
Предметни програми од прв циклус на студии на Факултет за безбедносни науки 

МИТ Универзитет Скопје според ЕЛАБОРАТ за акредитирање на студиската 

програма на прв и втор циклус на студии - Решение за акредитација бр. 15-237/4 од 

08.04.2015 и Решение за акредитација бр. 15-237/5 од 08.04.2015 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет КРИМИНОЛОГИЈА 

2. Код  К - 1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар прва годна  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на овој предмет е изучување на вкупноста на емпириско знаење за престапот за престапниците, за 

неговото социјално значење и за контрола на ова однесување. Проучувањето на жртвата и спречување на 

престапите. Исто така, изучување на криминалната политика, која се однесува на заштитата на 

општеството врз темелите на казненото право. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Поим, задачи и улога на криминологијата: поим и концепт на криминологијата, дефиниција и 

предмет, разграничување, задачи на криминологијата, степенување на спознанието, собирање и 

документирање на податоците, истражување по потреба.  

2. Улогата и одговорноста на криминологот: криминолошко спознание, типови на однесување на 

криминологот, слобода на науката, истражувачка етика и заштита на податоците. 

3. Методи на криминологијата: истражувачка логика, основни сфаќања на емпириската наука, теорија и 

практика, опишување, објаснување и предвидување, престапот како индивидуална и како социјална 

појава. 

4. Истражувачки техники: истражувачка стратегија и истражувачки процес, истражувачки план, 

изведување и оценување. 

5. Развојни правци на модерната криминологија: менување на криминолошките парадигми и неговите 

последици, нови структури на криминологијата, погледи за иднината. 

6. Преглед на криминолошка теорија: теорија на контрола на престапот и на криминализација, теории на 

престапот и на криминалитетот, теории за личноста на сторителот, теории за жртвата на престапот. 

7. Контрола на престапот: казнено-правна и социјална контрола, проблем, нормативни средства за 

управување со социјалната контрола, страгетегии за совладување на социјално непожелното 

однесување. 

8. Престапот и криминалитетот: перестап или девијантно однесување, казнено-правен поим  на 

престапот, метеријален или криминолошки поим на престапот, промени во поимот на престапот. 

9. Криминалитет: поим и анализа на крииналитетот, спознајни средства, обем, структура и движење на 

регистрираниот криминалитет, движење на криминалитетот во меѓународни рамки. 

10. Престапник: престапот како индивидуална појава, био-социолошки перспективи, теорија на личност и 

димензии на личноста, социјални профили, социјална сфера на односи наречена “група”, 

повратничкиот криминалитет. 

11. Малолетнички криминалитет: видови на малолетничко застранување, обем, движење и структура на 

регистрираниот малолетнички криминалитет, социјални профили на младите престапници, 

малолетнички криминалитет и неговото објаснување. 

12. Нарко деликвенција: користење опојни средства, криминализација и нарко деликвенција, причини за 

појавата, казнено-правна контрола на дрогите, обем, движење и структура на нарко криминалтетот. 

13. Насилнички криминалитет: теорија, структурна и трендовска анализа на насилничките деликти, 

квалифицирани и обични убиства, разбојништво и уцена, насилство во семејството, сексуалниот 

криминалитет. 

14. Криминалитет на белите јаки: криминалитет на белите јаки и професионален криминалитет, концепт 



за криминалци со бели јаки, криминалитет во вршење професија, корупција.  

15. Криминална прогноза: поставување на проблемот и појдовни основи, поим на криминална прогноза, 

домен на примена, развој и состојба. 

Сообраќајната деликвенција и сообраќајните сторители: учество во сообраќајот, погрешно однесување и 

криминалитет, важењето на сообраќајно-праните норми и безбедноста на сообраќајот. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 



 
 

 

  

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гинтер Кајзер Криминологија НУБ Клименти 

Охридски, Скопје 

1996  

2. Зоран Сулејманов  Криминологија Графохартија, 

Скопје 

     2009 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Татјана Велкова  Вовед во криминологија 2-ри Август С Штип     2009 

2.   Љупчо Арнаудовски Криминологија 2-ри АвгустС,Скопје     2007 

     



1. Наслов на наставниот предмет ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

2. Код  PS-1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар прва годна  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Доц. Д-р Катерина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Предметот има за цел да ги запознае студентите со основните принципи и механизми врз основа на кои е 

структуирана државата и политичката власт, како и релациите што се воспоставуваат со спонтаните и 

организирани облици на дејствување на граѓаните. Сфаќајќи го политичкиот систем како широка рамка за 

проучување на политичкиот живот во едно општество, акцентот е ставен на политичкиот систем на 

Република Македонија. 

11. Содржина на предметната програма: 

Тема: Политичкиот систем како научна дисциплина и теоретски проблеми на проучувањето на 

политичкиот систем 

Тема: Назив и потекло на поимите политика, политички процес и политичка власт   

Тема: Легалитет, политички легитимитет и политичкиот систем  

Тема: Поим, основни карактеристики и принципи врз кои се остварува демократијата  

Тема: Либерализам, либерална држава и либерална демкоратија,  нација и национализам  

Тема: Правна држава, владеење на правото, цивилно општество и принцип на граѓанство 

Тема: Парламентарен и претседателски систем 

Тема: Мешовити и собраниски системи ipолитичкиot систем на ЕУ  

Тема: Изборен систем 

Тема:Политички партии,партиски систем и идеологија 

Тема:Бирократија, технократија и политички систем 

Тема:Политичката култура, јавното мислење и политичкиот систем 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

  

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. С.Климовски, 

Р.Дескоска, 

Т.Каракамишева 

“Политички систем’’ Просветно дело АД Скопје, 

2009 

2. 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Скрипта  

 

Политички систем на 

Република Македонија за 

новинарски студии 

 2009/2010 

2.  Radivoj Stepanov 

 

Uvod u politiku i politički 

sistem 

Filozofski fakultet : 

Mediterran 

Publishing 

Novi Sad 

2008 

     



1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ  

2. Код  OB-1100 

3. Студиска програма  Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Прва година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р  Кире Бабаноски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на соодветни знаења за појмовното детерминирање на безбедност и поставеноста на 

безбедносните системи , со посебен осврт кон безбедносниот систем на Република Македонија. 

11. Содржина на предметната програма: 

Теорија на безбедноста од традиционалните до современите безбедносни концепти. Безбедноста како 

атрибут на државата и нејзината функција. Основи концепти и видови на безбедноста. Системи за 

безбедност во современите држави и Безбедносен систем на Република Македонија. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                      50         

часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 



 

 

  

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пол Д. Вилјамс Студии по безбедност 

стр. 1-72 

Рутлеџ 

Њу Јорк 

2008 

2.  Котовчевски Митко  Национална Безбедност Бомат Графикс 2011 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојан Славевски Безбедносен систем ЕУРМ Скопје 2010 

2.      

 



1. Наслов на наставниот предмет КАЗНЕНО ПРАВО 

2. Код  KP 1205 

3. Студиска програма  Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Прва година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Александар Дончев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Казненото право е научна дисциплина која ги изучува позитивното казнено право и неговите основни 

начела, институти и казнено – прани забрани, врз кои го гради сопствениот категоријален систем. 

Предметот на казненото право, како гранка на позитивното право, претставува систем на норми со кои 

определени човекови поведенија се прогласуваат за казнени дела, за тие дела се пропишуват казни и други 

присилни санкции од страна на државата и се утврдуваат условите и начините за нивна примена. Негова 

основна задача е да ги заштитува основните интереси и добрата на луѓето од човековите поведенија 

прогласени за кривични дела, преку 

надградувањето на основните познавања од  Казненото право и Казнениот законик и стекнување 

напредни вештини за нивна примена. 

11. Содржина на предметната програма: 

Целината на општиот дел од казненото право е поделен на три дела.  

Во првиот дел се систематизирани темите кои се однесуваат на казненото право и казнениот закон; 

вториот дел се однесува на казненото дело и на казнената одговорност на сторителот и, конечно, 

третиот дел од казненото право е оној во кој се обработени темите од казната и другите правни 

последици на казненото дело. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

 

 

 

 

  

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. д-р Ѓорѓи 

Марјановиќ 

Кривично право-општдел Просветно 

дело  

Скопје 

1998 

2. Д-р Владо Камбовски  Казнено право, општдел Култура Скопје 

2004 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Joel Samantha,   Criminal Law Wadsworth 

Publishing; 8th 

edition,  

      2004 

2.  Henry F. Fradella Comments, and Questions on 

Substantive Criminal Law 

(Paperback) 

Wadsworth 

Publishing; 1 edition  

July 6, 

1999 

 



1. Наслов на наставниот предмет МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

2. Код  MO-1100 

3. Студиска програма Безбедности криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва година 

 

6 Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.д-р. Јелена Таст 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цел на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметот е студентите да добијат основно познавање за теориите за меѓународните односи, 

како и за модерните политички односи во светот.  

 

11. Содржина на предметната програма: 

 Историја на меѓународните односи 

 Теории на меѓународните односи 

 Глобализација на меѓународната политика 

 Модерни и постмодерни перспективи на меѓународните односи 

 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45       часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15        часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                      50        

часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

 

 

 

 

  

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Малески, Денко Меѓународна политика Култура - Скопје 2009 

     

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

       



 

1. Наслов на наставниот предмет ВОВЕД ВО КРИМИНАЛИСТИКА 

2. Код  VK-1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва  година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Изучување на оперативната криминалистика како наука, преку запознавање на трихотомната целост, како 

систем од научни сознанија, со техничка, тактичка и методична димензија.  

Изучување за откривање и истражување на закономерностите во настанувањето на кривичниот настан и 

механизмот на прибирање информации, оперативни докази за кривично дело, сторител, преку техничките 

средства, тактичките начини и методи за репресивно-превентивна борба против криминалитетот. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед во криминалистика: системност и закони на развојот на криминалистиката. 

2. Историски развој на криминалистиката: Ханс Грос-основоположник на криминалистичката 

наука, развој на криминалистиката во Република Македонија, значењето на стручната периодика 

за развојот на криминалистиката во РМ. 

3. Меѓународна криминалистичка соработка: Интерпол како водечка организација за меѓународна 

криминалистичка соработка, организациона структура на ИНТЕРПОЛ, улогата на Интерпол во 

борбата против меѓународниот криминалитет, недозволена трговија со дрога, тероризмот, 

финансиски криминалитет и корупција, моторни возила, уметнички предмети. 

4. Методи на криминалистиката: Посматрање, мерење и опишување, споредување, експеримент, 

моделирање, екстраполирање, испитување. 

5. Криминалистичко планирање: теорија за планирањето, поим и значење на криминалистичкото 

планирање, на прет-кривичната и кривичната постапка, верзии, поим и значење, оперативни 

верзии, истражни, истражни верзии, судски верзии, мрежно планирање. 

6. Криминалистички начела: класификација, начело на законитост, на вистина, планско 

постапување, критичност и самокритичност, брзина и изненадување, темелност и упорност, 

објективност, координација и соработка, деонтолошко и морално-етичко постапување, чување на 

службена тајна, на економичност, хуманизам. 

7. Начини на дознавање за постоење на кривични дела: соработка со граѓани, информатор, кривична 

пријава од ОВР, пријави од претпријатија и установи, од инспекциски и други служби, од сведок, 

псевдонимна пријава, самопријава, озборување, дознавање од весници и други медиуми, легални 

извори, метод на аналогија и свежи чин. 

8. Оперативна дејност: поим на теоријата за оперативна дејност, планирање на оперативната 

дејност, емпириски показатели за планирање на оперативната дејност, оперативно-тактички 

мерки и истражни дејствија. 

9. Алиби: проверување и утврдување на алиби, криминалистички поим на алибито, видиви алиби, 

елементи за утврдување алиби, тактика на проверување и утврдување  на алиби. 

10. Заседа: поим, цел, видови заседа, планирање на заседа и тактика на спроведување на заседа. 

11. Рација: поим на рација, локации за вршење рација, цел и планирање на рацијата, тактика на 

вршење рација. 

12. Потражна дејност: поим, правна рамка, објекти на потрага, видови потраги. 



13. Тајна опсервација: поим, цел и видови на тајна опсервација 

14. Лишување од слобода: поим, правна рамка, приведување, задржување, тактика на лишување од 

слобода, обезбедување место на кривичен настан, поим на место, обезбедување на кривичен 

настан, тактика на обезбедување. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 



  

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Методија Ангелески Оперативна 

криминалистика 

УКИМ Скопје     2005 

2. Методија Ангелески Криминалистичка тактика 1 Графос  2007 

3. Методија Ангелески Криминалистичка тактика 2 Графос  2008 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Методија Ангелески Економска криминалистика УКИМ Скопје      1999 

2.  Марјан Богданоски Криминалистичка тактика Скопје  2009 



Наслов на наставниот предмет НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ 

Код  NB- 2100 

Студиска програма  Безбедност и криминологија 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар  Втора година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

Наставник Доц. д-р  Оливер Андонов 

Предуслови за запишување на предметот Heма 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да се здобијат со нови знаења за темелните политички и основните стратегиски определби, 

ставови и погледи во однос на одбраната на државата, како и развивање на способности за воочување на 

причинско – последичните односи и релации во креирањето на решенијата во оваа област, како и 

основите на поставената национална безбедност на Република Македонија и нејзиното влијание врз 

креирањето на политиката. 

Содржина на предметната програма: 

Поимот национална безбедност.Современи методолошки приоди во определувањето на националните 

безбедносни специфичности. Интереси на Република Македонија (РМ). Безбедносноопкружување на РМ. 

Политика на национална безбедност. Менаџмент со кризи. Дефиниција и принципи на националната 

безбедност. Безбедносни интереси и цели. Безбедносно опкружување. Имплементација на безбедносните 

интереси. Систем за национална безбедност. 

Методи на учење:   

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

Распределба на расположливото време 3+1 

Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                      50         

часови 

Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

Критериуми за оценување (бодови / оценка)  до 59 бода 5 (пет) (F) 



  

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. бр Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски, М., Национална безбедност на 

Република Македонија, II и 

III дел 

Македонска 

цивилизација, Скопје  

2004 

2. Кузев, С., Збирка на документи од 

областа на безбедноста и 

одбраната (стратегиски 

определби) 

Југореклам, Скопје 2002 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. бр Автор Наслов Издавач Година 

1. Кузев, С. Основи на стратегијата за 

одбрана на Република 

Македонија (општа 

стратегија) 

Југореклам, Скопје 2001 

 

2.  Гоцевски Т., Основи на системот за 

национална одбрана 

Македонска ризница, 

Куманово 

2002 



1. Наслов на наставниот предмет МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ  

2. Код  MEO-2100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора година  

 

7 Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.д-р.Јелена Таст 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

    

10. 

 

11. 

 

Цел на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметот е студентите да добијат основно аналитичко знаење за глобалната политичка 

економија, теоријата на меѓународната трговија, меѓународнотрговската политика, меѓународниот 

монетарен систем меѓународните економски интеграции и меѓународните текови на стоки и производни 

фактори, со што студентите ќе можат да ги разберат современите текови во светската економија и 

компетентно да ги третираат случувањата на глобалниот пазар. 

 

Содржина на предметната програма: 

 Глобална политичка економија: поим и детерминирање  

 Теории за меѓународната трговија 

 Слободна трговија наспроти интервенционизам; инструменти на надворешно-трговската политика 

 Меѓународен монетарен систем  

 Глобализација на современата светска економија: меѓународни економски интеграции 

 Меѓународните текови на стоки и услуги, капитал и работна сила;  

 Странски директни инвестиции; улога на транснационалните компании 

 Mеѓународната финансиска  институции и економската соработка 

  

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20часови 

16.2. Самостојни задачи 20часови 

 16.3. Домашно учење 50часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

  

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ендру Валтер и Готам 

Сен 
Анализа на глобалната 

политичка економија  

Ars lamina 2010 

2. Ирена Кикеркова Меѓународна економија Економски факултет 

Скопје 

2003 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   Пол Виоти, Марк 

Каупи 

Меѓународни односи и 

светска политика. 

Безбедност, Економија, 

Идентитет, 

Академски Печат, 

Скопје 

2009 

2. Ванчо Узунов Глобализација и 

економскиот развој 

Правен факултет-

Јустинијан Први, 

Скопје 

2002  

     



1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕНИ КРИМИНАЛИСТИЧКИ ТЕОРИИ 

2. Код  SKT- 2100 

3. Студиска програма  Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Втор  година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Пивоваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Основна функција на предметот е создавање на темели во едукативниот процес за сеопфатен пристап во 

осознавањето на современите форми на криминалитет, а за целите на подоцнежно ефикасно дејствување 

во правец на нивно спречување. Тоа подразбира опфаќање на три основни функционални целини: 1) 

сознајна, 2) конструктивна (во вид на разработка на поновите научни методи и средства и осознавање на 

постоечките усовршени пристапи во создавањето на моделот на работење на криминалистот и 3) 

комуникациска, која се манифестира во вид на стручно оспособување на студентот. Во таа смисла, 

станува збор за теоретски и практичен криминалистички предмет. 

11. Содржина на предметната програма: 

Теории за безбедносни и криминалистички постапувања; современи теории на криминалистичката наука; 

напредни методи во форензичката криминалистика; криминалистичка дактилоскопска теорија;, теорија на 

информации и криминалистичка теорија на идентификација; експертизите и современите 

криминалистички теории; современи криминалистички теории за доказите;; криминалистички теории за 

верзиите или криминалистичките хипотези; концепт на превентивната криминалистика. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                      50         

часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



  

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вељанов, С., “Форензичка 

криминалистика- 

практикум“, 

ПМФ-УКИМ,  Скопје, 

2009 

 

2.     

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Eckert, W.G., 

 
„Introduction to Forensic 

Sciences“,   

CRC Press,  

 

New York, 

1992 

2.  Fisher, B.A., „Technics Of Crime Scene 

nvestigation“, 

CRC Press, Boca 

Raton, FL,  

1992 

 



1. Наслов на наставниот предмет БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА 

2. Код  BP- 2100 

3. Студиска програма  Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Втора  година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р  Оливер Андонов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се оспособат во аналитичкиот пристап кон креирањето на безбедносната политика и да се 

запознаат со процесот на донесување одлуки во безбедносната политика. 

11. Содржина на предметната програма: 

Основи на поимот безбедносна политика и нејзината соодветност во рамките на државната политика. 

Процес на донесување одлуки и креирање на безбедносната политика. Улогата на државните институции 

во креирањето на безбендосната политика. Основи на анализа на безбедносната политика и утврдувањето 

на приоритетите. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                      50         

часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 



 

  

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пол Д. Вилјамс Студии по безбедност 

стр.116 – 146 и 291-341 

Рутлеџ 

Њу Јорк 

2008 

2. Оливер  Андонов Рано предупредување  АСТРА Принт 2012 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лидија Георгиева Европска безбедност Филозофски 

факултет Скопје 

2010 

2.      



 

1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА ТЕРОРИЗАМ 

2. Код  OT-2100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар втора година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Тероризмот претставува еден од најтешките облици на криминалитет, одредувајки го како самостоен вид 

на криминалитет, како политички криминалитет, како облик на организиран криминал. Тој е сложен и 

скоро неразрешлив проблем, неговото дефинирање, одредување на неговата природа, спречување и 

сузбивање особено заради фактот што тој е распространет насекаде, објектите на негов напад се насекаде, 

променливи и неодредени во време и простор, тој е транснационален криминалитет по делувањето и 

организирањето и по начинот на вршење на терористичките акции. Тероризмот е распространет наоколу 

онолку долго колку што луѓето можат да се сеќаваат, но во подледните десетина години оваа појава има 

драматичен пораст во однос на нејзините активности. Терористите се служат со употреба на убиства, 

киднапирање, бомбашки напади. Оваа криминолошка појава не е само предмет на САД, тероризмот се 

случува во целиот свет, на секој начин, и во било кој облик и форма. Постојат многу видови на тероризам 

и терористи со различни цели. Главната причина за терористичките акции е да се принуди на промена во 

нивната државна влада. Ако терористите не се задоволни со владините политички позиции, тие можат да 

ги превземат работите во свои раце. Како друга причина за терористичките акти е омразата кон одредена 

раса нација или религија. Во последниве години тероризмот се чини дека е на високо ниво и нападите се 

многу посилни отколку во минатото. 

11. Содржина на предметната програма: 

Воведни напомени 

проблематиката на дефинирање на тероризмот како криминално штетна појава 

нејзините облици, видови и форми на нејзина појава 

криминален тероризам 

идеолошки тероризам 

националистички тероризам 

тероризам спонзориран од некоја држава 

револуционерен тероризам 

Сајбер тероризамот 

Нарко тероризамот 

Био тероризам 

Казнувачки тероризам 

Религиозно (верски) мотивиран тероризам 

Политички или националистички тероризам 

Самоубиствен тероризам 

Локален тероризам 

Меѓународен тероризам 

Десно или нео фашистички тероризам 

Лево крило тероризам 

Воден (аква) или морски тероризам 



Анархистички тероризам 

причините и последиците кои стојат зад овој вид на неконвенционален облик на криминалитет.  

