
 

Предметни програми од прв циклус на студии на Факултет за правни науки, 

меѓународни односи и дипломатија при МИТ Универзитет Скопје според 

ЕЛАБОРАТ за акредитација на студиска програма за прв циклус на студии,   

дополнување и измени на акредитираната студиска програма за прв циклус на 

студии на Факултетот за правни науки,меѓународни односи и дипломатија - Решение 

за акредитација бр. 15-237/3 од 08.04.2015 

  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Вовед во право 

2. Код VP1201 

3. 
Студиска програма 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија 

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

6. 

Академска година / семестар Прва/прв 
 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

7 

8. Наставник Вон. проф. д-р Никола Мицковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Воведот во правото, по својата општост, апстрактност, е гранична дисциплина помеѓу оние 

од редот на правните и другите општествени дисциплини (социолошките, 

политолошките, економските и сл.). Неговата основна карактеристика и предметната 

поставеност се состојат во тоа, воведот во правото, според апстрактноста, да биде над сите 

други правни дисциплини и ним да им дава сознанија за најопштите поими и за 

основните општествени законитости релевантни за правните науки како целина и, 

истовремено, преку синтеза на сознанијата и дострелите на другите, особено на позитивно 

правните и на конкретно правните дисциплини, да го користи знаењето до кое овие 

дисциплини доаѓаат. На тој начин, воведот во правото, преку конституирање на најопшти 

правни поими и упатување на основните општествени законитости, ги насочува 

истражувањата на позитивно правните и на конкретно правните дисциплини, со 

истовремено користење и натамошно продлабочување на сознанијата до кои овие 

дисциплини доаѓаат. Едноставно речено, знаењата што ги дава воведот во правото, на 

некој начин, се многу општи, апстрактни или, уште поупростено речено, тие се еден вид 

енциклопедиски знаења кои, во онаа мера во која почиваат врз точни, докажани или 

непобитно претпоставени точни претпоставки тие се conditio sine causa  за какво и да било 

општествено-правно продлабочено понатамошно истражување. 

11. Содржина на предметната програма 

Воведот во правото е основна теоретска правна дисциплина која на најопшт план ги 

проучува правните феномени, прави нивна систематика и ги воведува студентите во 

сферата на најсуптилниот нормативен систем за уредување на општествените, 

економските и политичките односи - правото. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 150 



време    

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 
Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 



 
  

1. 
Д-р Димитар 

Бајалџиев 

Вовед во правото, 

Држава 

Европа 92, 

Кочани 
1999 

2.     

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Д-р Димитар 

Бајалџиев 

Вовед во правото, 

Држава 

Македонска 

ризница, 

Куманово 

1999 

2. Јосиф Талески Вовед во право 

Универзитет 

„св. Климент 

Охридски“ – 

Битола 

2010 

3.     



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

1. Наслов на наставниот предмет Уставано право на РМ и компаративно уставно право 

2. Код  UPKUP1202 

3. 
Студиска програма 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Прва/прв 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
7 

8. Наставник Вон. проф. д-р Никола Мицковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Уставното право, како научна дисциплина ги воведува студентите во карактерот на уставните норми, 

во предметот на нивното регулирање и во вредностите што се предмет на нивна заштита. 

Во разработката на предметот на уставното право пошироко се проучуваат следниве прашања: 

изворите на уставното право; потеклото и развитокот на уставното право како наука и како гранка на 

правото; поимот за уставот и развитокот на уставите во светот; темелните вредности на уставниот 

поредок и централните институции на Република Македонија: Собранието на РМ; Претседателот на 

РМ; Владата на РМ; Уставниот суд на РМ; Републичкиот судски совет; Врховниот суд; Народниот 

правобранител и адвокатурата. 

Освен наведените прашања во фокусот на оваа научна дисциплина се и прашањата кои се однесуваат 

на владеењето на правото; човековите слободи и права; поделбата на власта; избирачкото право и 

изборниот систем; уставното судство; локалната самоуправа; меѓународните односи на РМ и 

одбраната на РМ. 

11. Содржина на предметната програма:  

Содржината на предметната дисциплина ќе ги опфати општите поими, предметот и методите на 

уставното право, неговите извори, потекло и развој и по основните историски аспекти на развојот на 

оваа научна дисциплина ќе им даде основни познавања на студентите за поимот, видовите, 

карактерот, содржината и структурата на уставот. Во рамки на оваа предметна програма студентите 

ќе имаат можноњст да се зашпознаат и со темелните вредности на уставниот поредок, основни 

слободи и права на човекот и граѓанинот, изборите и изборниот систем, централните институции на 

Република Македонија (Собрание, Претседател и Влада), како и уставниот суд на Република 

Македонија. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови  



 

16. Други форми на активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Светомир Шкариќ,  

Споредбено и 

македонско уставно 

право, 

Матица 

Македонска,  

Скопје, 2004,  

 

2.     

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

Број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Tom Ginsburg and 

Rosalind Dixon 

Comparative 

Constitutional Law 

Edwar Elgar 

Publishing 
2011 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Римско право 

2. Код RP1203 

3. 
Студиска програма 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Прва/прв 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
8 

8. Наставник Доц. д-р Вида Поповска - Кочишки 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Во рамките на предметот Римско  право студентите, преку креативни предавања и практични вежби, 

поподробно се запознаваат со појавата и историскиот развиток на римското право, почнувајки од 

најстариот период, со посебен нагласок на историскиот општествено-економски развиток на 

римската држава а особено на ромското приватно право. Предметната програма содржи детална 

разработка на настанокот,содржината,заштитата и престанокот на речиси сите приватно правни 

гранки и нивните пооделни институти.  Предметот нуди содржини кои ги допираат темите од 

суштествена важност за секој добар правник. 

