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Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на наставата по предметот Полиција и човекови права е систематизирање на материјата од
областа на човековите права (содржана во меѓународните документи и националната легислатива,
како и во теориските анализи за одделни прашања), во функционална целина соодветна на
потребите и на специфичната улога која ја има полицијата во демократското општество.
Во рамките на наставниот процес ќе бидат проучени изворите на актуелниот систем, базичните
принципи и практиката, употребата и ограничувањата на меѓународниот систем на договори и
конвенции, односот меѓу меѓународните обврски и националната имплементација.
Содржина на предметната програма:
Во текот на наставниот процес ќе бидат обработени елементите на ООН механизмите, основните
меѓународни договори и европскиот регионален систем и нивната имплементација во
националното законодавство. Главни теми кои ќе бидат обработувани се: универзалност на
концептот наспроти културните разлики; правото на живот и забраната за мачење и сурово,
понижувачко или нечовечно однесување; расната дискриминација; религиозната нетолеранција;
слободата на изразување; заштитата на приватноста; заштита на правата на чувствителни групи;
полициските овластувања и ограничувањата на правата и слободите на граѓаните, одговорности
на полициските службеници за пречекорување на овластувањата и кршење на човековите права.
Методи на учење:
Материјата е поделена во 12 тематски
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 миниистражувања 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
150
Распределба на расположливото време
15 недели по 3,5 часа
Форми на наставните активности
15.1
Предавања – теоретска
52,5
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
17,5
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16.2
16.3

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Самостојни задачи
Домашно учење

80
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

22.2
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МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ 2004 ГОД.
12. Калајџиев Г., Кој ќе нè чува од чуварите-или како до поефикасна истрага за
полициските пречекорувања“, Зборник на трудови посветен на проф. д-р Фрањо Бачиќ,
Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Скопје / Загреб, 2007, стр. 364-383.
13. Зиков С., „Санкционирање на незаконитото постапување на полицијата од страна на
судот и обвинителството“, Македонска ревија за казнено право и криминологија, год. 9,
бр.1-2, 2002
50.Бојлке Вернер, „ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА“, Датапонс, Скопје, 2009.
51.Фолк Клаус, „Казнено процесно право – Основен курс“, Аламина, Скопје, 2013.
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