Борба против тероризам 

Тероризмот како стратегија на бунт 

Предисторија на тероризмот 

Зилоти и Асасини 

Манифестирање на теророт низ годините 

Тероризмот од 1789 до 1968 година 

Пронајдокот на модерниот тероризам 

Анархистични терористи на 19-ти век 

Руски тероризам од 1878-1908 

Златната ера на тероризмот 

Ленин, Сталин и државен тероризам 

Тероризмот во време на војна 

Тероризмот од 1968 година 

од 1968 до радикален ислам 

Корењеата на исламските радикалисти 

Ал ка еда 

Иднината на исламското движење 

Самоубиствени операции- помеѓу војната и тероризмот 

Конфротациите на САД спрема тероризмот 

Тероризмот во Југоисточна Азја- закани и одговори 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                      50         

часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 



 

  

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   Цане Чапрагоски               Тероризам            Скопје     2014 

2. Митко Котовчевски Современ Тероризам Мак.Цивилизација   2002 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митко Котовчевски  Борба против тероризмот  Мак.Цивилизација  2004 

2.  Фердинанд Оџаков Тероризам и организиран 

криминал 

Соларис Принт 2014 

     



1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА ПЕРЕЊЕ НА ПАРИ 

2. Код  OPP-2100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Можностите за конфискација на криминалните приноси и за борба против економскиот и финансискиот 

криминал се засилено се развива во изминатите десет години. Трговијата со дрога и други видови на 

организиран криминал, корупција и перење на пари, а во последно време и тероризмот, прераснаа во 

меѓународен пролем за чија ефикасна превенција и сузбивање е неопходна ефикасна акција на 

национално ниво и ефикасна меѓународна соработка.  

 

11. Содржина на предметната програма: 

Релевантни меѓународни договори и документи 

Национална правна рамка за сузбивање на финансискиот криминал. 

Меѓународни стандарди за сузбивање на перење на пари.  

Национална легислатива за сузбивање на перење на пари. Национални стратегии за борба против 

организиран криминал, перење на пари и борба против корупцијата.  

Компаративна анализа на степенот на хармонизација на националната легислатива со меѓународните 

стандарди.  

Што е финансиска истрага. Комуникација и соработка. Евиденции и докази.  

Криминалистичко разузнавање 

Стратегија за спречување перење пари. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење   50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и од 0 до 100 бодови според скала 



 

  

усна) подолу 

17.3. Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цане Чапрагоски Перење пари и 

финансирање тероризам во 

глобалниот  криминалитет 

  Гинис Прилеп      2011 

2. Слаѓана Тасева Перење пари     Дата понс       2003 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Министерство за 

финансии,  

 

Стратегија за спречување 

перење пари 

Министерство за 

финансии,  

РМ, 2005 

 

2.  NJouter H. Muller 

(Editor), Christian H. 

Kalin (Editor), John G. 

Goldsnjorth (Editor) 

John NJilez & Sons  

Anti-Money Laundering: 

International Law and Practice 

(Hardcover) 

 (20 April 

2007) 

     

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/203-8618210-4366345?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Wouter%20H.%20Muller
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/203-8618210-4366345?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Christian%20H.%20Kalin
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/203-8618210-4366345?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Christian%20H.%20Kalin
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/203-8618210-4366345?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=John%20G.%20Goldsworth
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/203-8618210-4366345?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=John%20G.%20Goldsworth


1. Наслов на наставниот предмет ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ НА ЕУ 

2. Код  EU- 3100 

3. Студиска програма  Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Трета  година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-рКатерина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Основната цел на оваа програма е да се разјаснат важните аспекти на правниот, институционалниот и 

политичкиот систем на Европската унија во современата ера на промени и предизвици, со кои се соочува 

Европа во рамките на нејзината но и меѓународната сцена. 

11. Содржина на предметната програма: 

Програмата нуди надградување на основните познавања за основната рамка на функционирањето на 

Европската унија. Главните прашања опфатени со оваа програма се појаснување на  наднационалниот 

институционален дизајн на унијата, како и модалитетите на меѓуинституционална интеракција. 

Примарниот фокус е насочен во појаснувањето на составот, функционирањето и надлежностите на 

институциите на Европската унија, особено на Комисијата, Советот на ЕУ, Советот на Европа, 

Европскиот парламент и Европскиот суд на правдата како основни институции, како и некои средно 

институции како што е Комитетот на регионите , на Економскиот и социјален комитет и Европската 

централна банка. Покрај тоа, со програмата  ќе се акцептираат сознанија за интер-институционална 

димензија и постапки за донесување на одлуки. Во оваа смисла, програмата нуди можности за 

запознавање со анализи за улогата на институциите на ЕУ во креирањето на политичките одлуки на 

различни нивоа во процесот на креирањето на политиката. Исто така, ќе се обезбеди преглед на 

последните трендови на случувања во однос на  институционалниот дизајн на ЕУ 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење  50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 



  

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Josep M. Colomer   Political Institutions in Europe Routlege , New York 1996 

2. Josep M. Colomer   Comparative European 

Politics 

Routlege , New York 2008 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Nugent, Neill “The Government and Politics 

of the European Union (7
th
 

edition)”. Chapter 8 

 

Palgrave Macmillan 2010, 

2.  John, Peterson. and 

Michael, Shackleton 

“The Institutions of the 

European Union (2
nd

 

edition)”, 

Oxford University 

Press, 

2006 



1. Наслов на наставниот предмет ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТОТ 

2. Код  PK-3100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р Кире Бабаноски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 

Студентите да стекнат научни сознанија и да се оспособат да ја осознаат комплексноста на 

криминалитетот и основните начела на современата превенција на криминалитетот. 

11. Содржинни на предметната програма: 

 

- Вовед 

Историски осврт 

- Превенцијата во РМ 

- Законска регулација во РМ 

- Законска регулација во меѓународни рамки 

- Основни начела на современата превенција на криминалитетот 

- Теории за превенција на криминалитетот: 

Криминолошка теорија, 

Теорија на дизајн и средина, 

Неокласична теорија 

Теорија на рутинска контрола, 

Ситуациска теорија на превенција 

Теорија на социјална дезорганизација 

Теорија на суб-култура 

Хиршијева теорија на превенција 

Теорија на фактори на ризик, 

Теорија на самоконтрола 

Улога на полицијата во превенција на криминалитетот 

Полиција во заедницата 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                      150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 15.1. Предавања – теоретска настава 45часови 



 

активности 15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

                   15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

 Владимир Пивоваров Авторизирани предавања 

лицијаи жртвите 

Графос, Скопје 2014 

     

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

1. Наслов на наставниот предмет ТЕОРИИ НА МИРОТ И КОНФЛИКТИТЕ 



2. Код  TMK- 3100 

3. Студиска програма  Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Трета  година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р  Оливер Андонов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Да се овозможи студентите да стекнат увид во основните концепти на мирот и конфликтите, а преку 

нивната теориска рамка и историски развој во согласност со безбедносните студиите и развојот на 

мировните студиите и институциите и актерите на меѓународно и регионално ниво во справивањето со 

конфликтите и зачувувањето на мирот. Основни сознанија за творењето на мирот и справувањето со 

конфликтите на меѓународно ниво. 

11. Содржина на предметната програма: 

Вовед во студиите за мирот и конфликтите, мировните истражувања и нивното влијание врз 

меѓународните односи преку традиционалната и современата агенда на мировните студии. Теории на 

мирот и конфликтите и еволуција на концептот за мир. Теории на конфликтите, конфликтен триоаголник 

и пристапот кон внатрешните и меѓународните конфликти. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење  50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 



  

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Георгиева Лидија   Творење на мирот  Филозофски 

факултет Скопје  

2007   

2.     

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пол Д. Вилјамс  Студии по безбедност 

стр.73-87 и 185-213 

Рутлеџ 

Њу Јорк 

2008 

2.      



1. Наслов на наставниот предмет ФИНАНСИСКИ СИСТЕМИ И ПОЛИТИКИ  

2. Код  FSP-3100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година  7 Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.д-р.Јелена Таст 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цел на предметната програма (компетенции): 
Целта на предметната програма е  да се  запознаат студентите  со структурата на финасиските 

системи, улогата на финансиските пазари и институции,  како и со инструментите на јавните 

финансии (јавните приходи и јавните расходи).  

Студентите ќе се стекнат со неопходно теориско и практично знаење  за фундаметалните причини за 

државна интервенција во стопанството, функционирањето на јавнито системи економските и 

социјалните импликациите на политиките на државата.  

 

11. Содржина на предметната програма: 

 Финансиски системи; поим и дефинирање 

 Финансиска структура и ефикасни финансиски пазари  

 Улога на финансиските институции   

 Монетарна политика; пари и функција на парите; дефицит и инфлација   

 Јавните финансии; фундаметалните причини за државна интервенција во стопанството (јавни 

добра и екстерналии); теорија на јавен избор 

 Јавни расходи; импликации од државната интервенција;  

 Јавни приходи; даночна политика; економски ефекти од оданочувањето 

 Буџетски дефицит; модалитети на финансирање на буџетскиот дефицит и економската 

ефикасност; јавен долг 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



  

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3. Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

 
 Фредерик С. Мишкин 

и Стенли Г. Икинс. 

 

Финансиски пазари и 

институции 

Академски печат 2012 

 
Харви С. Розен, Тед 

Геер 

 

Јавни финансии 

 

The McGraw-Hill 

Companies 

 

2008 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

     



1. Наслов на наставниот предмет  ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОСТРАТЕГИЈА 

2. Код  GPS- 3100 

3. Студиска програма  Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Трета  година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р  Оливер Андонов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да се запознаат со современите политичко-географски и геополитички трендови во 

меѓународните односи и да се оспособат за критичко анализирање на некои појави и процеси. Да ја 

осознаат поврзаноста на теоријата со политичките појави и процеси на меѓународно ниво. 

11. Содржина на предметната програма: 

Дефинирање на геоплитиката и геостратегијата, како и на политичкта географија. Развој на геополитиката 

и геостратегијата. Територијални спорови и трговии со територии. Геополитички процес и создавање на 

политичка карта.  Балканот и неговите геостратегиски позиции и создавање на геополитичката карта на 

балканот. Основни политичко-географски карактеристики на Република Македонија и нејзината 

геостратегиска позиција. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 



 

  

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Милески Тони,  

 

Македонија: Рубикова коцка 

на Балканот  

Филозофски 

факултет, Скопје 

2005 

2. Килибарда Зоран  Основи Геополитике  Факултет 

безбедности 

Београд 

2008 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Taylor, J.P. Political  

. 

Geography, World Economy, 

Nation State and Locality-

third  

edition. 

Essex: Longman 

Scientific&Tehnical 

1993 

2.      



1. Наслов на наставниот предмет  ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА 

2. Код  OKK-3100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар втора година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Пивоваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на овој предмет е да им овозможи на студентие да се стекнат со основни познавање на етиологијата и 

феноменологијата на корупцијата и организираниот криминал посебно, како и со причините за нивната 

нераскинлива поврзаност особено со оглед на специфичните  емпириски состојби и услови во Република 

Македонија. Во тој контекст посебно значајно е да се разбере дистинкцијата помеѓу корупцијата, како 

поширок поим од организираниот криминал, но и транцеденталноста на поимот на организираниот 

криминал  во сите аспекти на неговата практично консеквентна релеванција, во светлина на тезата според 

којашто корупцијата може да постои без да има случај на организиран криминал, меѓутоа, случај на 

организиран криминал, не може да има без да има корупција. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Феноменологија на корупцијата као глобален феномен; 

2.  Етиологија на метафизичкото јадро на корупцијата во политиката и обратно; Етиолошка генеза на 

организираниот криминал и проблемот на негово дефинирање;  

3. Феноменологија на организираниот криминал; 

4. Нераскинливата поврзаност на организираниот криминал со корупцијата; Поврзаноста на 

организираниот криминал и корупцијата со перењето пари и меѓународниот тероризам; 

5. Емпириски состојби на организираниот криминал и корупцијата во Македонија;  

6. Потребата од стратешкиот пристап за системска проекција во спречувањето на организираниот 

криминал и корупцијата во Република Македонија; 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



  

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Владо Камбовски  Организиран криминал   Култура Скопје      2005 

2. Мајкл Д. Лајман и 

Гари В. Потер 

Организиран криминал    Магор, Скопје       2009 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Миодраг Лабовиќ и 

Марјан Николовски 

Организиран криминал и 

корупција-најнови 

теоретски димензии, 

практични консеквенции и 

методика на истражување 

Факултет за 

безбедност, Скопје 

    2011 

2.      

     



1. Наслов на наставниот предмет БЕЗБЕДНОСНА КОНЦЕПЦИЈА И СТРАТЕГИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2. Код  BKS- 4100 

3. Студиска програма  Безбедност  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Четврта година  Број на ЕКТС кредити  8  ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р  Оливер Андонов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да се здобијат со нови знаења за темелните политички и основните стратегиски 

определби, ставови и погледи во однос на одбраната на државата, како и развивање на способности 

за воочување на причинско – последичните односи и релации во креирањето на решенијата во оваа 

област. 

11. Содржина на предметната програма: 

Поимите национална безбедносна концепција и национална безбедносна стратегија. Современи 

методолошки приоди во определувањето на концeпциските ставови и стратегиските определби во 

современте глобални процеси и национални специфичности. Интереси на Република Македонија 

(РМ).Безбедносноопкружување на РМ. Политика на национална безбедност. Менаџмент со кризи. 

Основни насоки за развој на одбраната. Безбедносни интереси и цели. Безбедносно опкружување. 

Безбедносно предизвици, закани и ризици. Имплементација на безбедносните интереси. Одбранбената 

политка и стратегијата за одбрана. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       200 часа за 8 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 80         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

20         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 



 

  

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кузев, С., Основи на стратегијата за 

одбрана на Република 

Македонија (општа 

стратегија) 

Југореклам, Скопје 2001 

2. Гоцевски Т., Основи на системот за 

национална одбрана 

Македонска 

ризница, Куманово 

2002 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кузев, С., Збирка на документи од 

областа на безбедноста и 

одбраната (стратегиски 

определби) 

Југореклам, Скопје  2002 

2.  Нацев, З., Теориски основи на 

доктрината и стратегијата за 

национална безбедност 

Ѓурѓа, Скопје 1999 



1. Наслов на наставниот предмет ДЕМОКРАТСКА КОНТРОЛА ВРЗ БЕЗБЕДНОСНИТЕ 

СТРУКТУРИ 

2. Код  DK- 4100 

3. Студиска програма  Безбедност  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Четврта година  Број на ЕКТС кредити  8  ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р Катерина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да стекнат сознанија за потребата од демократска контрола на безбедносниот сектор, какои и 

можноста за нејзино успешно извршување, а со цел промовирање на демократското владеење и негова 

имплементација. 

11. Содржина на предметната програма: 

Основни појмовни определување. Видови на контрола, принципи и карактеристики на контролата. Поим 

за безбедносен сектор и негова поделба. Формални и неформални механизми за контрола. Парламентарен 

надзор на безбедносниот сектор. Компаративен поглед на моделите з аконтрола на безбедносниот сектор. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       200 часа за 8 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 80         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

20         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење  60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 



  

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Бакрески, О.   Контрола на безбедносниот 

сектор 

Филозофски 

факултет, 

Скопје 

2008   

2. Гоцевски, Т. Еден поглед врз реформите 

во безбедносниот сектор на 

РМ 

Филозофски 

факултет, 

Скопје 

2003 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановски, Т. Предизвици за реформите 

во безбедносниот сектор на 

РМ 

Филозофски 

факултет, 

Скопје 

2003 

2.      



1. Наслов на наставниот предмет ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈА И ПРЕВЕНТИВНА 

ДИПЛОМАТИЈА 

2. Код  T-4100 

3. Студиска програма Безбедност  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта година 

 

6 Број на ЕКТС кредити  8 ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р Зоран Филиповски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цел на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметот е студентите да добијат основно познавање за улогата на дипломатијата на 

меѓународната политичка сцена. Исто така во овој предмет се разработува улогата на превентивната 

дипломатија во спречувањето на конфликтите, како и во нивното разрешување. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 Идејата за постоењето на диломатијата 

 Историја на дипломатаијата до 1945 година 

 Историја на модерната дипломатија после 1945 година 

 Развој на идејата за превентивната дипломатија 

 Дипломатијата како средство за постигнување на мир и разрешување на конфликти 

 Модерните форми на дипломатијата 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       200 часа за 8 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 80        часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

20         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење    60        часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

  

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хил, Кристофер Променливоста на 

надворешната политика 

11 Октомври 

Прилеп 

2009 

2. Кусенс, Елизабет и 

Четан, Кумар 

Градењето мир како 

политика 

Арс ламина 2011 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

       



1. Наслов на наставниот предмет  АНАЛИЗА НА КОНФЛИКТИ И КОНФЛИКТНИ 

ОПШТЕСТВА 

2. Код  AKO- 4100 

3. Студиска програма  Безбедност  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Четврта  година  Број на ЕКТС кредити  8  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Катерина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Оспособување на студентите за препознавање на конфликтите во нивното непосредно опкружување, 

дефинирањето на страните во конфликтот, целите и конфликтното однесување и способност за влијание 

во разрешувањето на интерперсоналните и интергрупните конфликти. 

11. Содржина на предметната програма: 

Запознавање со основиет на разрешувањето на конфликтите и нивната појмовна определеност и 

дефинираност, како и разликувањето на видовите на конфликтите и можностите за нивно разрешување со 

некоја од основните техники. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       200 часа за 8 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 80         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

20         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 



 

  

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Георгиева, Л. Творење на мирот Филозофски 

факултет, 

Скопје 

2006   

2. Kronenberg, V., 

Wonters, J. 

The EU and conflict 

prevention:policy and legal 

aspect 

Cambrige University 

Press, 

Cambrige 

2004 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Richmond, O.  Peace in international 

relations 

Routledge, 

New York 

2008 

2.      



1. Наслов на наставниот предмет KРИМИНАЛИСТИКА 

2. Код  KR-4100 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта година  Број на ЕКТС кредити  8  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Изучување на оперативната криминалистика како наука, преку запознавање на трихотомната целост, како 

систем од научни сознанија, со техничка, тактичка и методична димензија.  

Изучување за откривање и истражување на закономерностите во настанувањето на кривичниот настан и 

механизмот на прибирање информации, оперативни докази за кривично дело, сторител, преку техничките 

средства, тактичките начини и методи за репресивно-превентивна борба против криминалитетот. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед во криминалистика: системност и закони на развојот на криминалистиката. 

2. Историски развој на криминалистиката: Ханс Грос-основоположник на криминалистичката 

наука, развој на криминалистиката во Република Македонија, значењето на стручната периодика 

за развојот на криминалистиката во РМ. 

3. Меѓународна криминалистичка соработка: Интерпол како водечка организација за меѓународна 

криминалистичка соработка, организациона структура на ИНТЕРПОЛ, улогата на Интерпол во 

борбата против меѓународниот криминалитет, недозволена трговија со дрога, тероризмот, 

финансиски криминалитет и корупција, моторни возила, уметнички предмети. 

4. Методи на криминалистиката: Посматрање, мерење и опишување, споредување, експеримент, 

моделирање, екстраполирање, испитување. 

5. Криминалистичко планирање: теорија за планирањето, поим и значење на криминалистичкото 

планирање, на прет-кривичната и кривичната постапка, верзии, поим и значење, оперативни 

верзии, истражни, истражни верзии, судски верзии, мрежно планирање. 

6. Криминалистички начела: класификација, начело на законитост, на вистина, планско 

постапување, критичност и самокритичност, брзина и изненадување, темелност и упорност, 

објективност, координација и соработка, деонтолошко и морално-етичко постапување, чување на 

службена тајна, на економичност, хуманизам. 

7. Начини на дознавање за постоење на кривични дела: соработка со граѓани, информатор, 

кривична пријава од ОВР, пријави од претпријатија и установи, од инспекциски и други служби, 

од сведок, псевдонимна пријава, самопријава, озборување, дознавање од весници и други 

медиуми, легални извори, метод на аналогија и свежи чин. 

8. Оперативна дејност: поим на теоријата за оперативна дејност, планирање на оперативната 

дејност, емпириски показатели за планирање на оперативната дејност, оперативно-тактички 

мерки и истражни дејствија. 

9. Алиби: проверување и утврдување на алиби, криминалистички поим на алибито, видиви алиби, 

елементи за утврдување алиби, тактика на проверување и утврдување  на алиби. 

10. Заседа: поим, цел, видови заседа, планирање на заседа и тактика на спроведување на заседа. 

11. Рација: поим на рација, локации за вршење рација, цел и планирање на рацијата, тактика на 

вршење рација. 

12. Потражна дејност: поим, правна рамка, објекти на потрага, видови потраги. 

13. Тајна опсервација: поим, цел и видови на тајна опсервација 

14. Лишување од слобода: поим, правна рамка, приведување, задржување, тактика на лишување од 



слобода, обезбедување место на кривичен настан, поим на место, обезбедување на кривичен 

настан, тактика на обезбедување. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       200 часа за 8 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава  80        часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

20         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Методија Ангелески Оперативна УКИМ Скопје     2005 



 

  

криминалистика 

2. Методија Ангелески Криминалистичка тактика 1 Графос  2007 

3. Методија Ангелески Криминалистичка тактика 2 Графос  2008 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Методија Ангелески Економска криминалистика УКИМ Скопје      1999 

2.      