11. Содржина на предметната програма:  

1-ва недела: Општествено-економски односи, политичко уредување и извори на правото 

   - периодизација 

               -општествено-економски односи, политичко уредување и извори на правото во стариот Рим 

               - општествено-економски односи, политичко уредување и извори на правото во класичната 

римска робовладетелска држава               

               - општествено-економски односи, политичко уредување и извори на правото во 

апсолутистичката римска држава 

               - посебен осврт на Corpus Iuris Civilis и на нејзиното влијание во Византија и на Запад 

2-ра недела: Ius quod ad personas pertinet (Лично право)- прв дел Статусно право 

              - поим на статусното право 

              - правна способност на физичките лица 

              - деловна способност на физичките лица 

              - правна и деловна способност на правните лица 

 

3-та недела: Ius quod ad personas pertinet (Лично право)-втор дел Семејно право ( Status familiae) 

поим на семејно право и развиток на римското семејство 

брачно право (поим, услови за склучување на брак, брачни пречки, свршувачка, форми за 



склучување на брак, мираз и предбрачен подарок, престан на бракот, врски меѓу маж и жена слични 

на брак) 

татковска власт-patria potestas (поим, лица sui iuris и лица alieni iuris) 

туторство(tutela) и старателство (cura)- поим и видови 

            4-та недела: Ius quod ad res pertinet (Имотно право)-Поим на стварното право и ствари-(res) 

              -поим за стварно право(iura in re) стварно-правен однос 

              - поим на ствари (res) 

             - класификација и видови ствари 

5-та недела: Ius quod ad res pertinet (Имотно право)-  сопственост(proprietas)  

  -поим на приватната сопственост 

  -класификација и видови сопственост 

  -начини на стекнување сопственост (iusti modi domini adquirendi) – сопред ius civile  и според ius 

gentiuim 

  - заштита на правото на сопственост 

  -престан на правото на сопственост    

6-та недела: Ius quod ad res pertinet (Имотно право)- владение(possessio), ствани права врз туѓи 

ствари(iura in re aliena) 

Владение (possessio)- поим, видови, содржина, заштита и quasipossessio 

Стварни права врз туѓи ствари – поим и класификација 

службености –servitutes- поим, начини на настанување, видови, заштита и прастан на службеностите 

долгорочни закупи на земјиште – ius perpetuum-поим и видови 

заложни договори – pignus- пим и видови 

   

7-ма недела: Ius quod ad res pertinet (Имотно право)- поим и субјекти на облигационите односи 

-поим на облигационо право и облигациони односи - iura in persona 

- субјекти на облигационите односи ( облигациона правна и деловна способност, дејство на 

облгациите спрема трети лица, облигациони односи во полза или на товар на трети лица, 

застапување во облигацион односи, промена на субјектите во облигациони односи, збирни 

облигациони односи) 

8-ма недела: Ius quod ad res pertinet (Имотно право)- Содржина, извори на облигациите и договорите 

како извори на облигациите(contractus) 

-содржина на облигационите односи 

- критериуми за класификација и видови облигациони односи 

- извори на облигационите односи 

-contractus како извори на облигационите односи (поим, битни, природни и небитни елементи на 

договорите, неважност на договорите, конвалидирање на неважечките договори 

 

9-та недела: Ius quod ad res pertinet (Имотно право)-Видови договори како извори на облигации( 

формалистички, вербални, реални, литерарни и консенсуални договори) 

-критериуми за класификација на договорите 

- видови договори 

- формалистички договори ( mancipatio, nexum,fiducia) 

- вербални договори (stipulatio, dotis dictio, iusiurandum liberti) 

- реални договори (mutuum, commodatum, depositum,  pignus) 

- литерарни договори (expensilatio, chirographa, syngraphae) 



-  консенсуални договори( emptio venditio, location conductio societas, mandatum) 

10-та недела: Ius quod ad res pertinet (Имотно право)-Пакти и деликти како извори на облигации 

-поим и поделба на пактите како извори на облигации (pacta adjecta, pacta praetoria, pacta legitima) 

-delicta – поим, настанување, елементи и белези на облигациите кои потекнуваат од деликти 

- класификација на деликтите како извори на облигации 

- деликти од старото римско право(iniuria, furtum,damnum iniuria datum, rapina) 

-деликти од хонорарно право(dolus, metus, fraus creditorum) 

  

11-та недела: Ius quod ad res pertinet (Имотно право)-Variae causarum figurae како извори на 

облигации и обезбедување на побарувањата 

  

            -поим за variae causarum figurae како извори на облигации 

            - quasicontractus- negotiorum gestio, condictiones sine causa,communion incidens, legatum, tutella 

            - quasidelicta  

            - други извори на облигации 

            - обезбедување на побарувањата – поим и поделба 

            - реално обезбедување- поим и видови 

            -персонално обезбедување- поим и видови 

12-та недела: Ius quod ad res pertinet (Имотно право)-Гасење на облигациите и последици од 

неизвршувањето на обврските 

-поим и поделба на начините на гасење на облигациите 

- начини на гасење со дејство ipso iure – свечени начини на гасење, solutio, datio in solutum, novatio, 

compensatio, други начини на гасење на облигациите)  

-начини на гасење со дејство ope exeptionis (pactum de non petendo, litis contestatio и пресуда во iudicia 

imperio) 

- последици од неизвршувањето на обврските( стасаност на обврските, vis maior, mora creditoris, mora 

debitoris) 

 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  

16. Други форми на активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 бодови 



 
  

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Пухан Иво, Поленак-

Аќимовска Мирјана:  

 

Римско Право 

IV издание(или 

било ке друго 

издание на 

наведениот 

учебник) 

Скопје, 2008 

2.     

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Поленак-Аќимовска 

Мирјана, Бучковски 

Владо:  

 

Избор на текстови од 

римското право III 

издание( или било 

кое друго издание на 

наведениот 

практикум) 

 Куманово 2003 

2.     

3.     



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

1. Наслов на наставниот предмет Основи на економија 

2. Код OE 1000 

3. 
Студиска програма 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Прва/прв 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
7 

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
// 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   

 

Основна цел на курсот е студентите да се запознаат со начинот на функционирање на економскиот 

систем во државата како и дефинирањето на основните цели на економската политика во земјата 

која ќе послужи како основа за понатамошно подготвување на останатите економски дисциплини. 

 

11. Содржина на предметната програма 

 

Микроекономија и макроекономија. Позитивна и нормативна економија. Ограниченоста на 

ресурсите. Природата на економијата како наука и спецификите на научниот метод. Централниот 

економски проблем и начинот на неговото разрешување преку механизмот на пазарот. Граница на 

производните можности на општеството. Побарувачката и понудата за поединечни добра. Теории 

на цените и парадоксот на вредноста. Организација на производството и сопственичка структура на 

пазарните економии. Вкупен, просечен и маргинален производ. Производна функција. Закон за 

опаѓачки приноси. Економии од обем. Анализа на трошоците. Опортунетни трошоци. Совршена 

конкуренција. Монопол. Олигопол. Фактори на производството и теоријата за маргинална продук-

тивност. Цени на производните фактори: камата, рента, профит. Финансирање на фирмите. 

Пазарни неуспеси. Оданочување и јавни расходи. Регулација на стопанските сектори. 

