
  

  

Прилог бр.3  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  
   

1.  Наслов на наставниот предмет  Меѓународно казнено право  

2.  Код   UGD201212  

3.  Студиска програма  Правен факултет, Втор циклус на студии- 

Универзитетски изборен предмет  

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

 Правен факултет  

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

6.  Академска година / семестар   2012- 
2013  

7.  Број на ЕКТС 

кредити  
 6  
Универз 

итетски 

изборен  

8.  Наставник  Доц.д-р Олга Кошевалиска 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
   

10.  Цели на предметната програма (компетенции):   

11.  Содржина на предметната програма:   

• Прва недела: поим, предмет на МКП, репресивна власт на државата  
• Втора недела: граници на јурисдикција на државата и видови  на  

меѓународна соработка,   

• Трета недела: меѓународна правна помош, размена на информациии 

известувања, пракугранично набљудување, контролирана испорака, 

користење на лица со прикриен идентитет,   

• Четврта недела: заеднички истражни тимови, следење на комуникации, 

испитување по пат на видеконференција и телефонска конференција, 

конфискација  

• Петтта недела: превземање и отстапување на кривично гонење 

Екстадиција   

• Шеста недела: Извршување на кривични пресуди и трансфер на осудено 

лице  

• Седма недела: Азил   
• Осма недела: Меѓународна полициска соработка и основни 

карактеристики на меѓународни казниви дела   

• Девета недела: Геноцит, Измачување како посебно злосторство и 

агресија   

• Десета недела: Тероризмот како меѓународно злосторство и Воени 

злосторства  

• Единаесета недела: Меѓународни казнени судови. Нирнбершки  и Токиски 

трибунал. Хашкиот трибунал за воени злосторста во бивша Југославија,    

• Дванаесета недела: Постојан меѓународен казнен суд, (со римскиот 

статут)  

12.  Методи на учење: Усно и писмено излагање  

13.  Вкупен расположив фонд на време   156  

14.  Распределба на расположивото време   2+2+1  

15.  15.1.  Предавања- теоретска настава  2   



Форми на наставните 

активности  
15.2.  Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа  

2   

16.  Други форми на 

активности  
16.1.  Проектни задачи      

16.2.  Самостојни задачи  1   

16.3.  Домашно учење     

17.  Начин на оценување  

17.1.  Тестови  70 поени  

17.2.  Семинарска работа/ проект  

(презентација: писмена и усна)  

10 поени  

17.3.  Активност и учество  20 поени  

18.  Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  
до 50 бода   5(пет) F  

од 51 до 60 бода   6(шест)E  

од 61 до 70 бода   7(седум)D  

од 71 до 80 бода   8(осум)C  

од 81 до 90 бода   9(девет)B  

од 91 до 100 бода   10(десет)A  

19.  Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит  

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, 

редовноста на предавања и вежби  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски јазик  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Самоевалуација  

  

  

22.  
       

Литература    

22.1.  

Задолжителна литература    

Ред. 

број  
Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  В.Камбовски  Меѓународно казнено 

право   
Просветно 

дело   
1998  

2.  А.Касезе  Меѓународно кривично 

право  
Просветно 

дело   
2009  

3.     Закон за меѓународна 
соработка во кривична 
метерија, Сл.  

весник  бр.124/2010  

      

22.2.  

Дополнителна литература    

Ред. 

број  
Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.              

 