     



1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА ВИКТИМОЛОГИЈА 

2. Код  ОV-4100 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта година  Број на ЕКТС кредити  8 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Пивоваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 

Студентите да стекнат научни сознанија и да се оспособат да ја осознаат улогата и целите на жртвата во 

комплексоснста на случувањето на едно кривично дело. 

11. Содржинни на предметната програма: 

 

- Вовед 

- Историски осврт 

- Меѓународи акти 

- Домашно законодавство 

- Субјекти на виктимологијата 

- Објекти на виктимологијата 

- Полицијата и виктимологијата 

- Државните органи и виктимологијата 

- Жртвата како фактор на виктимизација 

- Средината како фактор на виктимизација 

- Виктимологијата во функција на превенција 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                      200 часа за 8 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 80         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

20         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење     60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 



 

  

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

 Оливер Бачановиќ Полицијаи жртвите 2-ри август, Штип 1997 

     

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

     



1. Наслов на наставниот предмет КРИМИНАЛИСТИЧКА ФОРЕНЗИКА 

2. Код  KRF- 4100 

3. Студиска програма  Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Четврта година  Број на ЕКТС кредити  8  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Развивање на знаењата за примена на криминалистичките техники во форензичките науки; 

Овозможување на практична примена на релевантна техника за решавање на проблеми од криминални 

случаи; Објаснување на методите и постапките применувани во криминалистичките лаборатории за 

идентификација и карактеризација на форензичките доказни примероци. 

11. Содржина на предметната програма: 

Основни принципи и концепти во криминалистиката. Криминалистиката и специјалните области од 

форензичките науки; постапки во форензичката криминалистика. (идентификација, класификација, 

индивидуализација, асоцијација и реконструкција и поврзаност на доказот со изворот); Научно 

истражување на различни видови материјални докази (релевантност на доказ; примена на научни техники 

во испитувањето на доказниот материјал).Напредни методи во форензичката криминалистика.Научни 

методи за земање и обезбедување на кривичниот доказ; Аналитички техники и методи на форензичка 

идентификација на физичкиот доказ.Посебни области на примена во Форензичката крим. Форензичката 

микроскопија; Достигнувања во технологијата на обработка на отпечатоци од прсти, стопала и други 

одрази; Форензичка микроанализа-микротрасеологија; Форензичка обработка на местото на крим. настан; 

Испитување на фалсификувани документи. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       200 часа за 8 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 80         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

20         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3. Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 



 

  

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вељанов, С., “Форензичка 

криминалистика- 

практикум“, 

ПМФ-УКИМ,  Скопје, 

2009 

 

2.     

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Eckert, W.G., 

 
„Introduction to Forensic 

Sciences“,   

CRC Press,  

 

New York, 

1992 

2.  Fisher, B.A., „Technics Of Crime Scene 

nvestigation“, 

CRC Press, Boca 

Raton, FL,  

1992 

 



1. Наслов на наставниот предмет ПЕНОЛОГИЈА 

2. Код  P- 4100 

3. Студиска програма  Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Четврта година  Број на ЕКТС кредити  8  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Пивваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Пенологијата како правна, теоретска и емпириска научна дисциплина, ги проучува сите аспекти што се 

однесуваат на извршувањето на сите кривични санкции со кои располага организираното општество за 

одбрана од криминалитетот. Студентите да се запознаат со процесот на казнување во рамки на 

општеството и/или различните социјални структури вклучувајќи и специфични институции. Користењето 

и злоупотребата на казнувањето ќе биде разгледувано како и ветувањата на политичарите за борба со 

организираниот криминал. 

11. Содржина на предметната програма: 

Од становиште на извршувањето на кривичните санкции, посебно казните, таа ги изучува 

пенитенцијарните системи и институциите во кои се извршуваат казните и институционалните мерки, 

режимот на институциите, организацијата на животот и работата, затворскиот и превоспитниот персонал, 

методите на третман и затворската заедница, отпуштањето на осуденото лице и неговото прифаќање и 

адаптирање во животот на слобода. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       200 часа за 8 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 80         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

20         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење   60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 



  

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Љ. Арнаудовски Пенологија Правен факултет Скопје, 

1988  

2. З. Сулејманов Пенологија Магор Скопје, 

1995 

3. Liebling, A., Price, D.  The Prison Officer. HMP Leyhill 2001 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Fields, C. (ur.) Controversial Issues in 

Corrections. 

Allyn and Bacon. Boston, 

1999 

2.  Houston, J. G.   Correctional Management. Nelson Hall. Chicago, 

1999 



 

1. Наслов на наставниот предмет СОЦИОЛОГИЈА 

2. Код  SOC 1000 

3. Студиска програма  Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Прва година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р  Соња Ризоска Јовановска  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Социологијата е насочена да ги истражува сите реалции, односите на луѓето кои остваруваат заемна 

интеракција почитувајќи одредени правила. Правилата што го насочуваат однесувањето, воведуваат 

регуларност, ги оформуваат структурите. Во овој поглед, социологијата ја има главната цел за 

систематското проучување на човековата општествена интеракција. На тој начин, акцентот го става на 

општествените регуларности во заемна интеракција на луѓето: како се развиваат примероците на 

регуларноста, како се одржуваат и како се менуваат. Имено,преку ваквите сознанија,  студентите ќе се 

запознаат и ќе ги согледаат  интимните моменти од нашиот живот во светлото на општите општествени 

структури кои ја претставува неговата социолошка имагинација.  

Со оглед на тоа што социолозите се интересираат за сите видови на човечка интеракција, полето на 

социолошкото истражување се преклопува со полињата на многу други науки. Токму во тој правец, ќе 

биде насочена и нашата основна цел, во посочувањето на разликите, во прв план ќе се проучува нивото на 

општоста на науките, а потоа и специфичностите на предметот на нивното проучување. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

1.Социологијата како најопшта наука за општеството  

2. Социологијата и другите науки;Социологијата и филозофијата, Социологијата и историјата, 

2.Социологијата и психологијата, Социологијата и антропологијата) 

3.МЕТОДОЛОШКИТЕ ПРИСТАПИ ВО СОЦИОЛОГИЈАТА; 

4.МЕТОДИТЕНА СОЦИОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 

5. СОЦИОЛОШКИТЕ ТЕОРИИ И РАЗВОЈ НА ОПШТЕСТВЕНАТА МИСЛА,  

6. Развој на социологиите на секојдневниот живот  

7. КУЛТУРА, ОПШТЕСТВО, ПОЕДИНЕЦ 

Анализа на културата; Етноцентрализам и културен релативизам; Културна разновидност; Културни 

универзалии, културни политики 

8. Глобална култура; Супкултура; Социјализација 

9. Социологија на религијата 

10. Социологија на градот 

11. Социологија на селото 

12. Социологија на трудот 

13. Социологија на образованието 

14. Културни разлики,  Мултикултурализам,  културен плуразлизам 

15. Oпштествена интеграција, 

16. Визуелна антропологија; Визуелизацијата и присуството на невидливото 

17. Основи и рамки на организациско однесување 

18. Организациска култура и нејзини карактеристики 

19. Основи на однесувањето на поединецот, Значењето на личноста 



20. Развој на возрасните и кариера 

21. Организациона социјализација 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3. Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Тоновски Социологија  Скопје 2000 



  

2. Марија Ташева,  

 

Социлогија, Филозофски 

факултет-Скопје, 

2003; 

3. Редактор Блага 

Петроска 

Социологија НИП„студентски 

збор“, Скопје 

1998 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Воин Милиќ Социлошки метод, Савремена 

администрија, 

Београд 

1967 

2.      



1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕНИ ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИ  

2. Код  SES-1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва година  7 Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.д-р.Јелена Таст 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цел на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметот е студентите да добијат основно познавање за функционирање на различните 

стопански системи, теоретските постулати, нивните основни карактеристики, координативните 

механизми и и институционална поставеност, како и со проблемите со кои се соочуваат стопанските 

системи во нивното функционирање во пракса. 

Студентите ќе можат да формираат критериум за евалуација на стопанските системи и оценка на 

успешноста на различните процеси на транзиција и варијантите на капитализмот помеѓу земјите. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 Поим и класификација на економските системи. 

 Компаративна анализа на економските системи; централно-плански систем; пазарен систем; 

функционирање на пазарот; 

 Координативни механизми и институционална поставеност на современите економски 

системи;пазарен капитализам; улогата на државата во пазарните стопанства 

 Процесот на транзиција: искуство на социјалистичките земји; предности и недостатоци на 

централно-планскиот систем;  

 Земјите и стопанските системи: Источна Азија; Кина и Латинска Америка; Европска Унија.  

  

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20часови 

16.2. Самостојни задачи 20часови 

 16.3. Домашно учење 50часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и од 0 до 100 бодови според скала 



  

усна) подолу 

17.3. Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

 Paul R. Gregory, 

Robert C.Stuart 

Global Economy and its 

Economic Systems 

South-Western, 

Cengage 

Learning, Mason 

2013 

 Љ. Костовска и Н. 

Узунов 

Современите економски 

системи 

УКИМ 2000 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

     



 

1. Наслов на наставниот предмет ВОВЕД ВО ПРАВО СО УСТАВНО ПРАВО 

2. Код  VP-1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.-Др. Никола Мицковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на оваа предметна програма е запознавање и вовед на студентите во основната терминологија на 

правото како и на уставното право. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Во разработката на предметот на уставното право пошироко се проучуваат следниве прашања: изворите 

на уставното право; потеклото и развитокот на уставното право како наука и како гранка на правото; 

поимот за уставот и развитокот на уставите во светот; темелните вредности на уставниот поре-док и 

централните институции на Република Македонија: Собранието на РМ; Претседателот на РМ; Владата на 

РМ; Уставниот суд на РМ; Републичкиот судски совет; Врховниот суд; Народниот правобра-нител и 

адвокатурата. 

Освен наведените прашања во фокусот на оваа научна дисциплина се и прашањата кои се однесуваат на 

владеењето на правото; човековите слободи и права; поделбата на власта; избирачкото право и 

изборниот систем; уставното судство; локалната самоуправа; меѓународните односи на РМ и 

одбранатана РМ. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа  

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 



 

 

  

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Светомир Шкариќ,  Споредбено и македонско 

уставно право, 

Матица 

Македонска,  

Скопје, 

2004,  

 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Pavle Nikolic “Ustavno pravo” Beograd 1991 



1. Наслов на наставниот предмет ИСТОРИЈА НА ДРЖАВАТА И ПРАВОТО 

2. Код  ID-1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.-Др. Зоран Филиповски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Преку овој задолжителен предмет на студентите им се овозможува да го согледаат развојот на правото и  

државата од нивните елементарни почетоци до денес. Преку овој предмет студентите се запознаваат со 

најзначајните правни поими и државни облици и нивните главни карактеристики во историски контекст. 

На тој начин, студентите добиваат солидна основа за изучување на позитивно – правните дисциплини во 

понатамошниот тек на студиите. Посебно внимание се посветува и на развојот на правото државноста  на 

територијата на Македонија.    

11. Содржина на предметната програма: 

1. Првите идеи и теории за државата и правото 

2. Држава и право како поими во антиката 

3. Државата и правото во средниот век 

4. Модерните теории и облици на државата и правото 

5. Историски осврт на правото и државноста во Република Македонија 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа  

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



  

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Поповска Б. 

 

Историја на правото – прв 

дел 

Студентски збор Скопје, 

2007,  

 

2 Поповска Б. Државно-правна историја на 

РМ – одбрани извори 

 2007 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Kurtovic S. Opca povijest prava i drzave, Sveucilisna tiskara 1994 



1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДОЛОГИЈА НА БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ 

2. Код  MBN-1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р  Оливер Андонов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да се запознаат со основите на методологијата на безбедносните науки 

Да се изучат основните дефиниции во методологијата на безбедносните науки и осознајат поимите кои се 

употребуваат 

Да се оспособат студентите за самостојна основна анализа при едноставните методи на истражувањето на 

безбедносните науки 

11. Содржина на предметната програма: 

Методологија и метод-поимно терминолошко определување 

Основни методолошки проблеми 

Наука и научен метод во безбедноста 

Поим за наука 

Безбедносни науки 

Научно истражување на безбедносните појави 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 30 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 10 бодови според скала 

подолу 

17.3. Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

 17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скалата 

подолу 



 

  

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цане Мојаноски Методологија на 

безбедносните науки - 

Основи 

Факултет за 

безбедност-Скопје 

2012 

     

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Zoran Ivanović Metodologija ynanstvenog 

istrađivanja 

SAIVA – Kastav 

Rijeka 

2011 

     

     



1. Наслов на наставниот предмет ТРАНЗИЦИСКА ПРАВДА 

2. Код  TP-1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц. Д-р Катерина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 

Запознавање со концептот на транзициона правда и примерите на негова конкретна примена. Развивање 

критичко мислење за неговата (не)компатибилност со традиционалните концепти на правото, правдата, 

мирот и помирувањето. Студентите ќе развијат способности за анализа и критичко размислување во 

однос на механизмите применети во регионот на поранешна Југославија, и особено оние применети во 

Република Македонија по конфликтот од 2001 година. 

11. Содржина на предметната програма: 

 

Право и правда; правдата во пост-конфликтните општества; облици и механизми на транзиционата 

правда (амнестија и заборав, судења за воени злосторства, комисии на вистината и помирувањето, 

заздравување преку сеќавање, лустрација, итн.); помирување и простување; студии на случај: 

Јужноафриканската Република, Северна Ирска, Шпанија, бивша Југославија, Република Македонија. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

  

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

 Билјана Ванковска 

(ур.) 

Соочување со конфликтното 

минато: 

зошто и како да се стори тоа 

Евро-Балкан 

Прес, Скопје 

2006 

 Алекс Борејн Земња здеране маске Б92, Белград 2000 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

 Rothberg-Thomson Truth v. Justice Oxford 

University 

Press, Oxford 

2000 

 Handbook Reconciliation After 

Violent Conflict 

IDEA, Stocholm 2003 

     



1. Наслов на наставниот предмет РЕГИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА  БЕЗБЕДНОСТ 

2. Код  RMB-2100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р  Оливер Андонов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да се запознаат со поимите меѓународна безбедност, практиката на одржувањето на 

меѓународната безбедност и мир и целите на меѓународната безбедност.  

Студентите да се стекнат со соодветни теоретски знаења за теоријата на меѓународни односи и 

безбедност, со особен осврт кон теориите на игра, како и да се запознаат со другите теории застапени во 

меѓународната безбедност. 

Да се изучат регионалните и меѓународните безбедносни организации и да се осознаат нивните основи 

цели и надлежности во меѓународните односи 

Да се прошират знаењата на студентите во насока на разбирање на меѓународните односи од аспект на 

безбедносен пристап 

11. Содржина на предметната програма: 

Дефинирање на поимот регионална и меѓународна безбедност 

Теориски пристап во меѓународната безбедност (теорија на игра) 

Меѓународни безбедносни организации 

Улогата на ООН во одржувањето на меѓународниот мир и безбедност 

Улогата на ОБСЕ во одржувањето на меѓународниот мир и безбедност 

Глобални безбедносни актери-супердржави и сојузи 

Современи предизвици за загрозување на меѓународната безбедност 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење  50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 30 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 10 бодови според скала 

подолу 



 

 

  

17.3. Активност и учество од 0 до 10 бодови според скала 

подолу 

 17.4. Усна проверка на знаење Од 0 до 100 бодови според скалата 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Лидија Георгиева Европска безбедност Филозофски 

факултет 

Скопје 

2010 

2 Трајан Гоцевски, 

Оливер Бакрески, 

Стојан Славески 

Европската унија низ 

призмата на европската 

безбедност 

Филозофски 

факултет 

Скопје 

2007 

3 Џозеф С. Нај Разбирање на 

меѓународните конфликти 

Акедемски печат 

Скопје 

2008 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Оле Вевер, Бери 

Бузан, Мортен 

Келструп, Пјер 

Леметр 

Идентитет, Миграција и 

новата безбедносна агенда 

во Европа 

Академски печат 

Скопје 

2010 

     

     



1. Наслов на наставниот предмет МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

2. Код  MOI-2100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др. Катерина Велјановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Со завршувањето на овој предмет од студентот се очекува детален увид во институционалната 

поставеност на релевантните меѓународни организации, но и способност за конфронтирање на 

формалната рамка врз основа на која настануваат и дејствуваат меѓународните организации и на актите и 

одлуките што ги донесуваат нивните органи/институции со дневниот процес на нивно (не)почитување 

и(ли)(не)применување. Исто така, студентите ќе се запознаат со најголемите интегративни процеси на 

меѓународно и европско тло. 

11. Содржина на предметната програма: 

Основни поенти на теориите за меѓународното меѓувладино организирање; институционалната 

поставеност на системот на ОН; на клучните европски организации - ЕУ, Совет на Европа и 

ОБСЕ; и на најрелевантните регионални организации што функционираат на територијата на 

Америка, Африка и Азија и Далечниот исток во нивната нераскинлива поврзаност со процесите 

што ја исполнуваат институционалната рамка и, се разбира, односот на РМ со споменатите 

организации, односно дејствувањето на РМ во организациите во кои членува. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа  

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење  50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 



 

  

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Филиповски  Меѓународни организации и 

трибунали 

ЕУРМ 2011 

2. Clive Archer International 

Organizations 

Roudledge, 

London 

2001 

3. Lisa L. Martin & Beth 

A. 

Simmons 

International Institutions: 

an international 

organization reader 

MIT Press  2002 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Henry G. Schemers  International Institutional 

Law 

Sijthoff & 

Noordhoff 

1980 



1. Наслов на наставниот предмет РАЗУЗНАВАЊЕ И СОВРЕМЕНИ РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ 

2. Код  RS-2100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др. Владимир Пивоваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да стекнат научни и продлабочени знаења за “процесот” на разузнавање, за организацијата и 

начинот на дејствување на разузнавачките служби со цел поуспешна заштита на виталните општествени 

вредности од нивното разорно дејствување. 

Студентите ќе се стекнат со напредни знаења за примената на криминалистичкото разузнавање, 

разузнавачкиот циклус, анализа на разузнавачките податоци и изработката на разузнавачки тактички или 

стратешки анализи. Преку тоа ќе бидат способни да ги применуваат во пракса проактивните начини и 

техники се во функција на откривање, попречување и оневозможување на криминалните активности. 

11. Содржина на предметната програма: 

- Типови, категории и нивоа на разузнавање; Разузнавачки круг; Атрибути на разузнавањето; Категории 

на завршното разузнавање; Разузнавачки служби; Методологија на работа на разузнавачките служби; 

Видови на разузнавачките служби; Односот помеѓу разузнавањето и шпионажата; Современите 

контраразузнавачки служби-состојби и тенденции; Разузнавачко-безбедносната заедница на САД после 

11 септември 2001 година; Форми и методи на разузнавачко дејствување; 

Разузнавачко безбедносни заедници на современите држави со посебен акцент на разузнавачко-

безбедносните заедници на балканските држави; Разузнавачко- безбедносната заедница на Република 

Македонија; Демократска и парламентарна контрола на разузнавачко-безбедносните заедници. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС кредити 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



  

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митко Котовчевски Современи 

разузнавачки служби 

Македонска 

цивилизација 

2002 

2. Стеван Буџаковски Разузнавање Коста Абраш, 

Охрид 

2014 

3. Митко Котовчевски Тајните служби на 

Балканот 

 

Филозофски 

факултет 

 

2008 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Томас Квигнин Да се види невидливото: 

Разузнавањето за 

националната безбедност во 

несигурно време 

World Science 

Publishing 

2010 

2 Мајкл, Х. Моќта на разузнавањето во 

мир и во војна 

Академски печат, 

Скопје 

2007 



1. Наслов на наставниот предмет КРЕИРАЊЕ НА ПОЛИТИКИ  

2. Код  KPL-2100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар прва годна  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Доц. Д-р Катерина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметот “Креирање на политики“ е навлегување во суштината на процесот на донесување на 

клучни владини политики во рамките на државата, како основ за понатамошно функционирање на 

општествениот живот на граѓаните на државата. Креирањето на политики не издвојува посебна област на 

делување во општествениот живот, истото се ориентира во различни аспекти на делување, секаде онаму 

кадешто можат да се увидат потребни за поставување на цврст линк помеѓу желбите и приоритетите на 

граѓаните, од една страна, и можностите кои во тој домен ги нуди владата, од друга страна.  