Приватизација и дерегулација. Ограничување на моќта на монополите. Потенцијална 

конкуренција. Основни цели и инструменти на макроекономијата. Агрегатна понуда и 

побарувачка. Мерење на бруто општествениот производ. Номинален и реален БОП. Основите на 

економскиот раст и развој. Економскиот циклус. Потрошувачка, штедење и инвестиции. Пари и 

банкарство. Невработеност и инфлација. Филипсова крива на кус и на долг рок. Макроекономските 

политики (фискална и монетарна политика), дилемите на современата макроекономија и 

макроекономски школи. 

 

12. Методи на учење аудитивно и аудио-визуелно  / 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
150 



14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50часови 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  70 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација преку анкетен прашалник 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Фити Т., и група 

автори 
Микроекономија, 

Економски 

факултет 
Скопје 

2. 
 Фити Т., и група 

автори 
Макроекономија 

Економски 

факултет 
Скопје 

3.     

22.2 Дополнителна литература  



 
Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклусна студии 

1. Наслов на наставниот предмет Историја на правото 

2. Код IP200 

3. 
Студиска програма 

Факултет за правни науки, меѓународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Прва/прв 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Вон. проф. д-р Зоја Катру 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Предмет на историја на правото се најзначајните (парадигматични) држави и правни европски 

системи од кои се инспирирани системита на другите држави, вклучувајќи ја и Р.Македонија. Во 

делот на историјата на правото на Р.Македонија предмет се државните и правните системи на онаа 

власт која подолго време доминирала во Р. Македонија односно оние државни и институционлани 

и нормативни системи кои препаѓале на македонскиот народ во периодото во раниот среден 

век,односно на неговото ослободително движење во 19 и 20 век. 

11. Содржина на предметната програма 

Периодизација на општата историја на државата и правото: Државата и правото во првобитната 

заедница, Државата и правото во робовладетелскиот период, Државата и правото во 

феудализмотот, Државата и правото во буржоаскиот период. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 



активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 



22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.  Д-р Билјана Поповска 

Историја на правото- I 

и Историја на 

правото-II, 

Прафен 

факултет 

Јустинијан 

Први 

Скопје 2004 

2.     

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Аврамовић, С. 
Општа правна 

историја, 
Београд  

2.     

3.     

 
  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Социологија  

2. Код SOC 1000 

3. 
Студиска програма 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Прва/прв 7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Вон. проф. д-р Соња Ризоска Јовановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Социологија на правото произлегува од научната, образовната и општестевната потреба, на 

правното образование во нашата земја. Овој предмет ги следи современите процеси на правната 

проблематика, гледана од аспкет на владеењето на правото како фундаментален вредносен систем 

на современито општество. 

11. Содржина на предметната програма 

1. Општеството како извор на правото. Човекот како субјект на правото. Правото како 

специфичен општествен феномен. 

2.  Појава на социологијата на правото. Историја на социологијата на правото (Карл Маркс, 

Емил Диркем, Макс Вебер, Талкот Парсонс, Еуген Ерлих, Роско Паунд, Хенри Самнер Мејн, 

Николас Лумен).  

3. Предмет на социологијата на правото. Методологија на социологијата на правото. 

Социологијата на правото и другите науки. Правото и општествените промени. 

4. Девијантно и криминално однесување, социјална контрола, право.  

5. Социјалната контрола и правото. Култура-Право. Социјализација, образование, право. 

Моралот и правото.Идеологијата  и правото. Религијата и правото. Политиката и 

правото.Општествената нееднаквост и правото. Семејстовото и правото. Социјални функции на 

правото. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. 
Форми на наставните 

активности 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 



 

 
16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Ѓорѓи Тоновски,  

 
Социологија на правото,  

авторизирани 

предавања  
Скопје, 2003 

2. 
Томислав Чокревски,  

 
Социологија на правото 

Студентски 

збор, 
Скопје, 2000. 

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Жан Карбоние,  

 
Правна социологија Нови Сад, 1992 

2.     

3.     

 
  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Општ дел на граѓанско право 

2. Код GP1204 

3. 
Студиска програма 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Прва/Втор 7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
7 

8. Наставник Вон. проф. д-р Никола Мицковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

 Општиот дел од граѓанското право како систем на  норми ги поврзува стварното, облигационото и 

наследното право поради постоење на заеднички допирни точки меѓу нив и тоа, ист предмет на 

уредување и заеднички метод на утврдување на општествените односи од имотен каарактер. 

Студентите преку предметот ќе се стекнат со основни познавања за општествените односи кои 

имаат имотен карактер и кои предизвикуваат т.н. имотни ефекти односно се изразливи во пари. 

Но, првествена цел на предметот ќе биде оспособувањето на студентите да ги диференцираат 

имотните односи од останатите општествени односи, а потоа врз нив да ги применат принципите 

на граѓанско правниот метод на уредување. 

11. Содржина на предметната програма: 

 

 Значења на поимот граѓанско право (ГП): граѓанско право како објективно право, ГП како 

субјективно право, ГП како наука, ГП како позитивно право, интемпорално ГП, Меѓународно ГП, 

Граѓански права. 

Називот граѓанско право. Оправданост на употребата на називот ГП. 

Определување на поимот граѓанско право.  Критериуми за определување на поимот граѓанско 

право. Предмет на ГП. Методи на ГП-основни принципи, други принципи на ГП. 

Дефинирање на граѓанско објективно право. Дефинирање на граѓанско објективно право во 

Европа. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  



16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење  50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Д-р Родна Живковска,  

. 

Општ дел на 

граѓанското право-

воведни теории 

Скопје,  2006 година. 

2.     

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Д-р Родна Живковска 

Општ дел на 

граѓанското право-

практикум, 

Скопје, 2006 година 

2.     

3.     



