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ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ
Советувањето е наменето за судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите
апелациони подрачја, Министерство за внатрешни работи

КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Цeл:
-

Јасна демаркација на криминалистичката и форензичката наука.

-

Дефинирање на улогата на криминалистиката во кривичната постапка

-

Начини на дознавање за постоење на кривични дела

-

Запознавање со примена на специјалните методи кои ги применува
криминалистиката

-

Примена на индициите во кривичната постапка

-

Значењето на крим. евиденциите во откривање и докажување на КД и
сторители

-

Запознавање со крим. вештачењата кои се практицираат во нашата држава,
нивна доказна вредност и развојни тенденции.

МАТЕРИЈАЛИ
Презентации на излагачите поврзани со темата на советувањето

- Криминалистка во системот науките и системност и законитост во нејзиниот развој
(предмет на криминалистика, задачи и цели, методи, поврзаност со други науки и
начела).
- Индиции, индицијален доказ и индицијално докажување
- Повикување на граѓани информативен разговор „PEACE“ модел за обезбедување
на исказ.
- Криминалистички евиденции
- ВИДОВИ КРИМИНАЛИСТИЧКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО КРИВИЧНА ПОСТАПКА ШТО ГИ
СПРОВЕДУВА ОДДЕЛОТ ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА И
ВЕШТАЧЕЊА ВО МВР НА РМ.
- Доказна вредност на криминалистичките вештачења и развојните компоненти во
тој сегмент.

Република Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

Релевантна легислатива

Сите наведени документи може да ги најдете на следниот линк www.jpacademy.gov.mk

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“
Ламела .....
Бул. „Јане Сандански“ бр.12

ИЗЛАГАЧИ
д-р Емилио Фришчиќ, Министерство за внатрешни работи
г. Владимир Милошески, Основно јавно обвинителство Скопје

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Соња Мојсовска, e-mail Sonja.Mojsovska@jpacademy.gov.mk

ПРОГРАМА
13 март 2018 (четврток)
09:45 - 10:00 Пристигнување на учесниците
10:00 - 11:15 Криминалистика и форензика (прв дел)
11.15 - 11.30 Пауза
11.30 - 12.45

Криминалистика и форензика (втор дел)

д-р Емилио Фришчиќ,
Министерство за внатрешни работи
12:45 -13:00 Пауза
13:00-14:30

Увид на лице место, форензика – потреби од широка и тесна форензика
г. Владимир Милошески,
Основно јавно обвинителство Скопје

14:30-15:00

Изведување заклучоци и пополнување прашалници