 

Студентите ќе бидат способни да можат директно да расудуваат при процес на донесување на добра и 

лоша политика во државата, како и да имаат увид во фазите за креирање на политика во општествени 

рамки. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

Во рамките на овој предмет ќе биде опфатена содржина којашто ќе алудира на осознавање на: 

` 

1) Функционирањето на државните институции  

2) Линкот помеѓу државата и граѓаните 

3) Моќта на јавното мислење 

4) Процесот, фазите на креирање на политики 

5) Влијанието на јавното мислење врз креирање на политики 

6) Влијанието на квалитетот на политиките врз животот на граѓаните 

7) Владата како поттикувач на позитивен однос помеѓу целокупните институции во општеството 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 



 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дан, Н. Вилијам "Анализа на јавните 

политики" 

Скопје: Академски 

печат 

2009 

 

2. Јакимовски, Љубомир "Јавно мислење, масовно 

комуницирање, 

информациско општество" 

Скопје: Јустинијан 

Први 

2003 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gerston, N. Larry "Public Policy Making: 

Process and Principles (2
nd

 

ed.)" 

Armonik, NJ: M.E. 

Shape 

2004 

2.  Fischer, Frank., Miller, 

J. Gerald и Sidney, S. 

Mara 

"Handbook of Public Policy 

Analysis" 

New York: Taylor & 

Francis Group 

2007 

     



 

1. Наслов на наставниот предмет КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 

2. Код  KPP-3207 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др. Никола Мицковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите ќе се запознаат со казнените постапки (редовна, скратена, спрема правни лица) кои ги 

спроведуваат судовите во врска со повреда на законските норми.Како секое материјално право  и  

казненото процесно право има своја процедура, преку која ја реализира својата содржина на конкретни 

случаи од судската практика. 

Имено, студирањето на материјалното казнено право нужно ја наметнува и потребата од изучувањето на 

казненото процесно право, зошто е неспорно и ноторно дека едното без другото практички е 

неприменливо. Со други зборови кажано, материјалното казнено право без казнената постапка е “мртва 

буква на хартијаќ, а пак егзистирањето само на казненото процесно право без материјалното казнено 

право е безпредметно, безсодржајно и бесмислено. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Централно прашање е кривичната постапка пред судовите, поимот и предметот, основните начела, 

редовната казнена постапка, скратената казнена постапка, постапката спрема правни лица. 

Најголемо внимание се посветува на редовната постапка, со нејзино детално обработување, 

почнувајки од предистражната постапка (како претходник на форманлната постапка) па се до 

фазата на правни лекови, вклучувајки ги и вонредните правни лекови. Составен предмет на 

обработка се пресудите и праксата на Европскиот суд за човекови права, како и нивното влијание 

врз домашниот систем на казнено процесно право. 

2. Тек на кривична постапка: откривање на кривичното дело и сторителот, преткривична постапка, 

поим на преткривична постапка, кривична пријава, предмет на предкривичната постапка, дејствие 

и извршување на преткривичната постапка. 

3. Мерки за обезбедување присуство на обвинетиот во постапката: покана, доведување, ветување, 

гаранција, притвор. 

4. Кривична постапка пред првостепениот суд: поведување на кривична постапка, истрага, подигање 

на обвинение 

5. Главен претрес: подготвување, закажување, изведување докази, одлагање и запирање на 

постапката, донесување пресуда, објавување на пресудата. 

6. Кривична постапка по правни лекови: редовни правни лекови, вонредни правни лекови. 

7. Посебни и помошни постапки: скратена кривична постапка, кривична постапка према 

малолетници, постапка за надомест на штета, рехабилитација на неоправдано осудени, неосновано 

лишување од слобода. 

8. Постапка за пружање меѓународно кривично-правна помош: екстрадиција, постапка, мала 

меѓународно кривично-правна помош. 

9. Извршување на странска кривична пресуда: поим, правни претпоставки, позитивни и негативни 

претпоставки, постапка по замолената држава и државбата што замолува. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 



 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС кредити 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Никола Матовски, 

Гордан Калајџиев, 

Гордана Лажетиќ -

Бужаровска 

Казнено процесно  право Академик 2011 

2 Никола Матовски Казнено процесно Правен факултет, 2004 



 

  

 право,Посебен дел,  Јустинијан први, 

Скопје, 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Матовски, Н. 

Бужаровска, Г. 

Калајџиев, Г., 

„Казнено процесно право“, 

Второ изменето и 

дополнително издание 

Правен факултет 

„Јустинијан Први“-

Скопје 

2011 



1. Наслов на наставниот предмет КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ 

2. Код  KM-2100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Александар Дончев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на курсот е студентите дасе запознаат со поимното определување на безбедноста, ризиците, заканите 

и кризите на националната и меѓународната безбедност, како и нивно попречување и справување преку 

формите на системите за национална и колективна безбедност. 

 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Поимно определување на безбедноста. Поимно определување на менаџмент. Поимно определување на 

конфликтен менаџмент. Поимно определување на кризен менаџмент. Поимно определување на мировен 

менаџмент. Асиметрични закани на безбедноста во XXI век. Кризата како феномен и закана на 

приоритетните вредности, интереси и цели на заедницата. Од кризен до мировен менаџмент. Доктрина и 

стратегија на мировниот менаџмент. Организациски дизајн на кризниот менаџмент во меѓународната 

заедница.  Организациски дизајн на кризниот менаџмент во Република Македонија.  Менаџирање на стрес 

од критичен инцидент.  

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење   50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3. Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

  

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  А. Дончев Кризен менаџмент Графос Куманово 2007 

2.  А. Дончев Современи безбедносни 

системи 

Графос Куманово 2007 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Carter B. Ashton, Perrs 

J.William, and 

Steinbruner D. John 

A New concept of 

Cooperative Security 

The Brookings 

Institution Press 

1993 

     

     



1. Наслов на наставниот предмет РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ 

2. Код  RK-3100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.-Др. Оливер Димитров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Оспособување на студентите за препознавање на конфликтите во нивното непосредно опкружување, 

дефинирањето на страните во конфликтот, целите и конфликтното однесување и способност за влијание 

во разрешувањето на интерперсоналните и интергрупните конфликти. 

11. Содржина на предметната програма: 

Запознавање со основите на разрешувањето на конфликтите и нивната појмовна определеност и 

дефинираност, како и разликувањето на видовите на конфликтите и можностите за нивно 

разрешување со некоја од основните техники. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 



 

  

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Георгиева, Л. Творење на мирот Филозофски 

факултет, 

Скопје 

2007 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Carment, D., Albrecht, 

S. 

Conflict prevention from 

retotic to reality 

Lexington book, 

Maryland 

2004 



1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА КРИМИНАЛИСТИЧКО РАЗУЗНАВАЊЕ И 

АНАЛИЗА 

2. Код  OKR-3100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.-Др. Кире Бабаноски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите ќе се стекнат со напредни знаења за примената на криминалистичкото разузнавање, 

разузнавачкиот циклус, анализа на разузнавачките податоци и изработката на разузнавачки тактички или 

стратешки анализи. Преку тоа ќе бидат способни да ги применуваат во пракса проактивните начини и 

техники се во функција на откривање, попречување и оневозможување на криминалните активности. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Развој на криминалистичкото разузнавање. 

2. Примена на криминалистичкото разузнавање, во лањ енфорцемент службите, значењето на 

криминалистичкото разузнавање.  

3. Информации и разузнавачки податоци, начини на прибирање на информации, оценување и 

вреднување, класификација, разузнавачки циклус, изготвување на разузнавачки анализи (тактички, 

стратешки), размена на информациите, раководење со разузнавачкиот процес 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

 

 

  

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стаменковски, А. Основи на разузнавањето НИП Ѓурѓа, Скопје 1999 

 2. Карим, Х.В., Џоел,Н. Применета 

криминалистичка анализа 

Табернакул 

Скопје 

2008 

 3. Џери, Х.Р. Стратешко размислување во 

разузнавањето на 

криминалот 

Табернакул 

Скопје 

2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Оџаков, Ф. Улогата на разузнавачките 

служби во борбата против 

тероризмот и 

организираниот криминал 

Соларис принт, 

Скопје 

2010 



1. Наслов на наставниот предмет МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 

2. Код  МJP-2206 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Александар Дончев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Предметот меѓународно јавно право е структуриран така што на студентот ќе му овозможи 

стекнување на базични, но суштински, познавања на основните категории на оваа класична правна 

дисциплина. Притоа, меѓународното право се изучува во неговата динамичка димензија, а не како 

прост „збир на норми,, со кои се уредени односите помеѓу државите и другите субјекти, што 

претпоставува разбирање на сложените политички и други процеси кои доведуваат до создавање на 

правните норми и вредносно-ориентиран пристап кон анализата на важечките меѓународни норми. 

11. Содржина на предметната програма: 

Поим на меѓународно јавно право, правна природа и тенденции на развојот на меѓународното јавно 

право, поделба на меѓународното јавно право, однос меѓународно и внатрешно право. 

Извори на МЈП и Кодификација на МЈП 

Субјектите на меѓународното право, основните принципи со кои се уредени меѓународните односи 

(суверена еднаквост на државите; имунитети и други ограничувања на суверенитетот; немешање во 

внатрешните работи на државите; забрана за употреба на сила; обврската за мирно решавање на 

споровите; почитување на човековите права; самоопределување на народите).  

Области во меѓународното право: поим и правна природа на државна територија, сукцесија на држави, 

државни граници, положба на реки, езера, меѓународно право на морето, протоци, морски канали, 

сувереност на државата во воздушниот простор, правен режим на космосот, интернационализирани 

територии. 

Органи за одржување на меѓународните односи, дипломатско и конзуларно право, привилегии и 

имунитети на меѓународните организации, конзуларни мисии и имунитети, меѓународни службеници. 

Меѓународно договорно право: договорно право, настанување на меѓународните договори, извршување 

на меѓународните договори, престанок и ништовност на меѓународните договори. 

Меѓународни организации: ООН, Европски регионални организации – Совет на Европа, ЕУ, ОБСЕ, 

ОЕЦД 

Мирно решавање на спорови: историски развој на меѓународните спорови, правни и политички спорови, 

директни преговори, добри услуги, медијација, анкетни комисии, мирење (концилијација), арбитража, 

судски начин на решавање на споровите – Меѓународниот суд на правдата, конференциска дипломатија. 

Решавање на споровите со принуда: поим на меѓународен конфликт. 

Неутралност – поим, права и обврски на неутралните држави. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 



 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење   50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Меѓународно јавно 

право 

Д-р Љубомир Д. Фрчкоски, 

Д-р Васил Тупурковски и Д-

р Владимир Ортаковски,  

Табернакул  1995  

     

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     



 

1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН 

КРИМИНАЛ 

2. Код  MOK-3100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др. Владимир Пивоваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на овој предмет е да им овозможи на студентите да се запознаат со научно - теоретските и  

нормативни основи, со трансцеденталноста на поимот, како и со со практичните мерки и постапки при 

спречување на организираниот криминалитет. Овие сознанија се неопходни за  успешното практицирање 

на полициски и други професии чија задача е спротиставување на организираниот криминалитет во сите 

негови појавни облици  преку најсуптилните начини на манифестирање. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Сложената етиолошка генеза и проблемот на дефинирање на организираниот криминал;  

2. Феноменологија на организираниот криминал во различни земји; Нераскинливата поврзаност на 

организираниот криминал со корупцијата; 3. 3. Поврзаноста на организираниот криминал со перењето 

пари и меѓународниот тероризам;  

4.  Процес на собирање податоци, анализирање и поставување приоритети;  

5.  Прекугранични оперативни активности;  

6.  Интегрирани финансиски истраги;  

7. Методи на откривање и докажување на специфицираните облици на организираниот криминал;  

8. Европски искуства за методологијата за мерење на организираниот криминал;  

9. Посредените методи на докажување, привремени мерки за замрзнување и конфискација на 

криминалните приноси;  

10. Анализа на случаи од практиката. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење  50         часови 

17. Начин на оценување 



  

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Владо Камбовски Организиран криминал 2-ри Август С Штип 2005 

 2. Мајкл Д.Лајман и 

Гари В.Потер 

Организиран криминал Магор Скопје 2009 

 3. Џери, Х.Р. Стратешко размислување во 

разузнавањето на 

криминалот 

Табернакул 

Скопје 

2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Оџаков, Ф. Улогата на разузнавачките 

служби во борбата против 

тероризмот и 

организираниот криминал 

Соларис принт, 

Скопје 

2010 



 

1. Наслов на наставниот предмет МЕЃУНАРОДНО КАЗНЕНО ПРАВО 

2. Код  МKP-3200 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Александар Дончев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Меѓународното казнено право има тристрано значење што ги покрива: меѓународните аспекти на 

националното казнено право, казнените аспекти на меѓународното право и меѓународното казнено право 

stricto sensu.  

Во рамките на меѓународното казнено право како научна дисциплина се разработуваат следниве 

институти: репресивната власт и границите на јурисдикцијата на државата, екстрадицијата, азилот, 

признавањето и извршувањето на странски казнени пресуди, трансферот на казнената постапка, 

дефинирање и објаснување на поимот "мала" казнено-правна помош, облиците на меѓународна полициска 

соработка - ИНТЕРПОЛ и ЕВРОПОЛ, системот на меѓународни казнени дела, меѓународниот корпус на 

човекови права, проблемите на кодификацијата на меѓународното казнено право и, секако, идеите и 

создавањето на Меѓународниот казнен суд 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Клучни зборови (термини) за предметната програма 

Екстрадиција, азил, Интерпол, Европол, Меѓународен казнен суд, меѓународни казнени дела 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење  50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3. Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 



  

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. бр Автор Наслов Издавач Година 

1 КАМБОВС

КИ, В. 

 

„МЕЃУНАРОДНО 

КАЗНЕНО ПРАВО“  

Култура, 

СКОПЈЕ 

1998 

2 КАСЕЗЕ.А „МЕЃУНАРОДНО 

КРИВИЧНО ПРАВО“ 

ПРОСВЕТНО 

ДЕЛО, СКОПЈЕ. 

КАСЕЗЕ.

А 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

     



 

1. Наслов на наставниот предмет МЕНАЏМЕНТ НА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА 

2. Код  MJA-3100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др. Александра Цибрева - Јовановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите  со организаџцијата и принципите на работата на јавната управа и 

подготовките за современа, брза, некорумпирана децентрализирана, ефикасна јавна управа во практика. 

Каква е организацијата на таквата управа.  

 

11. Содржина на предметната програма: 

Организацијата како важен елемент на јавната администрација 

Проучување на организацијата-почетоци. Психолошки и социјални проучувања. Современи 

проучувања. 

Oрганизација на  функциите на јавното администрирање 

Поим за функциите. Политичка функција на јавната управа. Извршна функција. Административно 

– раководна функција.  

Принципи на обкликување на организаијата на јавната администрација 

Хиерархиска организација. Централизација. Децентрализација. Територијални принципи. 

Организациски системи за водење во јавната управа. 

Каква организација на јавната администрација 

Функционална и територијална. Управни органи и организации. Квази државни организации. 

Локална самоуправа. 

Обликување на организациската структура на јавната администрација 

Список на обврски. Групирање на работите. Увтрдување на работни места и профил на стручност. 

Рационализација на работните задачи. 

Управување со човечките ресурси 

Селекција на кадри. Образование и професионална социјализација. Претприемништво, етичност и 

некорумпираност. 

Планска функција 

Поставување на организациски цели. Формулирање на правила. Внатрешни и надворешни 

проценки. Одредување на главни проблеми. Имплементација на планирањето. 

Финансирање 

Инструменти на финансирање на јавните трошоци. Јавни приходи.Организација и управување со 

јавните финансии. 

Јавната администрација во РМ 

Осамостојување и прв устав. Извршување на работите и разрешување на јавните проблеми. 

Политичка демократизација и децентрализација. Аспирации кон ЕУ. 



Организација на локалната самоуправа 

Република. Град Скопје. Град. Општина. 

Современи трендови на јавната администрација 

Транспарантност при работата. Приватизација на јавната администрација. Примена на современи 

ИТ средства и техники. Супсидијарност. Децентрализација. Координација и хоризонтално 

поврзување. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС  

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 



  

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Pusić, E Država i državna uprava, 

Sveučilište u Zagrebu 
Pravni fakultet, 

Zagreb 

 

1999 

 2. Љубомир Дракулески 

и Бобек Шуклев 

Стратегиски менаџмент-

второ издание 

Економски факултет 

Скопје 

2001 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 



 

1. Наслов на наставниот предмет КОМПЈУТЕРСКА БЕЗБЕДНОСТ 

2. Код  КВ-4100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф.Д-р. Маријан Стевановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентот со основните елементи на информатичкиот систем и примена на тие системи во 

деловната пракса. Акцентот е ставен на меѓусебната зависност на сите делови кои детално се изучуваат 

во текот на студиите. Индиректната цел на курсот е изедначување на знаењата на сите студенти кои се 

различни и по содржина и по пристапот на обработка на различните делови од информатичкиот систем, 

со цел да можат со разбирање да ги следат специјализираните предавања од стручната област. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Историски развој на комуникацијата и пренос на информациите меѓу субјектите во 

комуникацијата; поимот и улогата на комуникацискиот систем во описот на реалните системи; 

комуникацискиот систем како подлога за изработка на информатичките системи. Зависност и 

развојот на материјалните носители на податоци сè до појавата на компјутерот. Поим за податок, 

информација и материјализација на записот на носачи на содржини на податоци.  

 Поим за информатички систем. Елементи на информатичкиот систем; материјална поткрепа, 

програмска и организациска поткрепа, човечки ресурси, мрежна инфраструктура и содржина на 

податокот. Основни карактеристики на деловните системи во современи услови, голем број на 

одделни делови, динамичност на промените, сложеност на односите и врските и сè поголема 

просторна расфрленост на деловите. Функции на информатичките системи, цел и причини за 

создавање на информатички систем. Системски пристап во поимањето и опишувањето на 

реалните системи.  

 Области на примена на информатичките системи. Врската меѓу информатичкиот и 

комуникацискиот систем, поврзаноста и на организацискиот и на информатичкиот систем, 

претпоставки за воведувањето и примената на информатичкиот систем, елементи на 

информатичката писменост, зависноста на развојот на организацискиот систем за постоење и 

организираност на информатичкиот систем.  

 Историски развој на компјутерските системи, претходници на компјутерите, први компјутери, 

први комерцијални компјутери. Развој на обработката на податоци, зависноста на 

информатичкиот систем од развојот на информатичката технологија.  

 Поим за дигитална технологија. Дигитален начин на запишување на податоците, кодирање во 

работата на компјутерот, точка на кодирање во компјутерот, поими: бит, бајт, машински збор. 

Развој на системите за запишување на податоците, потребата од код со доволен број пермутации. 

Редунданца, BCD код (4-битен), EBCD и ASCII кодови (8-битни). Начин на запишување на 

содржината, пакиран начин на запишување на содржината, непакирано запишување на 

содржината. Проверување на паритетот со помош на паритетен бит (paritybit). 

 Основен принцип на работа со компјутери, декаден броен систем, бинарен броен систем, октален 

броен систем, хексадецимален броен систем, претворање на број од декаден во други бројни 

системи, претворање на броеви од други бројни системи во декаден, основни компјутерски 

операции во секој од наведените системи, табели на состојби за основните компјутерски 



операции, начин на запишување на содржината во процесорот на компјутерот, аритметика 

floatingpoint како начин на запишување на содржина. 

 Основни елементи на компјутерскиот систем, училишен компјутер, влезни единици, излезни 

единици, средна единица, надворешна меморија, работни бафери, процесор, регистри, 

аритметичка логичка единица, управувачка единица, регистри за посебна намена, основни 

логички делови, делови NE, I, ILI, NI, NILI, EXILI, декодери, броила, полусобирач, собирач, 

реализација на собирање, видови и функции на регистри, такт на работа на процесорот, 

мултиплексор, улогата на магистралата во работата на компјутерот.  

 Поим за инструкции, видови инструкции, основни делови на инструкциите, начин на изведување 

на инструкциите. Организирање на микропроцесорот околу една магистрала, организирање на 

микропроцесорот околу две магистрали, организирање на микропроцесорот околу три магистрали 

Организација на микропроцесорот околу 1 магистрала, организација на микропроцесорот околу 2 

магистрали, организација на микропроцесорот околу 3 магистрали. Технологија на изработка на 

елементи на компјутерот, MOSFET технологија, CMOS технологија. Организирање на меморија 

(2D, 3D, стек (stack) меморија и нејзина реализација). Видови на меморија (ROM, BIOS, PROM, 

RAM-статички и динамички). Адресирање на мемории, директно адресирање, непосредно 

адресирање, индиректно адресирање, релативно адресирање во зависност од персоналниот 

компјутер, адресирање на регистри и со помош на регистри, индексирано адресирање, адресирање 

по страници (страничење). Генерации на компјутери, критериуми на поделба на компјутерите на 

мали, средни и големи.  

 Надворешна меморија, магнетски медиуми, магнетска врвца, цврст диск, дискета, технологија на 

запис на содржината, физичка организација на записот на содржината. Оптичка меморија, 

технологија и организација на физичкиот запис, CD-ROM, CD-RW, DVD. Трајноста на записите 

на одделни медиуми.  

 Виртуелната меморија и нејзината реализација, поим, функција и начин на реализација на 

прекините.  