 

 
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Казнено право 

2. Код KP1205 

3. 
Студиска програма 

Факултет за правни науки, меѓународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, меѓународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Прва/втор 7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
7 

8. Наставник Проф. д-р Александар Дончев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Продлабочено сознание од областа на правните науки 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Изучувањето на казненото право од компаративен аспект има посебна, научна димензија и 

значење. Осврнувајќи се на различните категоријални системи на казненото право како наука и на 

казнената правда воопшто, овој предмет овозможува подобри основи за градење на јасна и 

продлабочена слика за различните казнено – правни системи и нивното функционирање, 

согледувајќи ги позитивните и негативните страни на секој од нив и откривајќи ги преку тоа 

општите развојни тенденции на казненото право. Со ваквиот начин на продлабочено проучување 

на казненото право пред се преку неговата компаративна димензија, студентите од третиот циклус 

на студии по казнено право и криминологија ќе бидат оспособени за самостојно детектирање на 

проблемите во примената на различните решенија од националното законодавство, како и 

способни за самостојно пронаоѓање на подобрени решенија на конкретните прашања со кои се 

соочува моментниот развој на казненото право во Република Македонија 

 

11. Содржина на предметната програма 

 

Во рамките на компаративното казнено право посебен акцент ќе им биде даден на следните 

тематски целини: состојбата во англосаксонските и западноевропските казнени законодавства; 

универзализацијата, унификацијата и хармонизацијата на казненото право; состојбата со казнените 

законодавства на земјите во транзиција и конечно критичка анализа и на состојбата на 

македонското казнено законодавство. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 



активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.б

рој  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Владо Камбовски,  

Казнено - правната 

реформа пред 

предизвиците на XXI 

век, 

 
Скопје 2002; 

 

2. Владо Камбовски,  
Правда и внатрешни 

работи на ЕУ,  
 Скопје 2005; 

3. 
 

Elliot Catherine,  
French Criminal Law,  

Willan 

Publishing, 

Devon,  

UK, 2001 



22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Wayne LaFave,  

Criminal Law, 4th 

Edition,  

 

Hornbook 

Series, West 

Thomson, USA. 

2003 

2. 
 Senna, Joseph J., Siegel, 

Larry J.  

Introduction to 

Criminal Justice,  

West Publishing 

Group,  
1978, 

3.     

 

  



 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Право на европска унија 

2. Код PEU3209 

3. 
Студиска програма 

 Факултет за правни науки, меѓународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, меѓународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Прва/втори 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Доц. д-р Вида Поповска - Кочишки 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на овој предмет е да ги запознае студентите со “големиот проект’ на европско обединување, 

наречен Европска Унија. Предметот ги запознава студентите со причините за појава на идејата за 

европската интеграција и како таа идеја интензивно се развива после втората светска војна. 

Истотака, предметот ќе ги запознае студентите со институциите и структурата, политиките и 

процедурите на Европската Унија, како од историска перспектива, така и во сегашноста.  

 

11. Содржина на предметната програма 

  

1. Вовед во европската интеграција: Европска интеграција, Европски заедници и Европска Унија; 

Опфат на европската интеграција; Европската интеграција во развоен контекст. 

2. Европската интеграција и договорите за Европката Заедница и Европската Унија: основачките 

договори, Договорот од Мастрихт, Договорот од Амстердам, Договорот од Ница, Во насока на 

Европски Устав.  

3. Уставен и политички систем: транзицијата, правниот систем и евроинтеграцијата, уставна 

верзија, европска интеграција и уставното судство. 

4. Правен систем: Институти и право на европските заедници и ЕУ, Европски парламент и избори, 

критериуми за пристапување во членство на ЕУ, Институти и право на Е.З. и ЕУ, конвенцијата како 

извор на граѓанското процесно право на ЕУ, Спогодбата за стабилизција и асоцијација и ЕЗ и 

државите членки на ЕУ, општокорисна работа како модерна европска санкција. 

5. Хармонизација на македонското законодавство со правото на ЕУ: правото на ЕУ и граѓанското 

право на РМ, независност на судството во РМ, евроинтеграцијата на македонскиот систем на 

казнено право, евроинтеграција и трговското право на РМ, евроинтеграцијата  на РМ и 

индустриската сопственост, еколошко право, странскиот капитал во намалувањето на развојниот јаз 

помеѓу ЕУ и РМ, РМ и Европските интеграциони процеси во областа на трудот, предлог за новата 

македонска евростратегија, усогласување на македонското со меѓународното приватно право на ЕУ 

за договорите, европеизација на казнената постапка, регулатива од областа на трудот на РМ и 

нејзино усогласување со регулативата на ЕУ. 



5. Институциите за координација и водење на процесот на ЕУ: СЕП, Влада на РМ.  

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. 

Форми на наставните 

активности 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20  часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.б

рој  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 



1. 

 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј, 

Правен Факултет 

Јустинјан Први- 

 

 Евроинтеграција на 

правниот, политчкиот и 

општествениот систем- 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Правен 

Факултет 

Јустинјан 

Први- 

Скопје, 2002 

2.      

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Проф. Д-р Сашо 

Георгиевски, 

Вовед во правото на 

Европска Унија (прв 

дел),   

авторизирани 

предавања, 

хрестоматска 

читанка, 

Скопје, 2007 

година 

2.     

3.     

 

 

  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Стварно право 

2. Код SP2201 

3. 
Студиска програма 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија 

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

6. 

Академска година / семестар Втора/трет 
 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

7 

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

 Проучување на стварно-правните односи во општеството или поточно односите кои  

настануваат по повод припаѓањето на стварите кои од страна на правото се обликуваат во 

стварно-правни институти. Стекнувањето, остварувањето и заштитата на сопственоста и 

другите субјективни стварни права, како и запишувањето на правата ќе бидат предмет на 

проучување. 

 

11. Содржина на предметната програма 

 

1. Поимот Стварно право (СП). СП како објективно право. СП како објективно право. 

СП институт. Позитивно СП-Извори на Македонското СП. Примена на позитивното СП 

(интемпорално СП). 

2. СП како субјективно право. Правна природа, поим и содржина на Стварното 

субјективно право. Карактеристики на стварните права. Разграничување на СП од 

облигационите права. 

3. Класификација на стварните права. Класификација на СП низ историјата. 

Класификација на СП во современото СП. 

4. СП во Македонија до донесување на Законот за сопственост и други стварни права. 

Неспорни стварни права до донесување за Законот за сопственост и други стварни права. 

Спорни СП до донесување  на Законот за сопственост и други стварни права. 

5. Право на сопственост според Уставот на РМ од 1991 година. 

6. Видови стварни права во РМ – од донесувањето на Законот за сопственост до денес. 

Општи карактеристики за законот.   

7. СП како наука. Систем на СП. Правен режим на стварите. Поим на ствари-ствар во 

физичка смисла и ствар во стварно-правна смисла. Правен режим на стварите во РМ. Видови 

ствари. Подвижни и недвижни ствари. Прости и сложени ствари. Главна и споредна ствар. 

Ствари (добра) од општ интерес за РМ. Плодоносни ствари и плодови, користи и производи. 

Човекот како ствар. Напуштени ствари. Изгубена ствар. Делливи и неделливи ствари. 



Потрошни и непотрошни ствари. Индивидуално определени и родово определени ствари. 

Заменливи и незаменливи ствари. Парите како ствари. Хартии од вредност како ствари. 

