1.

Наслов на наставниот предмет

КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА

2.

Код

3.

Студиска програма

Правни студии (мастер студии по казнено
право)

4.

Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)

Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет)

Втор

6.

Академска година/семестар

Петта/трети

8.

Наставник

Проф. д-р Никола Тупанчески, редовен
професор на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ – Скопје

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Проф. д-р Александра Деаноска –
Трендафилова, вонреден професор на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ –
Скопје
9.
10.

Предуслови за запишување на предметот

/

Цели на предметната програма (компетенции):
Оваа програма има неколку цели; запознавање со основните содржини на криминалната политика
како научна, а едновремено и практична дејност која во себе ги вклучува активностите кои се
преземаат од страна на законодавната, извршната и судската власт; стекнување соодветни знаења
за проблематиката на сузбивање и превенција на криминалитетот во демократските општество, во
прв ред, на местото и значењето на казненоправниот инструментариум во современите криминално
- политички системи, вклучително и општите светски и европски трендови кои во преден план, ја
креваат на пиедестал улогата на новата, поинаква казненоправна политика ориентирана кон
сузбивање (и превенција!) на криминалитетот;
запознавање со начелата кои се однесуваат на
потребата за востановување соодветен, комплементарен и конзистентен систем на криминалната
политика кој почива врз заложбите за втемелување современ казненоправен систем, имајќи ги
предвид европските и светските трендови во оваа област. Не помалку значајни се и тенденциите
кои ја истакнуваат потребата за изнаоѓање одредени алтернативни инструменти, со оглед на фактот
што основната задача на криминалната политика се состои во давање сугестии и натамошни
предлози за измена и дополнување, а воедно и воведување нови, поефикасни средства и методи кои
ја олеснуваат примената и дејствувањето на казненото право и казнената политика, воопшто.

11.

Содржина на предметната програма:
Криминалната политика, во најширока смисла на зборот, означува одреден концепт на заштита
на општеството од криминалитет воопшто, вклучувајќи ги притоа, антикриминалните активности
на сите општествени субјекти на сите општествени нивоа. Таа во рамките на оваа програма ќе
биде елаборирана на два начина. Прво, тоа е практична непосредна активност за спречување на
криминалитетот со примена на широка лепеза на превентивни и репресивни мерки, методи и
постапки, која ја спроведуваат одредени субјекти на криминалната политика. Второ, тоа е научна
област која ја следи и ја проучува примената на казненото право (и неговите поединечни
институти) во спречувањето на криминалитетот. Според тоа, таа е наука која ја следи примената
на поединечни средства и методи во казнената политика и дава критичка оцена за нивната
ефикасност односно неефикасност. Врз основа на ваквото проучување, криминалната политика
има задача да дава сугестии и предлози за измена и дополнување како и воведување нови,
поефикасни средства и методи за примена на казненото право (казнената политика воопшто) или,

20

12.

пак, заради воведување нови организациони форми и видови на општествена борба против
криминалитетот, што е предмет на темите на оваа програма.
Криминалната политика спаѓа во областа на казненоправните науки (наука која врз основа на
проучување на позитивноправните прописи, ги следи и ги проучува криминалитетот и мерките,
средствата и постапките за негово спречување со цел за што поефикасна и поуспешна борба
против него).
Оттука, во рамките на оваа програма, посебно ќе се проучат и елаборираат следните области:
 Поим, предмет и однос на криминалната политика со други науки и области
 Методи на криминалната политика
 Казнена политика (одмерување на казната)
 Општествени чинители на контрола на криминалот
 Субјекти на превентивната и репресивната димензија на криминалната политика
 Нови тенденции за сузбивање на неконвенционалниот криминал
 Други.
Материјата е поделена во 12 тематски
Методи на учење:
единици по 3,5 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
мини-истражувања 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.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

150

14.

Распределба на расположливото време

15 недели (3,5 часа неделно)

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

15.2

Вежби

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

16.

17.

18.

Други форми на активности

52,5 часа
/
17,5
/
80

Начин на оценување
17.1

Тестови/завршен испит

70

17.2

Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)

20

17.3

Активност и учество

10

Критериуми за оценување (бодови / оценка)

21

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)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Освоени најмалку 40 бода од завршен испит
и освоени најмалку 11 бода од проектна
задача (кумулативно).

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација и самоевалуација

22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Р. бр.

22.2

Автор

1.

Prof. d-r Milan Milutinovic

2.

Д-р Зоран Сулејманов

Наслов

Издавач

Kriminalna politika
(одбрани поглавја)
Криминална
политика (одбрани
поглавја)

Година
1984
2001

Дополнителна литература
Р. бр.
1.

Автор
Џ.Саити, Н.Тупанчески,
А.Деаноска,
А.Божиновски

Наслов
Практична примена
на Законот за
одредување на
видот и одмерување
на видината на
казната, правна
анализа

2.
3.

22

Издавач
ОБСЕ

Година
2016