 Монитор, видови, принцип на работа, начин на реализација на точки (пиксели), резолуција, 

големина на мониторот, брзина на освежување на сликата. Скенер, видови (рачен, за на маса, 

посебни видови), намена, принцип на работа. Тастатура, тастатура со удар (опис на сите тастатури 

со удар), тастатури без удар (термо, инџет, ласерски), растерска точка. Фонт (дефиниција), видови 

на фонтови (векторски, растерски, пропорционален, непропорционален), RIP претворање од 

векторски во растерски формат.  

 Организација на обработката односно користење на процесорско време.  

 Поим за програмски производ, програмски содржини потребни за работење на компјутерот, 

елементи на системската програмска поддршка, поим за оперативен систем, задачи и намена на 

оперативните системи, видови на оперативни системи, за еден корисник, за повеќе корисници и 

мрежни, за една задача и за повеќе задачи, функции на оперативниот систем. 

 Поим за програмски јазици, елементи на програмскиот јазик, генерации на програмски јазици, 

видови на програми, видови на програми за преведување, програми за преведување, чекори за 

преведување со компилатор, чекори за преведување со интерпретација, резултатот од 

комбинирањето и интерпретирањето. Поим за алгоритам, врската меѓу алгоритмот и процесите во 

реалниот систем, начин на опишување на системите, блок-дијаграм, дијаграм за текот на 

податоците. Поим на системите за управување со бази на податоци, функции на DBMS. 

Животниот циклус на програмскиот производ, методи на развој на програмските производи, 

основни логички структури. 

 Поим за датотека, видови на датотеки, секвенцијална датотека, индексна датотека, директна или 

индиректна датотека, видови на датотеки од аспект на содржината во нив. Бази на податоци, 

релациски бази, складирање на податоци и димензиски бази на податоцизаедничка политика на 

миграциите и азилот на европската унија 

 елементи, критериуми и претпоставки на миграционата политика на република македонија 



 миграционите процеси во република македонија 

 визен режим 

 регуларни (привремени и трајни) миграциони движења 

 азил 

 интеграција на странците 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење  50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 



 

 

 

  

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Стевановски М. Деловна Информатика МИТ Универзитет 

Скопје 

2012 

2 Д-р Христо Карталов Европска интеграција низ 

економска перспектива 

Филозофски 

факултет 

Скопје 

2005 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Krsmanović, S. V. 

Dedić 

Informaciona tehnologija i 

sistemi, 

Beogradska 

bankarska akademija, 

Čigoja, Beograd. 

2006 



1. Наслов на наставниот предмет МИГРАЦИИ И МИГРАЦИОНА ПОЛИТИКА 

2. Код  MMP-4100 

3. Студиска програма Безбедност 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.-Др. Зоран Филиповски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Основна цел на предметната програм е да ги презентира процесите на меѓународните миграции во 

светски рамки, нивниот променлив обем, интензитет во различни правци, видовите на миграции, како и 

причините кои ги условуваат миграционите движења.  Исто така предмет на елаборација ќе бидат 

анализите за основните детерминанти кои го условуваат огромниот пораст на меѓународните миграции 

што треба да се бараат во разликите во социо-економската развиеност и на нивото на животниот стандард 

меѓу одделни земји, општествено-економската трансформација на постсоцијалистичките земји и 

политичката нестабилност во одделни региони во светот.  Во рамки на оваа предметна програма ќе бидат 

опфатени целите на ЕУ за одржување на областа на правдата слободата и безбедноста во која се 

обезбедува слободно движење на луѓето контрола на надворешните граници, правните процедури за 

добивање на азил, реадмисијата со посебен осврт на миграционата политика на Република Македонија. 

11. Содржина на предметната програма: 

 заедничка политика на миграциите и азилот на европската унија 

 елементи, критериуми и претпоставки на миграционата политика на република македонија 

 миграционите процеси во република македонија 

 визен режим 

 регуларни (привремени и трајни) миграциони движења 

 азил 

 интеграција на странците 

10.  
12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС  

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 



 

  

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Проф. д-р Владо 

Камбовски 

Правда и внатрешни работи Правен Факултет 

Јустинијан први 

Скопје, 

2005 

2 Д-р Христо Карталов Европска интеграција низ 

економска перспектива 

Филозофски 

факултет 

Скопје 

2005 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Дренка Вуковћ Социјални рад са 

мигрантима (ридер), 

Факултет политичких наука 

Београд, 1999 



1. Наслов на наставниот предмет МЕЃУНАРОДНА  БЕЗБЕДНОСТ 

2. Код  MB-4100 

3. Студиска програма Безбедност 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.-Др. Оливер Андонов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да се здобијат со нови знаења за темелните политички и основните безбедносни процеси 

во меѓународните односи, ставови и погледи во однос на меѓународните односи и влијанието на 

безбедноста врз истите, како и развивање на способности за воочување на причинско – 

последичните односи и релации во креирањето на решенијата во оваа област, како и основите на 

меѓународната безбедност и нејзиното влијание врз креирањето на политиката. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Поимот меѓународна безбедност. 

 Современи методолошки приоди во определувањето на меѓународните безбедносни 

специфичности.  

 Интересите на Република Македонија (РМ) во однос на регионалната безбедност. 

 Безбедносноопкружување на РМ.  

 Менаџмент со кризи во меѓународните односи.  

 Дефиниција и принципи на меѓународната безбедност.  

 Области на влијание на меѓународната безбедност и ризиците кои влијаат врз меѓународната 

безбедност. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 



 

  

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Георгиева, Л., 

 

Менаџирање со ризици Филозофски 

факултет, 

Скопје 

2007 

2 Георгиева, Л., Европска безбедност Филозофски 

факултет, 

Скопје 

2010 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Wessel, R. A.  

 

The European Union's 

Foreign and Security Policy. 

A Legal Institutional 

Perspective. 

The Hague: Kluwer 

Law International 

1999 



 

1. Наслов на наставниот предмет НЕВОЕНИ АСПЕКТИ НА МИРОТ И БЕЗБЕДНОСТА 

2. Код  NAM-4100 

3. Студиска програма Безбедност  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.-Др. Оливер Андонов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на знаења за научните достигнувања и закономерностите од областа на безбедноста со 

посебен акцент на невоените аспекти на безбедноста и развивање на нивните способности за научно 

следење, детектирање, и прогноза во сите облици на невоени загрозувања на безбедноста на сите нивоа 

(од хумана до глобална безбедност). Исто така, значајна цел ќе биде создавање на солидна научна основа 

за успешно следење и освојување на знаења од другите научни области во мировно-безбедносната сфера. 

Паралелно ќе се прават научни продори во расветлување на историската перспектива и современата 

перспектива на односот помеѓу безбедноста, загрозувањата и мирот. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Теории за безбедност;  

 Поим и содржината на безбедноста;  

 Видови на безбедност;  

 Односот помеѓу традиционалните и глобалните безбедносни студии;  

 Загрозувања, поим, суштина и класификација;  

 Облици на загрозувања на мирот и безбедноста;  

 Намерни и ненамерни опасности на безбедноста; 

 Безбедноста и човековите права;  

 Намерни и ненамерни закани за животот; 

  (Не)намерни закани за здравјето;  

 (Не)намерни закани за економската благосостојба;  

 (Не)намерни закани за околината;  

 (Не)намерни закани за политичките права;  

 Природни и човекови опасности заопстанокот;  

 Меѓусебната поврзаност и условеност на главните глобални проблеми (Пренаселеноста, 

неразвиеноста на политичките права и слободи, идеолошкиот национализам и војната);  

 Хиперинфлацијата, голема депресија, криза на глобалните долгови, природна деградација, трката 

во нуклеарно вооружување како извор на загрозување на безбедноста и мирот;  

 Соодносот помеѓу опасностите и заканите, со посебен осврт на невоените опасности и закани;  

 Детектирање на современите невоени загрозувања на безбедноста;  

 Современи тенденции во развојот на невоените аспекти на безбедноста. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 



 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                     150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45        часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                        50       

часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Митко Котовчевски Национална безбедност Филозофски 

факултет 

2011 

2     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Роберт Џ. Бункер Не-државни закани и идни 

војни 

Routledge 2003 



 

1. Наслов на наставниот предмет СУДСКА МЕДИЦИНА 

2. Код  ЅМ-4100 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др.  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Развивање на знаењата за примена на криминалистичките техники во форензичките науки; 

Овозможување на практична примена на релевантна техника за решавање на проблеми од криминални 

случаи; Објаснување на методите и постапките применувани во криминалистичките лаборатории за 

идентификација и карактеризација на форензичките доказни примероци. 

11. Содржина на предметната програма: 

Основни принципи и концепти во криминалистиката. Криминалистиката и специјалните области од 

форензичките науки; постапки во форензичката криминалистика. (идентификација, класификација, 

индивидуализација, асоцијација и реконструкција и поврзаност на доказот со изворот); Научно 

истражување на различни видови материјални докази (релевантност на доказ; примена на научни техники 

во испитувањето на доказниот материјал).Напредни методи во форензичката криминалистика.Научни 

методи за земање и обезбедување на кривичниот доказ; Аналитички техники и методи на форензичка 

идентификација на физичкиот доказ.Посебни области на примена во Форензичката крим. Форензичката 

микроскопија; Достигнувања во технологијата на обработка на отпечатоци од прсти, стопала и други 

одрази; Форензичка микроанализа-микротрасеологија; Форензичка обработка на местото на крим. настан; 

Испитување на фалсификувани документи. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС  

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење  50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

 

 

 

 

  

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Вељанов, С., “Форензичка 

криминалистика- 

практикум“, 

ПМФ-УКИМ,  Скопје, 

2009 

 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Eckert, W.G., 

 

„Introduction to Forensic 

Sciences“,   

CRC Press,  

 

New York, 

1992 

  2 Fisher, B.A., „Technics Of Crime Scene 

nvestigation“, 

CRC Press, Boca 

Raton, FL,  

1992 

 

  3 Kinnee, K.B., „Practical Investigation 

Techniques“, 

CRC Press, Boca 

Raton, FL, 

 

1994 



1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ 

КРИМИНАЛ 

2. Код  MFK-4100 

3. Студиска програма  Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Четврта година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Пивововаров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со типологијата на извршување на финансискиот криминал и со методите за негово 

истражување и откривање, со цел за негово ефикасно сузбивање и градење на соодветна криминална 

политика. 

11. Содржина на предметната програма: 

 

1. Кривично-правен аспект на финансискиот криминалитет во рамките на националното и меѓународното 

законодавство;  

2. Криминолошки аспекти со цел во чии рамки ќе се обработат феноменологијата и етиологијата и 

типологијата на финансискиот криминалитет;  

3. Општо за методиката на откривање, разјаснување и докажување на овие кривични дела, компаративни 

искуства и криминална политика. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење   50часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3. Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 



 

 

 

  

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Камбовски Владо 
Казнено право Скопје 

2004 

2. Марјановиќ Ѓорѓи Македонско кривично 

право, Општ дел 

Скопје 2003 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Sem Vaknin Corruption and Financial 

Crime 

First published by 

United Press 

International-UPI, 

Skopje, 

2007 

2.      



1. Наслов на наставниот предмет ДАНОЧНО РАБОТЕЊЕ 

2. Код  DR-4100 

3. Студиска програма  Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  Четврта година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р Јелена Таст 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да ги разбираат и стручно да ги 

толкуваат алтернативните решенија при уредувањето на даночниот систем.  

Да вршат експертски анализи на ефектите на даноците на микроекономски и макроекономски план. Да 

направат правилен избор на најефикасното решение помеѓу повеќе понудени алтернативи. Брзо да се 

вклучат во јавниот или приватниот сектор како стручни кадри со познавања на даночната материја . Да 

организираат консалтинг услуги за оданочувањето како самостојна дејност  

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

 

1. Даноци: Поим и значење. Класификација на даноците. Елементи на даноците  

2. Принципи на оданочувањето  

3. Двојно оданочување  

4. Оданочувањето и распределбата на доходот  

5. данични манипулации и нивно сузбивање 

6. Ефекти на оданочувањето на понудата на труд, штедењето и инвестициите  

7. Даночниот систем и даночната политика во Република Македонија  

8. Меѓународни аспекти на оданочувањето  

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



  

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Musgrave, R. and 

P.Musgrave 

Finance in Theorz and 

Practice, Mc Granj-Hill 

Companies 

Inc., Hightstonjn 
1988 

2. Атанасовски, Живко Јавни финансии, 

универзитетски учебник 

Економски 

факултет, Скопје 

2004 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ивица Смилковски Даночно работење ФТУ - Охрид 2012 

2.      



1. Наслов на наставниот предмет АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 

2. Код ANG-1110 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

 

8. Наставник Лектор м-р Анка Веселинова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со основните поими од потесна стручна област на англиски јазик, од областа на 

лексиката и граматиката кои се однесуваат на типични комуникациски ситуации, при што  јазикот се 

применува во определен непосреден контекст. Крајна цел на предметот е активна употреба на писме-

ниот и устен стручен јазик – пасивна употреба, разбирање на чуен или прочитан текст.  

 

11. СОДРЖИНА: 

 Комуникација (вокабулар, сумирање на граматички времиња, оставање пораки, пишување е-маил, 

писмо) 

 Кариери (вокабулар, present simple and continuous tenses, давање совет, пишување  CV) 

 Вработување (вокабулар, past simple and present perfect, прашување за преференции, пишување 

мотивационо писмо) 

 Увоз-Извоз (вокабулар, бројни и небројни именки, порачување на производи, пишување попратно 

писмо за фактура) 

 Маркетинг (вокабулар модални глаголи, правење логички поврзувања, пишување формално follow-

up писмо) 

 Малопродажба (вокабулар, форми за идно време, купување онлајн, пишување мемо. 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 
30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 
10 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1 

 

Проектни задачи  

15 часа 



 

 

 

 

 

16.2 

Самостојни задачи 20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа. 

17.1 Писмен испит 40 бодови 

17.2 Семинарска работа 20 бодови 

17.3 Устен испит 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 55 бода 6 (шест) (Е) 

од 56 до 67 бода 7 (седум) (D) 

од 68 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

 22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

  Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. John Hughes Pro File 2 Oxford 

University Press 

 2005 

2. Snjeenez, S.:  English for Business 

Communication, 

Cambridge, 2003 

3. Ashlez, A.:  Oxford Handbook of 

Commercial 

Correspondence, 

Oxford 

University 

Press, 

2003 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Oxford Oxford Business 

English Dictionary 

Oxford 

University Press 

2008 

2. Cambridge Advanced Grammar in 

Use 

Cambridge 2010 

3. Longman,  

 

Business English 

Dictionary, 

Longman 2000 



 

  



1. Наслов на наставниот предмет АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 

2. Код ANG-1120 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборенод универзитет 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

 

8. Наставник Лектор м-р Анка Веселинова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Студентите треба да го имаат совладано и положено 

предметот Англиски јазик 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со основните поими од потесна стручна област на англиски јазик, од областа на 

лексиката и граматиката кои се однесуваат на типични комуникациски ситуации, при што  јазикот 

се применува во определен непосреден контекст. Крајна цел на предметот е активна употреба на 

писмениот и устен стручен јазик – пасивна употреба, разбирање на чуен или прочитан текст.  

 

11. СОДРЖИНА: 

 Конкуренција (вокабулар, степенување на придавки и прилози, предложувања, пишување писмо 

одговор на жалба од незадоволен клиент) 

 Иновација (вокабулар, пасив, презентирање, пишување промотивен материјал) 

 Пари/Преговарање (вокабулар, прв и втор условен начин, преговарање, пишување писмо за 

наплата) 

 Истражување на пазарот (вокабулар, релативни заменки и реченици, индиректни прашања, 

интервју, пишување извештај) 

 Инвестирање (вокабулар, индиректен говор,  држење состаноци, пишување извештај од одржан 

состанок) 

 Етика (вокабулар, трет условен начин, изразување жалење и критика, пишување mailshot. 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 
30 часови 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 
10 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи  

15 часови 



 

 

 

 

16.2 Самостојни задачи  

20 часови 

16.3 Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа. 

17.1 Писмен испит 40 бодови 

17.2 Семинарска работа 20 бодови 

17.3 Устен испит 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 55 бода 6 (шест) (Е) 

од 56 до 67 бода 7 (седум) (D) 

од 68 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

 22.

1 

Задолжителна литература   

  Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. John Hughes Pro File 2 Oxford 

University Press 

 2005 

2. Snjeenez, S English for Business 

Communication, 

Cambridge, 2003 

3. Ashlez, A Oxford Handbook of 

Commercial 

Correspondence, 

Oxford 

University 

Press, 

2003 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Oxford Oxford Business 

English Dictionary 

Oxford 

University Press 

2008 

2. Cambridge Advanced Grammar in 

Use 

Cambridge 2010 

3. Longman,  

 

Business English 

Dictionary, 

Longman 2000 

 



1. Наслов на наставниот предмет АНГЛИСКИ ЈАЗИК 3 

2. Код ANG-1130 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7.  Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

 

8. Наставник Лектор м-р Анка Веселинова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Студентите мораат да го имаат совладано материјалот и 

положено испитот по предметите Англиски јазик 1 и 

Англиски јазик 2. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Продлабочување на знаењата од областа на лексиката и граматиката кои се однесуваат на типич-

ни комуникациски ситуации од деловниот свет, активна употреба на писмениот и устен стручен 

јазик – пасивна употреба, разбирање на чуен или прочитан текст.  

 

11. СОДРЖИНА: 

 Таргет маркети (вокабулар, сегашни граматички времиња, давање мислење, пишување 

реклама) 

 Триумф и катастрофа (вокабулар, минати граматички времиња, извинувања критикувања, 

заклучувања, пишување  скратеници) 

 Приоритизирање (вокабулар, идни граматички времиња, барања и понуди, писмо со барање за 

наплата) 

 Глобализација (вокабулар, рутини и навики, убедливо зборување, пишување сумирање на 

аргументи) 

 Култура на компанијата (вокабулар, модални глаголи, обврска и потреба, пишување е-маил до 

цел персонал) 

 Побарувачка и набавка (вокабулар, сврзници, учество на состаноци, опишување трендови. 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 
30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 
10 часа 



16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
15 часа 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Писмен испит 40 бодови 

17.2 Семинарска работа 20 бодови 

17.3 Устен испит 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 55 бода 6 (шест) (Е) 

од 56 до 67 бода 7 (седум) (D) 

од 68 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

 22.

1 

Задолжителна литература   

 

  Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. John Hughes Pro File 3 Oxford 

University Press 

 2005 

2. Snjeenez, S.:  English for Business 

Communication, 

Cambridge, 2003 

3. Ashlez, A.:  Oxford Handbook of 

Commercial 

Correspondence, 

Oxford 

University 

Press, 

2003 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Oxford Oxford Business 

English Dictionary 

Oxford 

University Press 

2008 

2. Cambridge Advanced Grammar in 

Use 

Cambridge 2010 

3. Longman 

 

Business English 

Dictionary, 

Longman 2000 



1. Наслов на наставниот предмет АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 

2. Код ANG-1140 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7.  Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

 

8. Наставник Лектор м-р Анка Веселинова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Студентите мораат да го имаат совладано материјалот и 

положено испитот по предметите Англиски јазик 1, 

Англиски јазик 2 и Англиски јазик 3. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Продлабочување на знаењата од областа на лексиката и граматиката кои се однесуваат на ти-

пични комуникациски ситуации од деловниот свет, активна употреба на писмениот и устен 

стручен јазик – пасивна употреба, разбирање на чуен или прочитан текст.  

 

11. СОДРЖИНА: 

 Преговарање (вокабулар, условни реченици, справување со жалби од клиентите, 

пишување писмо одговор на жалба од клиент) 

 Конкурентност (вокабулар, карактеристики на глаголите, правење презентации, 

пишување  извештај) 

 Интернационален бизнис (вокабулар, пасивни реченици, пречекување на 

посетители, пишување постер презентација) 

 Човечки ресурси (вокабулар, фразални глаголи, справување со прашања на интервју 

, пишување мотивационо писмо) 

 Почнување на бизнис (вокабулар, карактеристика на придавки и прилози, 

одговарања на прашања и предложувања, пишување писмо со барање за финансиска 

поддршка) 

 Репутација (вокабулар, определен член, разјаснување, пишување press release). 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 
30 часа 



 15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 
10 часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
15 часа 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Писмен испит 40 бодови 

17.2 Семинарска работа 20 бодови 

17.3 Устен испит 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 55 бода 6 (шест) (Е) 

од 56 до 67 бода 7 (седум) (D) 

од 68 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

 22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

  Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. John Hughes Pro File 3 Oxford 

University Press 

 2005 

2. Snjeenez, S. English for Business 

Communication, 

Cambridge, 2003 

3. Ashlez, A. Oxford Handbook of 

Commercial 

Correspondence, 

Oxford 

University 

Press, 

2003 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Oxford Oxford Business 

English Dictionary 

Oxford 

University Press 

2008 



2. Cambridge Advanced Grammar in 

Use 

Cambridge 2010 

3. Longman,  

 

Business English 

Dictionary, 

Longman 2000 

 

  



1. Наслов на наставниот предмет ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 1 

2. Код GER-1150 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7.  Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Лектор м-р Милица Денковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на основните комуникативни способности на германски јазик и примена на истите. 