Ствари во промет и ствари надвор од промет.  

8. Правен режим на владението. Поим на владение. Правен режим на владението во 

РМ. Стекнување и престанок на владението. Заштита на владението. Заштита на владението 

со дозволена самопомош. Функции на владението. 

 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

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

  од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

  од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

  Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

  Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

  Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  



22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.број  Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Д-р Родна 

Живковска,  

Стварно право –Закон 

за сопственост и други 

стварни права на РМ 

(со регистар на поими), 

Скопје,  2005 година.. 

2.     

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Р. Живковска, Т. 

Пржеска, 

Збирка на прописи од 

стварното право – 

Практикум, 

Европа 92, 

Скопје  
2010; 

2.     

3.     

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет СЕМЕЈНО И НАСЛЕДНО ПРАВО 

2. Код SNP2202 

3. Студиска програма Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Втора/трет 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
7 

8. Наставник Вон. проф. д-р Никола Мицковски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Целта на курсот е по завршување на наставата студентите да знаат што претставува семејното 

право, брачното право, односите на родителите со децата, посвојувањето, старателството и 

имотните односи во семејството. Исто така, целта на курсот е по завршувањето на наставата 

студентите да стекнат знаења за наследното право, односно начинот на остварување на наследните 

права во случај на смрт на физичко лице на неговите наследници. 

 



11. Содржина на предметната програма 

1. брачното право кое ги регулира односите меѓу брачните другари кои настануваат со 

склучувањето на бракот, содржината на меѓусебните односи и престанокот на бракот; 

2. родителското право, со кое се регулираат односите меѓу родителите и децата (поим, 

содржина, права и должности); 

3. посвојувањето (поим, условите под кои тоа се заснова, правата и должностите на 

посвоителот и посвоеникот и престанувањето на посвојувањето); 

4. старателството е институт чија цел е обезбедување заштита на малолетни лица без 

родителска грижа, како и на полнолетни лица кои не се способни да се грижат за себе, поим и 

постапка за ставање под старателство; 

5. издржувањето во семејството, како израз на солидарноста меѓу неговите членови;аспекти на 

имотните односи во бракот и во вонбрачната заедница. 

6. основните услови за настанување на наследноправниот однос; 

7. универзалната и сингуларната сукцесија 

8. системите на наследување (парентерално-линеарен систем и парентерално-градуелен 

систем 

9. законското наследување, т.е наследувањето врз основа на закон (наследните редови, 

нужното законско наследување, нужниот дел и нужните наследници); 

10. тестаменталното наследување т.е наследување врз основа на тестамент (форми на 

тестамент, содржина, чување, отповикување, толкување и ништовност на тестаментот); 

11. наследноправните договори (договор за отстапување и распределба на имот за време на 

живот, договор за доживотна издршка и спогодба за откажување од неотворено наследство) 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
150 

14. Распределба на расположливото 

време 
  

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 
Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 

17.3 Активност и учество 10 



18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 Д-р Љиљана 

Спировиќ-

Трпеновска,  

 

 Семејно право, 

НИП 

Студентски 

збор Скопје, 

1997. 

2. 

 д-р Миле Хаџи 

Василев-Вардарски,  

 

 Наследно право, 
Култура-

Скопје, 
1983 

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Закон за брак.    

2. 

Закон за 

наследување,  

 

   

3.     

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ТРУДОВО ПРАВО 

2. Код TP2203 

3. 

Студиска програма 

 Факултет за правни науки, меѓународни односи и 

дипломатија  

 



4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Втора/трет 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
7 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Пивоваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Целта  на овој предмет е преку еден компаративен пристап на основните прашања кои ја 

сочинуваат содржината на трудовото право и работните односи – вработувањето, заштитата на 

работниците при работата и воопшто на статусот на работниците во работен однос, како и на 

нивното уредување на меѓународен план, да се согледаат основните рамки и компоненти на 

воспоставувањето на еден систем на работни односи  во РМ, кој ќе биде во согласност со системот на 

ЕУ, што е од првенствено значење за непречено одвивање на процесот на интеграција на земјата во 

големото европско семејство.  

11. Содржина на предметната програма 

1. Воведни напомени. Предмет и содржина на трудовото право (ТП). Дефиниција на ТП. 

Местото, значењето и имињата на ТП. Субјекти на ТП. Кодификација и унификација на ТП. 

Односот на ТП со другите гранки на правото. Карактеристики на ТП. 

2. Создавање и развој на ТП. Развој на ТП и законодавство во одделни периоди. Развој на ТП и 

законодавство во РМ. Современ развој и ТП и законодавство во РМ. Тенденции на развој на ТП и 

законодавство. 

3. Извори на ТП. Поим и видови на извори. Домашни извори на ТП. Меѓународни извори на 

ТП. Нормите усвоени во рамките на ООН, ЕУ и др. Регионални организации. Билатерални 

договори како извори на ТП. Осносот на меѓународните извори ан ТП. 

4. Создавање и развој на работните односи (РО). Поим и елементи на работните 

односи.Основни начела на работниот однос.  Субјекти на РО. 

5. Правен механизам за засновање на РО.Утврдување на потреба од нови работници и 

донесување одлука. Огласување на потреба од нови работници. Услови за засновање РО. Избор 

меѓу пријавените кандидати. Проверка на способностите на работникот за вршење на работите. 

6. Договор за работа.Распоредување на работниците по работни места. Време за кое се заснова 

работниот однос. Вршење на работа дома. 

7. Права на работниците и нивна положба. Работно време.Одмори. Отсуства. Мирување на 

правата и обврските од РО. Заштита на работниците при работа. 

8. Плати и надоместоци на плати.  

9. Право на организирање на работниците и работодавците. 

10. Престанок на работен однос. Правни механизми за престанок. Одлука за престанок на 

работен однос. 

11. Заштита на правата на работниците од работен однос. ЗАштита кај работодавецот. 

Синдикатот и заштитата. Заштита пред надлежен суд. 

12. Инспекциски надзор во областа на РО: Органи на инспекциски надзор. Права и обврски на 



инспекторот на трудот 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
 Д-р Гзиме Старова,  

 

 Трудово право и 

работни односи-теорија 

и законодавство, 

Скопје  2003 година. 



2.      

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Закон за работни 

односи 
   

2. 
Закон за здравје и 

безбедност. 
   

