1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.
5.
6.

Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет)
Академска година/семестар

8.

Наставник

КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА
ПРОГРАМА
508041
ПРАВНИ СТУДИИ, МАСТЕР СТУДИИ ПО
КАЗНЕНО ПРАВО
Правен факулет „Јустинијан Први“ – Скопје,
Институт за казнено право
Втор
Четврта/втори 7.
Број на ЕКТС
8
кредити
Гордана Лажетиќ, доктор, редовен професор
Гордан Калајџиев, доктор, редовен професор
Бобан Мисоски, доктор, вонреден професор
Дивна Илиќ Димоски, доктор, доцент

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Со изучување на предметот студентите ќе решаваат повеќе примери - задачи, со што студентите
вежбаат вежбаат изготвување конкретни акти, симулираат случаи и работат со вистински клиенти
на кои Факултетот, под определени услови, им пружа бесплатна правна помош.

11.

Содржина на предметната програма:

12.

13.
14.
15.

Основа за изведување на наставата по овој предмет се програмите на предметите Казнено право
општ дел и казнено право - посебен дел и Казнено процесно право. При изведувањето на наставата
по овој предмет се применува т.н. клинички метод.
Имено, на часовите по овој предмет првин се анализираат неколку репрезентативни пресудени
предмети од судската практика (најчесто пресуди на Врховниот суд на РМ, но и на другите,
пониските судови), сврзани со некој институт од општиот дел на КЗ или пак со некое конкретно
кривично дело од посебниот дел. Потоа, следува решавање на повеќе примери - задачи, со што
студентите вежбаат подведување (квалификација) на една фактичка состојба (случај) под
определена кривичноправна норма.
Методи на учење:
Материјата е поделена во 12 тематски
единици по 5 часа. За секоја тема на
студентите однапред ќе им биде посочена
соодветна литература за подготовка на часот и
нивно активно вклучување во интерактивна
настава.
Наставата ќе се одвива преку предавања и
вежби, подготовка на презентации и проектни
задачи за одделните типови на криминалитет
и слични проекти, посета на соодветни
институции или посета на гости предавачи од
соодветни институции зависно од темата на
часот, учество на семинари и сл.
Вкупен расположлив фонд на време
200
Распределба на расположливото време
15 недели (5 часа неделно)
Форми на наставните активности
15.1
Предавања – теоретска
75
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
/
аудиториски),
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16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1
Тестови/завршен испит
70 бода
17.2
Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)
20 бода
17.3
Активност и учество
10 бода
Критериуми за оценување (бодови / оценка)
до 51 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (В)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на завршен испит
Освоени најмалку 40 бода од тест и
Освоени најмалку 11 бода од проектна задача
(кумулативно).
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација и самоевалуација
Литература
22.1
Задолжителна литература
1. ЛАЖЕТИЌ
БУЖАРОВСКА/КАЛАЈЏИЕВ/МИСОСКИ/ИЛИЌ
ДИМОСКИ, КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО, - учебно
помагало, Правен факултет, СКОПЈЕ, 2015 Г.
2. КАЛАЈЏИЕВ/БУЖАРОВСКА,
Закон
за
кривичната
постапка, Академик, Скопје, 2011
3. ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА СЛ. ВЕСНИК БР.
150/2010
22.2
Дополнителна литература
1. ПРОФ. Д-Р ВЛАДО КАМБОВСКИ “КАЗНЕНО ПРАВО - ОПШТ
ДЕЛ”, КУЛТУРА, СКОПЈЕ, 2004
2. ПРОФ. Д-Р ВЛАДО КАМБОВСКИ “КАЗНЕНО ПРАВО ПОСЕБЕН ДЕЛ”, ПРОСВЕТНО ДЕЛО, СКОПЈЕ, 2003
3. ПРОФ. Д-Р НИКОЛА МАТОВСКИ „КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО
ПРАВО – ОПШТ ДЕЛ“, ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН
ПРВИ“, СКОПЈЕ И ВТОРИ АВГУСТ – С ШТИП, СКОПЈЕ 2003
ГОД.
4. DAVOR KRAPAC, KRIVIČNO PROCESNO PRAVO, PRAVNI
FAKUTLET SVEUČILISTU U ZAGREB, ZAGREB, 2005.
5. SIJERČIĆ-ČOLIĆ HAJRIJA, KRIVICNO PROCESNO PRAVO,
KNJIGA 2, PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU,
SARAJEVO, 2005.

18.

19.

20.
21.
22.

16.1
16.2
16.3

семинари, тимска
работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење
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25
/
100