Стекнување на основни граматички и правописни познавања на германскиот јазик и практична 

примена на истите. 

11. Содржина на предметната програма 

 

Студентите ќе се запознаат со германскиот јазик, неговата структура, основните граматички 

правила, правописот и основен фонд на зборови за базично комуницирање. 

12. Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 
30 часа 

 15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 
10 часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
15 часа 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми (секој по 30%) или писмен испит (60%)  

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4. Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 



18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 

од  51 х до 60  х бода 6 

од 61 х до 70  х бода 7 

Од 71  х до 80  х бода 8 

Од 81  х до 90 х бода 9 

Од 91  х до100  х бода 10 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски / германски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкетни прашалници 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Hartmut Aufderstraße 

u.a. 

Themen 1 aktuell, 

Kursbuch 

Max Hueber 

Verlag 

2003 

2. Hartmut Aufderstraße 

u.a. 

Themen 1 aktuell, 

Arbeitsbuch 

Max Hueber 

Verlag 

2003 

3.  

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Monika Reimann Kurzgrammatik Hueber Verlag 2010 

2.  

 
   

3.  

 
   

 

  



1. Наслов на наставниот предмет ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 2 

2. Код GER-1160 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборенод универзитет 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Лектор м-р Милица Денковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Студентите мораат да го имаат совладано материјалот и 

положено испитот по предметот Германски јазик 1. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на пософистицирани комуникативни способности на германски јазик и примена на 

истите. 

Стекнување на посложени граматички познавања на германскиот јазик и практична примена на 

истите. 

11. Содржина на предметната програма: 

 

Студентите продолжуваат со надградување на знаењата стекнати по германски јазик 1, го 

прошируваат фондот на зборовина тема јадење и пијалаци, слободно време и живеалишта, се 

запознаваат со модалните глаголи, падежите номинатив, акузатив и датив и нивната употреба со 

предлози. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа  

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 
30 часа 

15.3 Семинари (самостојна 

практична работа) 
10 часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

 

16.2 

Самостојни задачи 20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми (секој по 30%) или писмен испит (60%)  

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 



17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата германски / македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкетни прашалници 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Hartmut Aufderstraße 

u.a. 

Themen 1 aktuell, 

Kursbuch 

Max Hueber 

Verlag 

2003 

2. Hartmut Aufderstraße 

u.a. 

Themen 1 aktuell, 

Arbeitsbuch 

Max Hueber 

Verlag 

2003 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Monika Reimann Kurzgrammatik Hueber Verlag 2010 

2.     

3.     

 

  



1. Наслов на наставниот предмет ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 

2. Код GER-1170 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Лектор м-р Милица Денковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Студентите мораат да го имаат совладано материјалот и 

положено испитот по предметите Германски јазик 1 и 

Германски јазик 2. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на пософистицирани комуникативни способности на германски јазик и примена на 

истите. 

Стекнување на посложени граматички познавања на германскиот јазик и практична примена на 

истите. 

11. Содржина на предметната програма: 

 

Студентите продолжуваат со надградување на знаењата стекнати по германски јазик 1 и 2, го 

прошируваат фондот на зборови, се запознаваат со сложени глаголски форми, се стекнуваат со 

способност да раскажуваат настани од минатото, даваат заповеди и молби и ја усовршуваат 

употребата на падежите. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    

14. Распределба на расположливото 

време 

150 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 
30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа)  
10 часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
15 часа 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми (секој по 30%) или писмен испит (60%)  

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 



17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата германски / македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкетни прашалници 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Hartmut Aufderstraße 

u.a. 

Themen 1 aktuell, 

Kursbuch 

Max Hueber 

Verlag 

2003 

2. Hartmut Aufderstraße 

u.a. 

Themen 1 aktuell, 

Arbeitsbuch 

Max Hueber 

Verlag 

2003 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Monika Reimann Kurzgrammatik Hueber Verlag 2010 

2.     

3.     

 

  



1. Наслов на наставниот предмет ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 

2. Код GER-1170 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Лектор м-р Милица Денковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Студентите мораат да го имаат совладано материјалот и 

положено испитот по предметите Германски јазик 1, 

Германски јазик 2 и Германски јазик 3. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на пософистицирани комуникативни способности на германски јазик и примена на 

истите. 

Стекнување на посложени граматички познавања на германскиот јазик и практична примена на 

истите. 

11. Содржина на предметната програма: 

 

Студентите продолжуваат со надградување на знаењата стекнати по германски јазик 1, 2 и 3, го 

прошируваат фондот на зборови, ги усовршуваат граматичките познавања и се запознаваат со 

германската историја и култура преку предавања, дискусии, вежби, изработка на семинарска 

работа, проектни задачи и други мултимедијални презентации. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    

14. Распределба на расположливото 

време 

150 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 
30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа)  
10 часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
15 часа 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми (секој по 30%) или писмен испит (60%)  

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 



17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата германски / македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкетни прашалници 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Hartmut Aufderstraße 

u.a. 

Themen 1 aktuell, 

Kursbuch 

Max Hueber 

Verlag 

2003 

2. Hartmut Aufderstraße 

u.a. 

Themen 1 aktuell, 

Arbeitsbuch 

Max Hueber 

Verlag 

2003 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Monika Reimann Kurzgrammatik Hueber Verlag 2010 

2.     

3.     

 

  



1. Наслов на наставниот предмет АКАДЕМСКА ПИСМНОСТ 

2. Код AP-1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7. 

 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Владо Велкоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Воведување во интелектуалната авантура на академското пишување и вештините на изготвувањето 

нааргументиран истражувачки труд.Запознавање со суштината и значењето на научното 

истражување, како и со основните компоненти иметоди на истражувачкиот процес. 

Развивање на сопствениот оригинален истражувачки стил, односно умешноста на комбинирање на 

научно-истражувачките методи и сопствените идеи.Запознавање со техничките аспекти на 

изготвувањето научно-истражувачки труд, особено што сеоднесува до аспектите поврзани со 

форматирањето на трудот, неговото документирање и различнитестилови на цитирање на изворите. 

11. Содржина на предметната  програма: 

Аспекти на процесот на академско пишување. 

Суштина и значење на научноистражувачката работа.  

Основни претпоставкина научното истражување. 

Научноистражувачките трудови во рамките на универзитетскиот курикулум. 

Методи и етапи на изготвувањето на истражувачки труд. 

Идентификување на истражувачкиот проблем и негово дефинирање воистражувачка тема. 

Извори за пишување на научноистражувачкиот труд. 

Селектирање и обработка на изворите. 

Планирање и организирање на трудот. 

Документирање, стилови и техники на цитирање и парафразирање. 

Кодекс на академското пишување. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 

16. Други форми на активности 

 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 



17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Владо Велкоски, 

Катерина 

Вељановска 

Академско пишување –

хрестоматија 

МИТ 

Универзитет 

Скопје, 

2012 

2.  

Панзова, Виолета 

Науката како занает Филозофски 

факултет 

Скопје, 

2003 

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.  

Hartley, James 

Academic writing and 

publishing: a practical guide 

Routledge London and 

New York, 

2008  

2.     

3.     

 

 

  



1. Наслов на наставниот предмет ЕТИКА 

2. Код ET-1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7. 

 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник доц. д-р Мирослав Пендароски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Усвојување на етичките принципи и можностите за примена на етиката во професионалната 

дејност на психологот. 

11. Содржина на предметната  програма: 

Содржината на предметот е поделена во три дела: првиот е морална рамка, вториот предавање 

етика и третиот воведување на етиката во наставна програма. Предметот е наменета да обезбеди 

теоретска рамка за воведување на етикта во наставната програма. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување до х 50 бода 5 (пет) (F) 



(бодови/оценка)  од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Aristotel Nikomahova etika Globus, Zagreb 1988 

2. Zygmund Bauman  Postmoderna etika AGM, Zagreb  2009 

3. Дејвид К. Воведување на 

етиката во наставната 

програма на 

универзитетите 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

  



1. Наслов на наставниот предмет КУЛТУРА НА ОДНЕСУВАЊЕ 

2. Код KO-1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Соња Ризоска Јовановска, М-р Ана Ѓорѓевиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со културните манири и културното однесување во секојдневието и за време на 

значајните настани, како и за време на обредната практика. Познавањето на другите култури е 

значаен сегмент за создавање на универзален код на однесување, во приватниот и јавниот сектор. 

Посебен акцент е даден на културното однесување со  гостите и клиентите, без разлика дали станува 

збор за бизнис сектор, организациона структура, во хотелите и рестораните или на самите патувања. 

Преку разбирањето, спознавањето и интеркултурните комуникации, кодот на однесување зазема 

еден од најзначајните чекори во создавање базична, стабилизирана, меѓусоседска, меѓународна 

потврда за нашиот етнокултурен идентитет  и води кон позитивна културна политика во светот. 

11. Содржина на предметната програма 

1. Појмовно одредување на културата 

2. Културните разлики –значаен сегмент во културата на однесување 

3. Улогата на семејството во создавањето на личноста 

4. Како да се однесуваме во светите храмови 

5. Култура на однесување во секојдневието и за време на обредната практика 

6. Говорот- средство за комуникација 

7. Антропологија на гестовите и мимиките  

8. Улогата на заедницата во создавањето на моделот на однесување 

9. Културни промени и трендови 

10. Боемството, снобизмот, културни трендови во современието 

11. Кичот и современите трендови како култура на живеење бо современото општество 

12. Емоционална интелигенција, емоционална писменот и културата на однесување 

13. Создавање и одржување на културата, значајна компонента за создавање на интеркултурна 

комуникација  

14. Создавање на етичка организациска култура, и интеркултурен дијалог  

15.  Надворешен изглед (а. Женска елеганција;б. Машка елеганција) 

16. Држење на телото 

17. Патуваме по светот (Поздравување и претставување, Разговори и говори, Меѓусебно обраќање, 

Како се однесуваме, Убаво однесување со странски гости) 

18. Гостопримството, примање гости и моделот на однесување со домашни и странски гости) 

19. Код на однесување во  ресторанти,  и во хотели, во јавни институции 

20. Култура на однесување  (настани и манифестации) 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    

14. Распределба на расположливото 

време 

150 часа 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 30 часа 



активности 

 

 

 

 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

10 часа 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

15 часа 

16.3 Домашно учење 65 часа 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред.

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Лилјана Зашова За убавото 

однесување 

Скопје 2004 

2. Goran Bodzak Bonton-knjiga o 

lepom ponasanju 

Agencija Trivis 2007 

3.  

Djordje Zelanicovic 

Bonton protocol Zalozba – 

Mladinjska 

knjiga, 

ljubljana 

 

22. Дополнителна литература  



 

  

2 

 

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   



1. Наслов на наставниот предмет ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

2. Код GL-1000 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7. 

 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Јелена Таст 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е збогатување на знаењата и способностите на студентот од областа на 

претприемништвото и менаџментот кои ќе може да ги користи во претприемничката активност 

како самостоен носител или како член на организација која бара претприемнички дух од своите 

вработени. Разбирањето на претприемништвото како стопански, правен, општествен и политички 

феномен придонесува во унапредувањето на општеството и државата. Поексплицитна цел на 

предметот е систематизирање на знаењата и новите сознанија од областа на претприемањето и 

менаџментот на основа на знаењата и искуствата постигнати во равиените земји од светот, 

осмислени во контекст на правните, економските и политичките промени како последица од 

глобализацијата. 

11. Содржина на предметната  програма: 

 

Теоретски аспекти на глобализацијата, менаџментот и претприемањето во рамките на економските 

и другите теории.  

Иновациско претприемништво. Претприемањето, науката и технологијата во современото 

општество.  

Претприемнички стратегии и тактики.  

Незвесноста и ризикот во претприемањето.  

Менаџментот во претпријатијата.  

Претприемање и менаџирање на малите претпријатија.  

Бара нови одговорности од раководењето – му препишува нови улоги. Раскинува со несканите 

функционално-хиерархиски навики и нуди нови осмислени, поврзани навики во претприемањето и 

раководењето.  

Духовна преобразба. Бара раскинување со непосакуваните, застарените навики и овозможува да се 

создадат нови, осмислени, насочени, деловни, работни и специфични навики и бара преобразба на 

културата на претпијатијата и системот на вредности на поширокото општество. Нови решенија се 

можни единствено со длабока и целосна духовна преобразба на човекот. Потребно е да се постигне 

рамнотежа меѓу заемното делување на стручната, методската, општествено-комуникациската и 

личната компетенција на човекот. Основа на тој концепт е да се овозможи учење во учењето.  

Целосна преобразба. Примена на знаењата и искуствата во справувањето со глобализацијата, кое 

овозможува постојани квантни скокови на вредностите и промените на основните сознанија 

(парадигма). Ги обединува еколошкото, економското и етичкото гледиште преку екуменскиот 

пристап. Во основа овој пристап ги опфаќа сите информатички процеси. За осмислено однесување 

со информацијата се применува моделот на прагматички информации.  

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото време  



15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 

16. Други форми на активности 

 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови 

според скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови 

според скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови 

според скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови 

според скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Mecanović, I., 

Bosanac, N. 

 Strategija društvenog i 

gospodarstvenog razvoja, 

Osijek 

Osijek  
2001 

2. Јан Арт Шолте Глобализација – Критички 

вовед 

Академски 

печат 

2008 

3.     



22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.     

2.     

3.     

  



 

1. Наслов на наставниот предмет ПРАВО НА ЕУ 

2. Код PEU - 1200 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  7. 

 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Александар Дончев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на овој предмет е да ги запознае студентите со “големиот проект’ на европско обединување, 

наречен Европска Унија. Предметот ги запознава студентите со причините за појава на идејата за 

европската интеграција и како таа идеја интензивно се развива после втората светска војна. 

Истотака, предметот ќе ги запознае студентите со институциите и структурата, политиките и 

процедурите на Европската Унија, како од историска перспектива, така и во сегашноста. 

11. Содржина на предметната  програма: 

 Вовед во европската интеграција: Европска интеграција, Европски заедници и Европска 

Унија; Опфат на европската интеграција; Европската интеграција во развоен контекст. 

 Европската интеграција и договорите за Европката Заедница и Европската Унија: 

основачките договори, Договорот од Мастрихт, Договорот од Амстердам, Договорот од 

Ница, Во насока на Европски Устав.  

 Уставен и политички систем: транзицијата, правниот систем и евроинтеграцијата, уставна 

верзија, европска интеграција и уставното судство. 

 Правен систем: Институти и право на европските заедници и ЕУ, Европски парламент и 

избори, критериуми за пристапување во членство на ЕУ, Институти и право на Е.З. и ЕУ, 

конвенцијата како извор на граѓанското процесно право на ЕУ, Спогодбата за стабилизција 

и асоцијација и ЕЗ и државите членки на ЕУ, општокорисна работа како модерна европска 

санкција. 

 Хармонизација на македонското законодавство со правото на ЕУ: правото на ЕУ и 

граѓанското право на РМ, независност на судството во РМ, евроинтеграцијата на 

македонскиот систем на казнено право, евроинтеграција и трговското право на РМ, 

евроинтеграцијата  на РМ и индустриската сопственост, еколошко право, странскиот 

капитал во намалувањето на развојниот јаз помеѓу ЕУ и РМ, РМ и Европските 

интеграциони процеси во областа на трудот, предлог за новата македонска евростратегија, 

усогласување на македонското со меѓународното приватно право на ЕУ за договорите, 

европеизација на казнената постапка, регулатива од областа на трудот на РМ и нејзино 

усогласување со регулативата на ЕУ. 

 Институциите за координација и водење на процесот на ЕУ: СЕП, Влада на РМ.  



12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 

16. Други форми на активности 

 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови 

според скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови 

според скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови 

според скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови 

според скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Петрушевска, Т. 

Право на Европска Унија 
Универзитет Св. 

Кирил 

иМетодиј, 

 



Правен 

Факултет 

Јустинјан Први 

2. Пол Крег 
Грејн де Бурка 

Право на ЕУ Магор 2010 

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

  



1. Наслов на наставниот предмет ПСИХОЛОГИЈА  

2. Код PS - 1300 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7. 

 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник доц. д-р Катица Стоименовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите ќе се запознаат со темелите на психологијата, темелните процеси на настанување и 

промена на ставови, и ќе им се објаснат принципите на персуазивно и пропагандно делување и 

ќе се подготват за етичка примена на принципите на персуазивно делување. Ќе им се овозможи 

на студентите да ги разберат психолошките, социолошките и економските процеси. 

11. Содржина на предметната  програма 

Дефиниција на психологија, сличности и разлики во однос на сродните дисциплини. Краток 

историски вовед во развојот на психологија. Модели на нормално и абнормално доживување и 

однесување. Критериум за нормалност. Постоечки парадигми во психологијата. Основи на 

биолошката парадигма. Основи на психоаналитичката парадигма. Основи на парадигмата на 

учење. Основи на когнитивната парадигма. Последици од прифаќањето на една од парадигмите. 

Дијатеза – стрес модел. Основни методи на клиничката процена. Подрачје на работа на 

психолог. Спецификите на истражување во психологија. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 

часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 



17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Petz, B. Uvod u psihologiju  

 

Jastrebarsko: 

Naklada Slap 

2001 

2. Rathus, A. S.  Temelji psihologije  Jastrebarsko: 

Naklada Slap 

2000 

3. Cialdini, R. B. Influence: The 

psychology of 

persuasion 

Quill William 

Morrow, New 

York 

1993 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Kardum, I.  Evolucija i ljudsko 

ponašanje 

Zagreb: Jesenski 

i Turk. 

2003 

2.     

3.     

  



1. Наслов на наставниот предмет ФИЛОЗОФИЈА 

2. Код FIL - 1300 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7. 

 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник доц. д-р Тони Науновски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на пошироки знаења од филозофските науки кои овозможуваат согледување на 

комплексноста и поврзаноста помеѓу сите гранки на знаењето и науките. Специфично проширување 

на хоризонтите на мислењето и призмите за анализа кај студентите кои ќе им бидат потребни за 

систематско разбирање.   

11. Содржина на предметната  програма 

Определување на значењето на филозофијата - поим и предмет. Бројните релации со психологијата, 

специфичните интеракции, психолошките димензии на филозофските системи. Предсократовците и 

нивното место во историјата на цивилизацијата односно знаењето. Сократ – маеутика и дијалектика, 

Платон – значењето на Платоновите теории за душата и државата. Аристотел и систематизацијата 

на знаењето на антиката. Големото значење на психолошките теории на Аристотел. Филозофијата 

во средниот век (Августин, Тома Аквински). Рене Декарт и почетокот на модернизмот („Медитации 

за првата филозофија“, „Расправа за методот“). Теории за душата, умот и разумот. 

Просветителството и големата улога на Волтер, Русо во развојот на хуманистичките теории. 

Англиска емпиристичка филозофија. Влијанието на Џон Лок. Рационализмот. Кант, Фихте, Шелинг 

и Хегел – кулминацијата на германската класична филозофија. Постхегеловска филозофија. 

Неокантовците и нивните концепти за физиолошките основи на процесите на мислење. Хусерл и 

неговото значење за филозофијата и психологијата. Современа филозофија. Постмодернизам и 

постструктурализам. Лакан и психологијата. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 



 

17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Wilhelm Windelband  Povijest filozofije Zagreb: 

Naprijed 

1990 

2. G. V. F. Hegel  Istorija filozofije Beograd:BIGZ  1983 

3. Стивен Бест и Даглас 

Келнер  

Постмодерна теорија Култура, 

Скопје  

1996 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Зборник на текстови  Постмодернизам Скопје, 

Темплум 

1993 

2.     

3.     

 

  



1. Наслов на наставниот предмет ХИГИЕНА 

2. Код HIG - 1600 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет  

7. 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Марија Зужелова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите треба да се запознаат со значењето на поимите хигиена и здравствена екологија, да 

вршат проценка на здравствено-еколошкиот ризик од загадувањето на воздухот, загадувањето на 

водата за пиење и површинските води, како и опфаќање на здравствено-еколошките аспекти на 

училишната средина.Исто така ќе ги изучуваат безбедноста на храната и принципите на здрава 

исхрана на населението.  

11. Содржина на предметната  програма 

- Еколошки концепт на здравјето (доза и промени во организмот) 

- Еко-токсикологија, процена на ризик, еко-онкологија 

- Фактори кои влијаат врз здравјето:физички, климатски, радијации, бучава 

- Хигиена на атмосферски воздух 

- Здравствено-еколошки аспекти на водата за пиење и водоснабдувањето 

- Здравствено-еколошки аспекти на површинските и отпадните води 

- Здравствено-еколошки аспекти на земјиштето и цврстите отпадни материи со особен аспект 

на медицинскиот отпад 

- Хигиена на населбите и домувањето 

- Здравствено-еколошки аспекти на училишната средина 

- Карактеристики на морбидитетот  на учулишните деца 

- Здравствено-еколошки норми во здравствените институции 

- Хигиена на храната и исхраната на населението 

- Основни принципи на диетотерапија 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

15 часа 



 

 

16.3 Домашно учење 35 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Стикова Е.,Мурати 

М.,Пиперкоска Б. 