 

 

  



 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Компјутерско право 

2. Код KP1200 

3. Студиска програма  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Втора/трети 

 

 

Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Вон. проф. д-р Никола Мицковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е запознавање на студентите   

со општите правни поими, структурата на правото и правните односи. Потоа, цел е запознавање со 

одделни правни аспекти на информатичката дејност, со проблематиката на правната заштита на 

компјутерските програми и пренесување на правата коишто можат да постојат на тие програми. 

Натамошна цел на предметот е запознавање на студентите со правните поими и важечките правила 

кои се однесуваат на електронските исправи, електронската трговија, електронските пари и плаќа-

ње и заштита на тајноста на податоците и компјутерскиот криминал. 

 

11. Содржина на предметната програма 

 

Запознавање на основните правни поими 

Вовед во право. Јавно право. Приватно право. Обележја и принципи на јавното и приватното право. 

Правни гранки и правни области. Извори на правото. Приватноправни односи и неговите 

чинители, настанок, содржина и престанок. 

Правна заштита на компјутерските програми  

Права на компјутерските програми. Авторско право. Право на индустриска сопственост. Патент. 

Жиг. Примерок. Модел. Know-how. Право на нелојална конкуренција. 

Авторски договори. Информатички договори. Поим и дефиниција на договорот за лиценца. 

Обврски на давателот. Обврски на стекнувачот. Исклучива лиценца. Неисклучива лиценца. Соло 

лиценца. Права и обврски од авторските договори и нивни видови. Договор за развој и одржување 

на њеб-сите. Договор за пристапување кон Интернет. Договор за закуп (наем) на мрежниот простор: 

хоусинг и хостинг (да се опфати и одговорноста на провајдерот за содржините). Договор за давање 

услуги на електронска трговија (идниот нудител на електронска трговија и фирмата која го 

одржува сервисот на електронската трговија). Договор на давателот на услугата за електронско 

плаќање и продавачот. Договори за маркетинг на Интернет (баннеринг, телекомуникациско 

спонзорство, мултилевел маркетинг). Договор за давање компјутерски програми преку мрежа.  

Исправите и компјутерските програми.  

Електронски исправи. Електронски потпис. Електронска трговија. Електронски пари. Електронско 



плаќање. 

Лични податоци.  

Заштита (на тајноста) на податоците. Закон за заштита на личните податоци. Директиви на ЕУ. 

Directive 2002/58/EC on Data protection and privacy. Directive 97/66/EC on the processing of personal 

data and protection of privacy (up to 30/10/2003). Directive 2002/22/EC on universal service and users' 

rights relating to electronic communications netnjorks and services  

Недозволени дејности.  

Компјутерски криминал. Конвенција за кибернетичкиот криминал. Измени во казнениот закон. 

Вируси, spyware. Спам во Законот за телекомуникациите. Netiquette. 

 

 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 

16.3 Домашно учење 50 

17. Начин на оценување Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови  
35 поени Коловкиум 1 и 2 или 

испит 80 поени 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (Е) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски јазик 



21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.б

рој  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Слободан Ненадовиќ 
Основни 

компјутерског права 
  

2. 
Закон за заштита на 

лични податоци 
   

 

Директива на советот 

на европските 

заедници за правната 

заштита на 

компјутерските 

програми 

   

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Закон за авторски и 

сродни права 
   

2. 

Конвенција за 

високотехнолошки 

криминал 

   

 

Кривичен законик на 

Република 

Македонија 

   

 

  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Меѓународно јавно право  

2. Код MJP2206 

3. 
Студиска програма 

Факултет за правни науки меѓународни односи и 

дипломатија  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за правни науки меѓународни односи и 

дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Втора/четврти 7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
8 

8. Наставник Проф. д-р Александар Дончев 

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

За успешно следење на предметот Меѓународно јавно 

право, неопходно е елементарно предзнаење за основите на 

уставното уредување, политичкиот систем и меѓународните 

односи. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Предметот меѓународно јавно право е структуриран така што на студентот ќе му овозможи 

стекнување на базични, но суштински, познавања на основните категории на оваа класична правна 

дисциплина. Притоа, меѓународното право се изучува во неговата динамичка димензија, а не како 

прост „збир на норми,, со кои се уредени односите помеѓу државите и другите субјекти, што 

претпоставува разбирање на сложените политички и други процеси кои доведуваат до создавање 

на правните норми и вредносно-ориентиран пристап кон анализата на важечките меѓународни 

норми. 

11. Содржина на предметната програма 

 

Поим на меѓународно јавно право, правна природа и тенденции на развојот на меѓународното 

јавно право, поделба на меѓународното јавно право, однос меѓународно и внатрешно право. 

Извори на МЈП и Кодификација на МЈП 

Субјектите на меѓународното право, основните принципи со кои се уредени меѓународните односи 

(суверена еднаквост на државите; имунитети и други ограничувања на суверенитетот; немешање во 

внатрешните работи на државите; забрана за употреба на сила; обврската за мирно решавање на 

споровите; почитување на човековите права; самоопределување на народите).  

Области во меѓународното право: поим и правна природа на државна територија, сукцесија на 

држави, државни граници, положба на реки, езера, меѓународно право на морето, протоци, морски 

канали, сувереност на државата во воздушниот простор, правен режим на космосот, 

интернационализирани територии. 

Органи за одржување на меѓународните односи, дипломатско и конзуларно право, привилегии и 

имунитети на меѓународните организации, конзуларни мисии и имунитети, меѓународни 

службеници. 

Меѓународно договорно право: договорно право, настанување на меѓународните договори, 

извршување на меѓународните договори, престанок и ништовност на меѓународните договори. 

Меѓународни организации: ООН, Европски регионални организации – Совет на Европа, ЕУ, ОБСЕ, 



ОЕЦД 

Мирно решавање на спорови: историски развој на меѓународните спорови, правни и политички 

спорови, директни преговори, добри услуги, медијација, анкетни комисии, мирење 

(концилијација), арбитража, судски начин на решавање на споровите – Меѓународниот суд на 

правдата, конференциска дипломатија. 

Решавање на споровите со принуда: поим на меѓународен конфликт. 

Неутралност – поим, права и обврски на неутралните држави. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 
Задолжителна литература  

 

 



Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Меѓународно јавно 

право 

Д-р Љубомир Д. 

Фрчкоски, Д-р Васил 

Тупурковски и Д-р 

Владимир Ортаковски,  

Табернакул  1995  

2.     

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Harris, D.J., 
Cases and Materials on 

International Law, 

Sweet and 

Maxwell, 

London, 

1998 

 

  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 

2. Код OB2207 

3. Студиска програма  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Втора/четврти 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
8 

8. Наставник Вон. проф. д-р Никола Мицковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Прометот на стоки и услуги, како основа за задоволување на материјалните и други потреби на 

граѓаните, но и како средство за остварување економски напредок на зедницата е предмет на 

проучувањето и практиката на облигационото право. Во рамките на овој предмет, студентите ќе се 

запознаат со поимот облигационо право, со неговите извори и начела, како во домашното така и во 

европското право. Целта на предметот, помеѓу другото е и да ги запознае студентите со развојот на 

оваа правна гранка во меѓународни рамки, презентирајќи ги начелата кое се воведени со Виенската 

конвен-ција за меѓународната продажба на добра, Начелата на европското договорно право 

(ЛАНДО начела), како и други меѓународни конвенции и спогодби. Поконкретно, ќе се изучуваат 

основите, видовите, нас-танувањето, дејството, измените и престанокот на облигационите односи -

како доминантен елемент на домашниот и на меѓународниот промет. Соодветно внимание ќе биде 

посветено на сите видови облига-циони односи (основи на договорното право, правото на надомест 

на штета итн.), при што ќе се образ-ложи нивната суштина и ќе се анализира нивната примена. 

 

11. Содржина на предметната програма 

1. Поим и извори на облигационото право.  Поим на облигационото право. Извори на 

облигационото право. Устав. Закон. Обичај. Морал. Правни стандарди.  Меѓународни извори на 

облигационото право. Мултилатерални меѓународни конвенции и договори. Билатерални 

меѓународни конвенции и договори. Правото на ЕУ како извор на облигационото право. Lex 

mercatoria 

2. Општа теорија на облигациите. Облигација. Облигационен однос. 

3. Општа теорија на договорите. Поим за договор.Основни начела на договорното право.  Општи 

услови за полноважност на договорите. Застапување. Склучување на договори. Преговори. Понуда. 

Акцепт. Форма на договорите.  Општи услови на договорите. Видови на договори Дејство на 

договорите. Престанок на договорите 

4.  Причинување на штета на друг.  Поим на граѓанско-правна одговорност. Договорна и 

вондоговорна одговорност.  Основи за граѓанско-правна одговорност. Услови за граѓанско-правна 

одговорност. Штета.  Причинска врска.  Вина. Противправно дејствие. Околности кои ја 

исклучуваат или ограничуваат одговорноста за штета. Посебни случаеви на одговорност за штета.  

Надомест на штета 



5. Стекнување без основ. Поим, претпоставки, дејство и кондикција  (тужба за враќање на 

стекнатото без основ) 

6. Работоводство без налог. Поим, претпоставки, дејство и видови на работоводство без налог.  

7. Еднострани изјави на воља.  Јавно ветување на награда 

8.  Договори за пренос на правото на сопственост. Договор за продажба. Договор за размена.  

Договор за дар. Договор за заем. Договор за отстапување на имотот за време на живот. 

9. Договори за користење туѓа ствар. Договор за послуга.  Договор за закуп 

10. Договори за вршење на услуги. Договор за остава (депозит). Договор за дело. Договор за налог.  

11. Договори за заедница на имот и средства. Договор за ортаклак. Договор за доживотна издршка.   

12. Договори за зајакнување на побарувањата. Договор за гаранција. 

 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 



21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

проф. д-р Гале Галев 

и проф. д-р 

Јадранка Дабовиќ-

Анастасовска, 

Скопје, 2001 и 2003; 

второ издание -  

 Облигационо право 

(практикум), книга I и II, 
 2006 

2. 
 Д-р Димитар Поп 

Георгиев,  
 Облигационо право, УКИМ,- Скопје, 1990 

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Закон за 

облигационите 

односи 

   

2.     

3.     

 

 
  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МЕЃУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

2. Код MHP3200 

3. 

Студиска програма 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

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

6. 
Академска година / семестар Трета/петти 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Проф. д-р Александар Дончев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Основната цел на овој предмет е студентите да се запознаат со содржината на обичајните правила и 

одредбите од меѓународните договори од областа на Меѓународното Хуманирарно Право и со 

неговите основните принципи. Предметот ќе опфати тематики за пре¬диз¬виците на 

меѓународното хуманитарно право во неодамнешните конфликти што се случија ширум светот. 

Студентите особено ќе се обучат да ги разберат причините зошто е важно да им се суди на 

сторителите на воени злосторства,  начините на санкционирање на прекршителите, ќе ги запознаат 

институциите за санкционирање на прекшителите,  ќе развијат чувство за праведност и 

одговорност, ќе проценуваат реакции од нанесена повреда и сл.   

 

11. Содржина на предметната програма 

.   

1. Вовед. Поим, извори методи и принципи на меѓународното хуманитарно право; 

2. Вооружени судири - поим, видови, ограничувања, право на самоодбрана; започнување на 

непријателствата, страни во вооружените судири, вооружени сили и војувалиште, воени објекти и 

заштитени објекти и простории; забрани и ограничувања на средствата и методите за војување. 

3. Заштита на жртвите во воооружените судири; окупација; посебни правила за вооружените 

судири на море и во воздух; неутралност;  

4. Прекинување и завршување на непријателствата; обезбедување на примената на 

меѓународното хуманитанто право. 

 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време     150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 



активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Воислав Василески,  

 

 Меѓународно 

хуманитарно право, 

Воена 

академија 

„Генерал 

Михаило 

Апостолски“ 

Скопје,  

2002; 



2. 
Кес де Ровер,  

 

 Човековите права и 

хуманитарното право 

за полициските и 

безбедносните сили 

ИЦРЦ, Женева, 1998; 

3. 

Љ. Д. Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски, ,  

 

Меѓународно јавно 

право (Глави X-XII), 

Табернакул, 

Скопје 
1995; 

22. 

 

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Владимир Ортаковски,  

 

Имплементација на 

Меѓународното 

хуманитарно право во 

Република 

Македонија, 

ИЦРЦ, Скопје, 2005. 

2.     

3.     

 

  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ФИНАНСОВО ПРАВО 

2. Код FP3200 

3. 

Студиска програма 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

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

6. 
Академска година / семестар Трета година/петти 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Пивоваров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

На курсот по финансово право студентите ќе се запознаат со практичните аспекти на финансовото 

право. Знаењата ќе се стекнуваат преку организирани посети во финансиските институции на 

Република Македонија (Берзата на РМ, Народната банка на РМ, Управата за јавни приходи, 

Комисијата за хартии од вредност на РМ, Саемот за финансиски услу-ги итн). Главна цел на овој 

курс е да ги запознае студентите со практичните аспекти на финансовото право, и тоа преку 

организирани посети и престој во финансисиките инстутуции на РМ. На овој начин, кој е сличен со 

практична настава или стажирање, уште во текот на студиите студентот ќе може да стекне 

практични сознанија преку активно учество во имплементацијата на финансовото право, како на 

пример да учествува во постапките на утврдување и наплата на даноците, функционирањето на 

тре-зорскиот систем во МФ, деловните банки, Берзата, ЦДХВ, инвестиционите фондови и сл. 