Хигиена  Педагошки 

факултет 

„Св.Климент 

Охридски„ 

2003 

 

2. Ѓорѓев 

Д.,КочубовскиМ.,Кенда

ровски В.,Ристовска Г. 

Хигиена и 

здравствена 

екологија 

Медицински 

факултет-Скопје 

2008 

3. Ѓорѓев Д., Кендаровски 

В.,Ристовска 

Г.,Димитровска З. 

Хигиена на храна и 

исхрана 

Медицински 

факултет-Скопје 

2008 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Miroslava  

Kristoforovic-Ilic 

Prirucnik higiene sa 

medicinskom 

ekologijom 

Novi Sad 2003 

2.     

 



1. Наслов на наставниот предмет ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

2. Код  IMK - 1300 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  7 Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Владо Велкоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Основна цел на предметот е студентите да ја изучат македонската историја, односно општествениот и 

демократскиот развој на македонската држава од праисториско време до денес. 

11. Содржина на предметната програма: 

Праисториска Македонија, Античка Македонија, среден век , модерна ера, балкански војни, Македонија 

во првата светска војна, Македонија во втората светска војна, независна македонска држава. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Посета на конкретна банка 

 Посета на македонската берза на хартии од вредност 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       175 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава                   55         часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

                   15         часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи                    10         часа 

16.2. Самостојни задачи                    25         часа 

 16.3. Домашно учење  65         часа 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 



  

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Бранко Панов Историја на македонскиот 

народ 

Институт за 

национална 

историја, Скопје 

2000 

2 Andrew Rossos Macedonia and the 

macedonians 

Leland Stanford 

University, USA 

2008 

3     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1     

2     

3     



1. Наслов на наставниот предмет ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

2. Код IZZS - 1500 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7. 

 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вон. проф. д-р Илија Насов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на овај предмет е да ги насочи студентите во распознавањето на изворите на загадување во 

животната средина. Бидеќи изворите мора да се проучат и да се изнајде нај содветен начин за нивно 

намалување или исчезнување во животната средина. Ќе бидат проучени сите аспекти на 

загадувањето на сите компоненти на животната средина. 

11. Содржина на предметната  програма: 

 Вовед. Значење на предметот извори на загадување на животната средина.  

 Лоцирање на изворите на загадување и фактори кои предизвикуваат загадување на 

животната средина.  

 Извори на загадување во атмосферата. 

 Извори на загадување на хидросверата.  

 Извори на загадување на педосверата.  

 Специфични загадувања на животнта средина со примена на некои хемиски средства.  

 Извори на загадување на животната средина од Металургијата. Хемиската индустрија. 

Градежната индустрија. Извори на загадување од рударството. Прехрамбената индустрија. 

Сообрќајот како извор на загадување.Воздухот иврнежите како загадувачи.  

 Природни фактори на загадување.  

 Антропогени фактори на загадување. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 



16. Други форми на активности 

 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Селмани  

Животна средина 
Скопје 

1996 

2. 

 

   

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.     

2.     

 

 



 

1. Наслов на наставниот предмет ЕКОЛОГИЈА 

2. Код EKO - 1500 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 

6. Академска година / семестар   

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. Д-р Дори Кимова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

// 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   

Запознавање на студентите со екологијата и дефинирање на еколошкиот концепт на здравјето. 

Дефинирање и класификација на факторите на средината и нивно влијание на здравјето. Еколошки 

и биолошки мониторинг во проценка на здравствениот ризик. Запознавање на студентите со 

екотоксикологијата. 

 

11. Содржина на предметната програма 

 

1. Екологија и еколошки концепт на здравје 

2. Здравствено-еколошки ризици и влијание на здравје 

3. Ризик и анализа на ризик 

4. Мерење и евалуација на здравјето на населението 

5. Превенција и превентивни мерки 

6. Токсикологија и екотоксикологија 

7. Еколошки и биолошки мониторинг 

8. Аерозагадување и здравјето на населението 

9. Здравствено еколошкиаспекти на водата 

10. Здравствено-еколошки аспекти на загадување на земјиштето 

11. Здравствено-еколошки аспекти на предучилишна и училишна хигиена 

12. Здравствено-еколошки аспекти на храна и исхрана на населението 

13.  Здравствено-еколошки аспекти на загадување на внатрешниот воздух 

14.  Класификација на штетни фактори 

15.  Јонизирачко здрачење 

16.  Нејонизирачко зрачење 

17.  УВ зраци 

18.  Бучава во комунална хигиена 

19.  Метали и нивно влијание врз здравјето на населението 

20. Хемиски соединенија и нивно влијание на здравјето 

21. Гасови и нивно влијание врз здравјето 

22. Пестициди и нивно влијание врз здравјето 

23. Биолошки штетни фактори и нивно влијание врз здравјето на здравствените работници 

12. Методи на учење аудитивно и аудио-визуелно  / 

13. Вкупен расположлив фонд на време    

14. Распределба на расположливото 180 



време 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

20 часови 

16.3 Домашно учење 80 часови 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација преку анкетен прашалник 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред.

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Стикова Е.  

 

Здравствена 

екологија.  
Скопје 

2006 

2.     

3.  
 

  

22. Дополнителна литература  



2 

 

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.     

2.  

 

   

3.  

 

   

  



1. Наслов на наставниот предмет ИНФОРМАТИКА  

2. Код INF - 1000 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  7. 

 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Маријан Стевановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Предметната програма има за цел да им овозможи на студентите основни и напредни знаења 

неопходни  за современото работење и делување како што е основниот office пакет, веб 

уредувањето, социјалните медиуми и онлајн маркетингот. 

11. Содржина на предметната  програма: 

 

-основни компјутерски операции 

-работа со Office пакет 

-Фотошоп 

-Изработка на подготовка за печатење 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 

16. Други форми на активности 

 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 



18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Стевановски М. Деловна Информатика МИТ 

Универзитет 

Скопје 

2012 

2. Стевановски М. Маркетинг 

информационен систем, 

истражување на пазар и 

формирање на цени 

МСИ, Масква 2009 

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

  



1. Наслов на наставниот предмет СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 

2. Код  MFK-4100 

3. Студиска програма  Безбедност и Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Изборен од универзитет 

6. Академска година / семестар  Четврта година  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Предавач м-р Тања Китановска Стојковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавње и обучување на студентите со основите на боречките вештини, кои се од посебно значење за 

подобрување на безбедноста и безбедносниот систем. 

Допринесува во одржување на психо – физичките способности на студентите на високо ниво и нивно 

понатамошно усовршување во областа на боречките спортови.  

 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Џудо – обучување и совладување на: пожртвувани падови, рачни техники, ноџни техники, партер 

позиција. 

2. Аикидо – обучување; совладување и елиминација на противник со ладно оружје, огнено оружје. 

3. Џиуџицу – обучување и усовршување на рачни и ноџни техники за борба и совладување на 

противник. 

4.  Карате – обучување на кати (борба со замислен противник), спаринг борби (кумите), обука на 

карате техника (кихон). 

5. Бокс 

6. Борење 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи  

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 



  

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кајчевски А; 

Настевски В; 

Костовски Ж 

    Борење Пакунг, Скопје  
2003 

2. Костовски .Ж Џудо скрипта  Факултет за 

физичка култура, 

Скопје 

2008 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Чорковиќ. З Бокс  Београд  2001 

2.      



1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

2. Код  NIR-5100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор  циклус 

6. Академска година / семестар Петта година  Број на ЕКТС кредити  10 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др. Владо Велкоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на оваа предметна програма е запознавање и вовед на студентите во научната и практичната работа 

преку осознавање на основната методологија и методи кои се употребуваат како алатки во научно 

истражувачката работа. 

11. Содржина на предметната програма: 

1.Поим за општествени појави.  

2.Теоретско-методолошки пристапи во општествените истражувања. 

3. Науката, методите, нивото и целите на научното истражување.  

4.Дисциплинарни и мултидисциплинарни пристапи во општествените истражувања. 

5. Методи на истражување во општествените науки.  

Анализа и синтеза.  

Методи на апстракција и конкретизација.  

Методи на генерализација и специјализација. 

Индуктивен и дедуктивен метод.  

Опсервација. 

Експеримент.  

Статистички метод.  

Метод на каузална индукција.  

Метод на моделирање.  

Метод на класификација.  

Компаративен метод.  

Историски метод. 

Метод на дескрипција.  

Општа теорија на системите како научен метод.  

Метод на проучување на случаи.  

Метод на анализа на содржини.  

Метод на анкети.  

Метод на интервјуа.  

Некои посебни методи на информатичката наука.  

Етиката на истражувачот и општествените науки.  

Техника на изработување на стручен магистерски труд.  

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

13. Вкупен расположлив фонд на време 250  часа  

14. Распределба на расположливото време 5+2 



15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 110         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

40         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Георгиевски, Петре Социолошка методологија Филозофски 

факултет 

2003 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 George Teseleanu 
The methodology of  

scientific research  

Universitas 

Publishing Petrosani 

2007 

2 I. Valiela.  Doing science. Design, 

analysis, and communication 

of scientific research 

Oxford University 

Press 

2007 



 

  

3 Маркус Банкс Визуелни методи во 

општествените 

истражувања 

Табернакул 2009 



1. Наслов на наставниот предмет ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ 

2. Код  EB-5100 

3. Студиска програма Безбедност  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор  циклус 

6. Академска година / семестар Петта година  Број на ЕКТС кредити  10 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др. Катерина Велјановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на оваа предметна програма е запознавање на студентите  етиологијата на ризиците во животната 

средина, како и да ги запознае со најновите механизми за менаџирање на ризиците во животната средина. 

Особено, преку програмата ќе се настојува да се подигне свеста за сериозноста на глобалните еколошки 

закани. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Дефинирање на еколошката безбедност. 

2.  Глобални еколошки закани.  

3. Климатски промени и глобално затоплување. 

4.  Осиромашување на озонската обвивка. Еколошки бегалци. 

5.  Радиоактивен отпад. 

6.  Деомографска експлозија и животна средина. 

7.  Природни стратегиски ресурси и конфликти.  

8. Војската и војните како деструктори на животната средина.  

9. Нуклеарни проби и нуклеарни несреќи.  

10. Природни и технички катастрофи. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                               250  часа  

14. Распределба на расположливото време 5+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 110         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

40         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 



  

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Милески Тони Еколошка безбедност Филозофски 

факултет, Скопје 

2006 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Марина Митревска Кризен менаџмент Филозофски 

факултет, Скопје 

2008 



1. Наслов на наставниот предмет РИЗИЦИ И ЗАКАНИ ВРЗ БЕЗБЕДНОСТА 

2. Код  RZB-5100 

3. Студиска програма Безбедност 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Петта година  Број на ЕКТС кредити  10 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Андонов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Основно запознавање со теориската рамка на мировните и безбедносните студии, а со цел воведување во 

изворите на ризиците и заканите врз безбедноста на различни нивоа и нивно препознавање. 

11. Содржина на предметната програма: 

Оспособување на студентите за дефинирање на концепциските основи на ризиците и заканите според 

традиционалните и критичките безбедносни студии и концептот на насилство (директно, структурно и 

културно). Способност за категоризација на ризиците и заканите и нивоа и рамки на анализа, како и 

перцепција на заканите во рамките на безбедносната анализа. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                               250  

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 110часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

40часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 



 

  

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Георгиева Л. Менаџирање со ризици Филозофски 

факултет Скопје 

2006 

2. Андонов О. Рано предупредување-

искуствата на РМ и ЕУ 

Издание од авторот 2012 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Aalex P. Schmid Thesaurus and Glossary of 

early warning and conflict 

prevention 

PIIOM,  

Erasmus Un. May   

2008 

2.     

3.     



1. Наслов на наставниот предмет БЕЗБЕДНОСНИ ПРОЦЕНКИ  

2. Код  BP - 5100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар прва годна  Број на ЕКТС кредити  10 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цели на предметната програма (компетенции): Посебна цел на овој предмет е оспособувањена студентите 

за самостојна изработка на безбедносни проценки, планови, анализи набезбедносните закани, како и 

стекнување способност за самостојно управување со 

безбедносните активности во рамки на различни организации. 

11. Содржина на предметната програма: 

16. Содржина на предметната програма: Поимовно дефинирање на безбедносната проценка.Значење, 

проценка и содржина на безбедносните проценки. Видови на безбедносна проценка.Безбедносни 

проценки на безбедносните предизвици, ризици и закани на општеството.Природата на безбедносните 

закани и нивното манифестирање во проценетиот временскипериод. Анализа на безбедносните закани 

(краткорочни, среднорочни и долгорочни). Носители(извори) на безбедносното загрозување и нивно 

рангирање според веројатноста на нивнотопројавување и според жестокоста на нивното дејствување. 

Улогата на разузнавањето водонесувањето на валидни безбедносни проценки. Завршното разузнавање 

во функција науспешно креирање на безбедносните проценки и безбедносната политика на 

државата.Модели и методологија за утврдување на безбедносните закани. Методологија за 

оценувањена индексот на глобалниот и внатрешниот тероризам. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време 250 часа за 10 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 5+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 110часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

40часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                  60         часови 

  16.4 Устен испит  

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

  

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митко Котовчевски Борба против тероризмот Македонска 

цивилизација 

2004 

2. Митко Котовчевски Менаџирање на 

терористички закани 

Филозофски 

факултет 

     2011 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џон Бејлис, Џејмс 

Вирц, Колин Греј и 

Елиот Коен 

Стратегија во 

современиот свет 

Oxford University 

Press 

    2007 

     

     



1. Наслов на наставниот предмет ТЕРОРИЗАМ И АНТИТЕРОРИЗАМ 

2. Код  TAT-5100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор  циклус 

6. Академска година / семестар Петта година  Број на ЕКТС кредити  10 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Тероризмот претставува еден од најтешките облици на криминалитет, одредувајки го како самостоен вид 

на криминалитет, како политички криминалитет, како облик на организиран криминал. Тој е сложен и 

скоро неразрешлив проблем, неговото дефинирање, одредување на неговата природа, спречување и 

сузбивање особено заради фактот што тој е распространет насекаде, објектите на негов напад се насекаде, 

променливи и неодредени во време и простор, тој е транснационален криминалитет по делувањето и 

организирањето и по начинот на вршење на терористичките акции. Тероризмот е распространет наоколу 

онолку долго колку што луѓето можат да се сеќаваат, но во подледните десетина години оваа појава има 

драматичен пораст во однос на нејзините активности. Терористите се служат со употреба на убиства, 

киднапирање, бомбашки напади. Оваа криминолошка појава не е само предмет на САД, тероризмот се 

случува во целиот свет, на секој начин, и во било кој облик и форма. Постојат многу видови на тероризам 

и терористи со различни цели. Главната причина за терористичките акции е да се принуди на промена во 

нивната државна влада. Ако терористите не се задоволни со владините политички позиции, тие можат да 

ги превземат работите во свои раце. Како друга причина за терористичките акти е омразата кон одредена 

раса нација или религија. Во последниве години тероризмот се чини дека е на високо ниво и нападите се 

многу посилни отколку во минатото. 

Целта на овој курс е да им овозможи на студентите да ги совладаат основните категории на  тероризмот и 

да се запознаат со причините за тероризмот како и антитероризмот, историски и контекстуални развојот 

на тероризмот, видови на тероризам, терористички акти и форми на терористичка организација, 

политики, стратегии и техники за борба против тероризмот  на тој начин студентите се здобијат со знаења 

потребни за надлежните анализа на општествено значење и општествени димензии на тероризмот и е 

подготвена за независна истражувачки институции и феномени во оваа област. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Воведни напомени 

проблематиката на дефинирање на тероризмот како криминално штетна појава 

нејзините облици, видови и форми на нејзина појава 

криминален тероризам 

идеолошки тероризам 

националистички тероризам 

тероризам спонзориран од некоја држава 

револуционерен тероризам 

Сајбер тероризамот 

Нарко тероризамот 

Био тероризам 

Казнувачки тероризам 

Религиозно (верски) мотивиран тероризам 

Политички или националистички тероризам 

Самоубиствен тероризам 



Локален тероризам 

Меѓународен тероризам 

Десно или нео фашистички тероризам 

Лево крило тероризам 

Воден (аква) или морски тероризам 

Анархистички тероризам 

причините и последиците кои стојат зад овој вид на неконвенционален облик на криминалитет.  

Борба против тероризам 

Тероризмот како стратегија на бунт 

Предисторија на тероризмот 

Зилоти и Асасини 

Манифестирање на теророт низ годините 

Тероризмот од 1789 до 1968 година 

Пронајдокот на модерниот тероризам 

Анархистични терористи на 19-ти век 

Руски тероризам од 1878-1908 

Златната ера на тероризмот 

Ленин, Сталин и државен тероризам 

Тероризмот во време на војна 

Тероризмот од 1968 година 

од 1968 до радикален ислам 

Корењеата на исламските радикалисти 

Ал ка еда 

Иднината на исламското движење 

Самоубиствени операции- помеѓу војната и тероризмот 

Конфротациите на САД спрема тероризмот 

Тероризмот во Југоисточна Азја- закани и одговори 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       250 часа  

14. Распределба на расположливото време 5+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 110         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

40         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 



  

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   Цане Чапрагоски               Тероризам            Скопје     2014 

2. Митко Котовчевски Современ Тероризам Мак.Цивилизација   2002 

3. Eluma Ikemefuna Sylas Terrorism-a global Scourge United States of 

America, 

Bloomington, Indiana 

   2007 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митко Котовчевски  Борба против тероризмот  Мак.Цивилизација  2004 

2.  Gerard Chaliand et 

Arnaud Blin 

Историја на тероризмот The regents of the 

University of 

California 

2007 

 David J. Whittaker Тероризам-разбирање на 

глобалната закана 

Great Britan 2007 



1. Наслов на наставниот предмет ПЕРЕЊЕ  ПАРИ 

2. Код  PP-5100 

3. Студиска програма  Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Вторциклус 

6. Академска година / семестар Петта година  Број на ЕКТС кредити  10 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Можностите за конфискација на криминалните приноси и за борба против економскиот и финансискиот 

криминал се засилено се развива во изминатите десет години. Трговијата со дрога и други видови на 

организиран криминал, корупција и перење на пари, а во последно време и тероризмот, прераснаа во 

меѓународен пролем за чија ефикасна превенција и сузбивање е неопходна ефикасна акција на 

национално ниво и ефикасна меѓународна соработка.  

 

11. Содржина на предметната програма: 

Релевантни меѓународни договори и документи 

Национална правна рамка за сузбивање на финансискиот криминал. 

Меѓународни стандарди за сузбивање на перење на пари.  

Национална легислатива за сузбивање на перење на пари. Национални стратегии за борба против 

организиран криминал, перење на пари и борба против корупцијата.  

Компаративна анализа на степенот на хармонизација на националната легислатива со меѓународните 

стандарди.  

Што е финансиска истрага. Комуникација и соработка. Евиденции и докази.  

Криминалистичко разузнавање 

Стратегија за спречување перење пари. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                             250 часа 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 110часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

40 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 



 

  

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цане Чапрагоски Перење пари и 

финансирање тероризам во 

глобалниот  криминалитет 

  Гинис Прилеп      2011 

2. Слаѓана Тасева Перење пари     Дата понс       2003 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Министерство за 

финансии,  

 

Стратегија за спречување 

перење пари 

Министерство за 

финансии,  

РМ, 2005 

 

2.  NJouter H. Muller 

(Editor), Christian H. 

Kalin (Editor), John G. 

Goldsnjorth (Editor) 

John NJilez & Sons  

Anti-Money Laundering: 

International Law and Practice 

(Hardcover) 

 (20 April 

2007) 

     

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/203-8618210-4366345?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Wouter%20H.%20Muller
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/203-8618210-4366345?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Christian%20H.%20Kalin
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/203-8618210-4366345?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Christian%20H.%20Kalin
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/203-8618210-4366345?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=John%20G.%20Goldsworth
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/203-8618210-4366345?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=John%20G.%20Goldsworth


1. Наслов на наставниот предмет КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА 

2. Код  KT-5100 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Петта година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Здобивање со стручни и научни информации кои ќе се применуваат во секојдневната практика заради 

пронаоѓање на одговори на прашања поврзани со користењето, оценките и интерпретациите на 

криминалистичко-техничките вештачења и вистинските докази; Примена на научно-технички методи за 

регистрација и идентификација на лица и предмети, пронаоѓање фиксирање и докажување на 

материјалните трагиц со цел спречување на криминалитетот, откривање на сторителот и разјаснување на 

кривичното дело и криминалниот настан. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Предмет и методи на криминалистичка техника; Методи на криминалистичка регистрација;  

2. Криминалистичка идентификација со примена;  

3. Оперативна криминалистичка фотографија; Помошна оперативна техника; 

4. Истражна техника; Лабараториска обработка на траги; Трасеологија; 

5. Криминалистичко-технички вештачења 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

13. Вкупен расположлив фонд на време                              150 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 30часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

20часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / до 59 бода 5 (пет) (F) 



 

 

  

оценка)  од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Бусаревиќ М  Основи криминалистичких 

вештачења 

 Београд 2001 

2. Максимовиќ Р.  Криминалистика - техника Београд - Земун 2000 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Грегорие Т.К.  Практикум 

криминалситичке технике 

Загреб 1999 

2.     

3.     



1. Наслов на наставниот предмет ВИКТИМОЛОГИЈА 

2. Код  V-5100 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Петта година  Број на ЕКТС кредити  10 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Пивоваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 

Студентите да стекнат научни сознанија и да се оспособат да ја осознаат улогата и целите на жртвата во 

комплексоснста на случувањето на едно кривично дело. 

11. Содржинни на предметната програма: 

 

- Вовед 

- Историски осврт 

- Меѓународи акти 

- Домашно законодавство 

- Субјекти на виктимологијата 

- Објекти на виктимологијата 

- Полицијата и виктимологијата 

- Државните органи и виктимологијата 

- Жртвата како фактор на виктимизација 

- Средината како фактор на виктимизација 

- Виктимологијата во функција на превенција 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                               250 часа  

14. Распределба на расположливото време 5+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 110часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

40часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 



 

  

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

 Оливер Бачановиќ Полицијаи жртвите 2-ри август, Штип 1997 

     

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

     



1. Наслов на наставниот предмет ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛИТЕТ 

2. Код  ЕК-5100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар прва годна  Број на ЕКТС кредити  10  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Пивоваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на предметот е студентите да се стекнат со 

основни и напредни знаења за методиката на истражување на еколошкиот криминалитет (националното 

законодавство, кривичните дела), надгледните средства, постапувањето на надлежните државни органи и 

друго. Една од целите е и запознавање со криминогените фактори на овој вид на криминалитет и 

запознавање со превентивната дејност 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

Содржина на предметната програма: Предметната програма е поделена на осум целини, и тоа: Општи 

согледувања за екологијата и еколошкиот криминалитет, Кривично правен аспект на еколошкиот 

криминалитет, Криминолошки аспект, поврзаноста помеѓу еколошкиот и економскиот криминалитет, 

поврзаноста со организираниот криминал, а се разработуваат и основните субјекти во спречувањето на 

еколошкиот криминалитет, како и методиката на откривање, разјаснување и докажување на еколошкиот 

криминалитет и криминалната политика која се однесува на еколошкиот криминалитет. 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

13. Вкупен расположлив фонд на време 200 часа  

14. Распределба на расположливото време 5+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 110       часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

40         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

  

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

 17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митко Котовчевски Национална безбедност Филозофски 

факултет 

2011 

2. Марина Малиш  Саздовска Еколошка 

криминалистика 

2008 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.      

     



1. Наслов на наставниот предмет ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ 

И МЕЃУНАРОДНАТА БЕЗБЕДНОСТ 

2. Код  JIE-5100 

3. Студиска програма Конфликтни и мировни студии 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор  циклус 

6. Академска година / семестар Петта година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.-Др. Јелена Таст 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на оваа предметна програма е студентите да стекнат напредни знаења за основите на модерната 

политика и меѓународните односи во корелација со Југоисточна Европа. Со оглед дека политичкиот, 

економскиот и културниот амбиент на земјите на ЈИЕ ги исполнува сите карактеристики на “небезбедна 

заедница“, со цел за промена на ваквата состојба потребна е компатибилност на вредностите помеѓу 

креаторите на политиките во земјите на ЈИЕ, взаемна предвидливост на нивното однесување и взаемна 

безбеднона респосивност. Регион кој наместо да продуцира кооперативност и интеграција го 

карактеризираа дезинтеграциони процеси, мора да исполни  услови за креирање на безбеден и 

кооперативен регион на југоисточноевропски држави. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Политичка историја на ЈИЕ 

2. Субјективитетот и идентитетите во ЈИЕ 

3. Национализмот и демократијата во ЈИЕ 

4. ЈИЕ во трансатланските односи 

5.  Проширувањето на ЕУ со земјите од ЈИЕ –предизвици и перспективи- 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                      150  часа  

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 



  

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Philipp Fluri, Gustav E. 

Gustenau, Plamen 

Pantev, 

The evolution of civil-military 

relations in South East 

Europe: Continuing 

Democratic Reform and 

Adapting to the Needs of 

Fighting Terrorism 

Heidelberger 2005 

2 Wim P. van Meurs Prospects and Risks Beyond 

EU Enlargement: 

Southeastern Europe: Weak 

States and Strong 

International Support 

Leske+Budrich 2003 

3 Albrecht Schnabel Southeast European security: 

threats, responses, and 

challenges 

New York 2001 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Finn Laursen 
Comparative regional 

integration: theoretical 

perspectives 

Ashgate Publishing 

Limited, Hampshire 

2003 

2 Кристофер Мил и 

Мајкл Смит 

Меѓународните односи и 

Европската унија 

Арс Ламина 2013 



1. Наслов на наставниот предмет ЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ И РАЗВОЈ  

2. Код  ESR-5100 

3. Студиска програма Безбедност 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Петта година 

 

7 Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Доц.д-р.Јелена Таст 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цел на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметот е да се стекнат студентите со теоретско и практично знаење за теоретските аспекти на 

економскиот раст и развој и факторите на економски развој,  како и со интерактивните односи помеѓу 

основните макроекономски показатели и проблематиката на фунционирање на отворените пазарни 

стопанства во функција на креирање на  политиките за економски раст и стабилност и во овој контекст да 

се запознаат студентите со улогата на меѓународните финансиски организации и последиците од 

финансиските интеграции. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 Економски раст и развој: теоретски аспекти  

 Фактори на економски развој 

 Стопански циклуси и невработеноста  

 Инфлација: поим и дефинирање 

 Фискален дефицит  и економски последици  

 Надворешниот долг на државата и економскиот раст 

 Политики за економски раст и стабилност; финансирање на јавен долг 

 Отворена макроекономија; меѓународна размена и текови на капиталот; глобализација и 

преструктуирање на стопанството. 

 Меѓународни финансиски организации; финансиска помош и соработка  

 Практични искуства: земји во развој и земји во транзиција 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45       часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50        часови 

17. Начин на оценување 



 

  

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul A.Samuelson, 

William D. Nordhause 

Ekonomija (XV izdanije) MATE,  d.o.o., 

Zagreb 

2000 

2. Ј.Stiglitz,  C. Walsh  Economics, (Third Edition), Norton & Company, 

New York 

2002 

     

22.2.  

Ред. 

бр 

    

1.     

     

     



1. Наслов на наставниот предмет ЕЛЕКТРОНСКО РАЗУЗНАВАЊЕ И ЗАШТИТА 

2. Код  RZ -5100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар прва годна  Број на ЕКТС кредити  6  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Пивоваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да се стекнат со основни знаења за софистицираните начини на прибирање на 

информации по електронски пат во законска форма кои во судската постапка се користат како 

доказ. 
11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед, 

2. Историски осврт на електронското разузнавање 

3. Законска регулатива 

-ЗКП, 

-Закон за електронски комуникации 

       4.    Следење на електронските комуникации 

 -Статична телефонија, 

 -Мобилна телефонија. 

, -Интернет комуникација 

 -UHV  и VHF врски. 

        5.    Заштита од следењето на електронската комуникација 

        6.    Индустриска шпиунажа, 

        7.   Заштита од индустриска шпиунажа. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 



 

  

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

 17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Станислав Пипан Електронско разузнавање и 

заштита 

Графопринт – 

Скопје 

    2011 

2.     

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.      

     



1. Наслов на наставниот предмет ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ 

2. Код  PB-5100 

3. Студиска програма Безбедност 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Петта година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др. Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Да се добијат научни и продаблочени знаења и овозможи академска способност за анализа на приватниот 

безбедносен сектор, неговата улога и значението во безбедносниот систем. 

11. Содржина на предметната програма: 

Основни категории поврзани со поимот приватна безбедност, основни причини за нејзино појавување во 

безбедносниот систем и носителите на приватната безбедност. Воени компании, приватни безбедносни 

организации, корпоративни организации, агенции за обезбедување, обезбедување на имоти и лица и 

законска поставеност на приватната безбедност во РМ. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа  

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 



 

  

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Спасески, Ј.  

 

Приватна безбедност, стр. 

28-69, 133-147, 217-231.  

 

Полициска 

академија – Скопје 

и Факултет за 

туризам – Охрид  

2008   

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Бакрески, О. 

 

Контрола на безбедносниот 

сектор 

стр.141-148 

Филозофски 

факултет, 

Скопје 

2008 



1. Наслов на наставниот предмет ЗАЕДНИЧКА НАДВОРЕШНА И БЕЗБЕДНОСНА 

ПОЛИТИКА НА ЕУ 

2. Код  ZNBP-5100 

3. Студиска програма  Безбедност  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор  циклус 

6. Академска година / семестар  Петта година  Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Катерина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Преку содржините на модулот студентите треба да се воведат во основите на формулирањето на 

надворешната и безбедносната политика на ЕУ и нејзините концепциски и институционални аспекти. 

Оспособување на студентите да дискутираат и да ги разликуваат инструментите на ЗНБП на ЕУ во кон 

кретни случаеви. 

11. Содржина на предметната програма: 

Концепти за надворешна и безбедносна политика на ЕУ, развој на ЗНБП, правни основи на ЗНБП, 

Лисабонскиот договор и ЗНБП, Институционална рамка на ЗНБП, процес на одлучување и примена на 

инструментите на ЕБП. 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 



 

  

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

 Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Георгиева, Л.   Менаџирање на ризици  Филозофски 

факултет Скопје  

2007   

2. Bretherton, C., Vogler, 

J. 

The EU as a Global Actor Routlegde, 

New York 

2006 

3. Оливер Андонов Рано предупредување-

искуствата на ЕУ и РМ 

Издание на авторот 2012 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Wessel, R. A.  

 

The European Union's 

Foreign and Security Policy. 

A Legal Institutional  

Perspective.  

The Hague: Kluwer 

Law International 

1999 

2.      



1. Наслов на наставниот предмет ФИНАНСИСКИ ИСТРАГИ 

2. Код  FI-5100 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Петта година  7 Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф.д-р Маријан Стевановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Справувањето со приходите од криминал е ефикасен начин за борба против сериозниот и организиран 

криминал каде главниот мотив е стекнувањето на финансиски бенефит. 

Под концептот на интегрирани финансиски истраги (од сомнежот за постоење на кривично дело до 

самиот имот), финансиските истраги се спроведуваат паралелно со кривичната истрага со цел да се 

идентификува и трасира материјалната корист стекната преку (конкретното) 

кривично дело, да се идентификува имотот на осомничените лица или на трети лица од кои е возможна 

конфискацијата и да се обебзбеди крајната конфискација преку имплементација на привремени мерки 

(обезбедување, запленување). Глобализацијата на организираниот криминал претставува закана за 

општествата во светот во целина. Поради оваа причина, меѓународната 

заедница се фокусира на прашањето на конфискација на приходите стекнати преку криминал и притоа се 

воведоа минимални стандарди (преку различни правни инструменти) за ефикасна работа и соработка во 

ова поле. Повеќето држави ги имплементираа мерките за конфискација 

на приходи стекнати од криминал во интегрираните финансиски истраги и мерките за превенција и 

гонење на перењето пари во нивното национално законодавство. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Вовед во финансиски измами, меѓународни стандарди, мерки за конфискација, истражни мерки, 

меѓународна финансиска соработка, меѓународни организации, интегрирани финансиски истраги и 

конфискација на приходите стекнати од криминал, паралелни финансиски истраги и перење пари, 

елементи на финансиски истраги, ракување со обезбведениот имот, податоци за финансиски истраги, 

конфискација на приходи, оданочување на криминалните профити.  

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа за 6 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење 50часови 

17. Начин на оценување 



 

  

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Gregory A. Pasco Criminal Financial 

Investigations 

CRC Press 2013 

2 Robert Golobinek Финансиски истраги и 

конфискација на приходи 

стекнати од криминал 

 

CARDS регионална 

програма 

2006 

3 George Manning Financial Investigations and 

Forensic Accounting 

CRC Press 2011 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

     



1. Наслов на наставниот предмет КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКА 

2. Код  KRM-5100 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар   Број на ЕКТС кредити  6 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др. Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Оваа предметна програма има за цел студентите да се здобијат со напредни знаења од областа на 

криминалистичка методика која ги конкретизира и применува криминалистичките знаења, правила и 

методи, укажувајќи на тоа кои криминалистичко-тактички и технички методи и средства треба да се 

користат во постапката на откривање и докажување на одредени конкретни криминалистички дејства и 

како да се применат тие средства во утврдувањето на вистината. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Поим за криминалистичка методика 

2. Појавни облици на кривични дејства и начини на нивно извршување  

3. Техники, тактики и средства во сузбивање на криминалот 

4. Усовршување на криминалистичките методи и средства  

 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       150 часа  

14. Распределба на расположливото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење  50         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



  

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1   

Boskovic/Banovic 
Kriminalisticka metodika Zvezdara 

Beograd 

 2 J.Sipraga Z.Aleksic  

 

 

Kriminalisticka metodika 
Novi Beograd  

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1    \ 



 

1. Наслов на наставниот предмет КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА 

2. Код  KRT-5100 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Петта година  Број на ЕКТС кредити  10 ЕКТС 

8. Наставник Проф.-Др. Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Здобивање со стручни и научни информации кои ќе се применуваат во секојдневната практика заради 

пронаоѓање на одговори на прашања поврзани со користењето, оценките и интерпретациите на 

криминалистичко-техничките вештачења и вистинските докази; Примена на научно-технички методи за 

регистрација и идентификација на лица и предмети, пронаоѓање фиксирање и докажување на 

материјалните трагиц со цел спречување на криминалитетот, откривање на сторителот и разјаснување на 

кривичното дело и криминалниот настан.   

11. Содржина на предметната програма: 

1. Предмет и методи на криминалистичка техника; Методи на криминалистичка регистрација;  

2. Криминалистичка идентификација со примена;  

3. Оперативна криминалистичка фотографија; Помошна оперативна техника; 

4. Истражна техника; Лабараториска обработка на траги; Трасеологија; 

5. Криминалистичко-технички вештачења 

 

12. Методи на учење: 

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време                         250 часа  

14. Распределба на расположливото време 5+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 110        часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

40       часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                  60         часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 



 

  

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1  

Бусаревиќ М  

Основи криминалистичких 

вештачења, 

 Београд,  2001 

 2 Максимовиќ Р.  Криминалистика - техника,  Београд - Земун,  2000 

  Ступа Љ.,  Криминалистика - техника,  Београд - Земун, 2002 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Грегорие Т.К.  Практикум 

криминалситичке технике 

Загреб, 1999 



1. Наслов на наставниот предмет ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ 

2. Код IU-1400 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет  

7. 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Марула Николоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Предметната програма тематские поделена и 

систематизирана во повеќе целини започнувајќи со  античка историја на уметност и завршувајќи со 

уметностa на XXвек ,се со цел студентите да се стекнатсо продлабочено занaење за временските 

периоди и правци во уметноста како и нејзините најзначајни сегменти  и претставници. 

11. Содржина на предметната програма – 

- Вовед во историја на уметност  

- Античка историја на уметност 

- Среден век 

- Уметноста на рана ренесанса  

- Уметноста во XVI век  

- Барок 

- Источна уметност 

- Уметноста во годините на револуции XVIII и XIX век –Европа и Америка 

- Уметноста на XX век 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), тимска работа 

40 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 10 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

15 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 17.1 Тестови  



17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. H.W.Janson Istorije Umetnosti, 

dopunjeno izdanije 

OOUP, Beograd 1982 

2. David Piper The Illustrated History 

of Art 

Bounty Books 2004 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Fernand Hazan Istorija Slikarstva Nolit, Beograd 1967 

2.     

3.     

 

  



1. Наслов на наставниот предмет ИНОВАТИВНОСТ И КРЕАТИВНОСТ 

2. Код INK-1400 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет  

7

.  

Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Роберт Димитровски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

// 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   

Студентите да се оспособат за критичко разликување на моделите на иновацискиот процес, и да го 

сфатат значењето на иновацијата во постигнувањето на организациски и стопански успех. Студенти-

те ќе се обучуваат за идентификување на клучните фактори во средина која поттикнува иновации. 

Студентите ќе бидат во состојба да реагираат флексибилно и да применуваат различни модели на 

управување и институционализација на инвентивноста во претпријатието. Студентите ќе бидат во 

состојба критички критички да ја вреднуваат применливоста на иновациите во конкретна ситуација.  

11. Содржина на предметната програма: 

1. Управување со иновации.  

2. Извор на иновации.  

3. Ризикот и неизвесноста.  

4. Иновациски процеси.  

5. Карактеристики на инвентивни претпријатија.  

6. Инвентивни стратегии: развој на нов производ, континуирано унапредување, истражување и 

трансфер на технологии.  

7. Стратешки сојузи, модели на управување со иновациите.  

8. Мерење на иновацискиот потенцијал на организацијата.  

12. Методи на учење аудитивно и аудио-визуелно  / 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото 

време 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудирориски), тимска работа 

30 часови 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 



16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација преку анкетен прашалник 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература   

 

Ред.

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Trott, P Innovation Managment 

and New Product 

Development 

Pitman 
2002 

2. Jones, T Innovating at the edge Butterworth-

Heinemann 

2002 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Goleman, D Working with 

emotional intelligence 

Bantam, New 

York 

2002 

2.  

 

   

3.     



 

 

1. Наслов на наставниот предмет ЕЛЕКТРОНСКО И МОБИЛНО РАБОТЕЊЕ 

2. Код EMR-1000 

3. Студиска програма Криминологија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Изборен од универзитет 7. 

 

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Маријан Стевановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цели на предметот е запознавање на студентите со пристапот на електронското и мобилното 

деловно работење на корисничко, уповравувачко и стратешко ниво. Предметот го означува односот 

помеѓу интерните деловни процеси во претпријатието и околината во услови на глобална 

поврзаност и деловно работење. При тоа детално се анализира современата технологија на која се 

базираат решенијата на електронското деловно работење. Се прикажува и улогата на интернет и 

мобилните телекомуникациски мрежи, како важни инфраструктури што ги наметнуваат новите 

модели на деловно работење и концептот на опстанок на пазарот. Предметот ги анализира 

најуспешните примери на електронско и мобилно деловно работење, но и големите проблемисо кои 

се соочува претпријатието кога ќе се обиде да воспостави нова деловна концепција. Посебен акцент 

е поставен на меѓународно прифатените стандарди релевантни за оваа тема. 

11. Содржина на предметната  програма: 

 

 Технолошка основа на електонското деловно работење.  

 Поврзување на програмските системи, интероперабилност и стандарди за размена на 

податоци.  

 eXtensibleMarkupLanguage (XML). Проблем на стандардизација на интероперабилност на 

сложените програмски системи. 

 Web сервиси Елементи, архитектура и стандарди за поддршка на web сервисите 

 Деловни модели на електронското деловно работење.  

Електронско деловно работење со крајните корисници B2C.  

Позицијата на купувачот во услови на електронско деловно работење. 

 Финансиски трансакции во деловното работење со крајните корисници. Механизми за 

плаќањепри деловно работење со крајните корисници и технологии што ги поддржуваат. 

 Електронското деловно работење помеѓу претпријатијата В2В.  

Поврзаноста помеѓу претпријатијата и матричната организација како извор на пазарна 

предност. 

 Управување со синџирот за снабдување. Нивоа на поддршка во управувањето со синџирот 

за снабдување: спроведување, планирање и оптимизација, анализа на ефикасноста. 

 Електронски берзи на стока и услуги. Значење на електронската берза на стока и услуги 

(В2В exchanges).  

 Технологијата на мобилното деловно работење. Сигурност на мобилната комуникација и 

заштитни механизми. Брзина на трансфер на податоци.  

 Мобилно деловно работење. Видови современи мобилни платформи. Можности и 



ограничувања на мобилните платформи (ограничувања на оперативниот систем, медиуми за 

сочувување, брзина). 

 Анализа на успешноста на електронското и мобилното деловно работење.  

Законска регулатива на електронското деловно работење.  

 Иднината на електронското деловно работење. Нови модели на деловно работење, услови за 

нивната примена и одржливост (ApplicationServiceProvidingASP, WebServicesProviding - 

WSP). 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време   150 часа 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 Семинари (самостојна практична 

работа) 

10 часа 

16. Други форми на активности 

 

 

 

 

16.1 

 

Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи 

 

20 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.3 Усна проверка на знаење од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

17.4 Активност и учество од 0 до 100 бодови според 

скала подолу 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература   

 



Ред. 

број  

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Chalmtac, I., 
Gumaste, A., Szabo, 
C. 

Broadband Services: 

Business Models and 

Technologies for 

Community Networks 

John Willey and 

Sons 

2004 

2. Coupey E. Digital Business: Concepts 

and Strategies 

Prentice Hall, 

Englewood 

Cliffs 

2004 

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Џон Г. Проакис 

Масуд Салехи 

Дигитални комуникации ТРИ 2010 

2.     

3.     

 

 

 