финансиски институции. Курсот ќе биде организиран целосно како практична работа а кредитите 

ќе се остварат преку дискусија врз основа на завршен есеј изработен од страна на студентот. 

 

11. Содржина на предметната програма 

.   

1. Финансиско правни односи, Финансиско правни норми и финансиско право, Финансиска 

надлежност. 

2. Монетарни финансии општо и на Република Македонија. 

3. Финансиски реформи (паричен, девизен банкарски систем), Супервизија и финансиски 

сектор. 

4. Јавни расходи-буџет, Јавни фискални приходи, Вонфискални финансиски постапки. 

5. Финансиско право дел на ЕУ: Извори на финансиско право на ЕУ и на нивна примена во 

РМ, Финансиски институции на ЕУ, Монетарна унија-евро, Електронско банкарство, Финансиско 

правни норми во спогодбата за стабилизација и регулативи, Спречување на перење пари и 

финансиски ситуации, регулативи на ЕУ и јавните финансии, Финансиски суд. 

 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 



13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

1. Д-р Васил Гривчев- 

Финансово 

право(општ дел), 

Скопје 1984г. 

    



2.  Д-р Весна Пендовска-   Даночно право,  Скопје, 2000 

3. 

Александра 

Максимовска- 

скрипта  

 

Јавни расходи,  Скопје, 2000г. 

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Министерство за 

финансии-  

Финансиски систем на 

Р.М, 
 Скопје, 2001г. 

2.     

3.     

 

  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 

2. Код KPP3207 

3. 

Студиска програма 

Факултет за правни науки, меѓународни односи и 

дипломатија  

 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за правни науки, мегународни односи и 

дипломатија  

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

6. 
Академска година / семестар Трета/шести 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 

8 

 

8. Наставник Проф. д-р Александар Дончев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Како секое материјално право, така и материјалното казнено право си има своја процедура, а 

тоа е казнената постапка односно казненото процесно право преку која ја реализира својата 

содржина на конкретни случаеви од судската практика. 

Имено, студирањето на материјалното казнено право нужно ја наметнува и потребата од 

изучувањето на КПП, зошто е неспорно и ноторно дека едното право без другото практички е 

неприменливо. Со други зборови кажано, материјалното казнено право без казнената постапка 

е “мртва буква на хартија, а пак егзистирањето само на казненото процесно право без 

материјалното казнено право е безпредметно, безсодржајно и бесмислено. 

 

11. Содржина нa предметната програма 

 

Поим, предмет и задачи на казненото процесно право: односот меѓу казненото процесно право 

и другите казнено правни науки. 

Извори и важење на казнената постапка: внатрешни прописи, меѓународни договори, судската 

практика, толкувањето во казненото законодавство. 

Важење на казненото процесно законодавство: важење со оглед на времето, местото, лицата. 

Казнено процесни начела: начело на акузаторност, официјалност, законитост, опортунитет, 

контрадикторност, усменост, непосредност, јавност, вистината, на правна сигурност, на правна 

помош, на процесна економија, на повеќестепеност на казнената постапка. 

Поим на кривичен суд: начела на кривичниот суд, независност, самостојност, активност на 

кривичниот суд, процесна аквизиција, слободно судско уверување, постојаност на кривичниот 

предмет, учество на граѓаните во судењето, судски имунитет. 

Останати начела: начело на слобода на лична сигурност, на еднаквост, презумпција на 

невиност, забрана на тортура, на одбрана, заштита на личната слобода, забрана на 

реформатион ин пеиус, правна помош на неука странка, начело на не бис ин идем, 

ексклузионо начело. 

Надлежност на судовите: поим, видови на надлежност. 



Кривично процесни странки и учесници во казнената постапка: јавен обвинител и негова 

надлежност, супсидијарен тужител, приватен тужител, обвинет и бранител во постапката, 

учесници во казнената постапка. 

Казнено-процесни дејствија: поим, предмет и место на превземање на казнено-процесните 

дејствија. 

 Докази и докажување: поим на доказ, видови на докази, предмет на докажување, доказни 

теории. 

Доказни средства: увид, сведок, вештак, признание  и порекнување, материјални докази  

 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа. 

17.1 Тестови   70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна   20 бодови 

17.3 Активност и учество   10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 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) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  



22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Г. Калајџиев, Г. 

Бужаровска, Н. 

Матовски 

„Казнено процесно 

право“ 
Академик  

2.     

3. 
 

 
   

22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Проф.д-р Никола 

Матовски:  

 

“Казнено процесно 

право”,Посебен дел, 

Правен 

факултет, 

“Јустинијан 

први “, Скопје, 

2004; 

 

  

проф.д-р Никола 

Матовски: “, Скопје, 

 

“Казнено процесно 

право “,Општ дел, 

Правен 

факултет, 

“Јустинијан 

први 

2003 

 

 

2. 

 

Зоран Сулејманов, 

Владимир Пивоваров,  

 

Кривично процесно 

право, 
 2004 година. 

3.     

4.      

 

  



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 

2. Код GPP3208 

3. 

Студиска програма 

 Факултет за правни науки, меѓународни односи и 

дипломатија 

 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар Трета година/VI семестар 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 
8 

8. Наставник Вон. проф. д-р Никола Мицковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основно сознание од областа на правните науки 

особено општо воведните 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Граѓанското процесно право е гранка на правниот систем што ги опфаќа правните норми со кои се 

регулира остварувањето на судска заштита на правата кои произлегуваат од одредени граѓанско-

правни односи. Објаснувањето на поимите и на институтите на граѓанската судска постапка и 

нивното поврзу-вање во систематска целина е предмет на науката за граѓанското процесно право. 

11. Содржина на предметната програма 

1. Систематската обработка на парничната постапка (парнично право): основните начела на 

парничната постапка, парничните субјекти (суд, странки, трети лица), парничните дејствија, 

доказите и докажувањето, текот на парничната постапка, постапката пред првостепениот суд и 

донесувањето пресуда, редовните и вонредните правни лекови, постапкато по нив, и посебни 

парнични постапки. 

2. Изучувањето на вонпарничната постапка (вонпарнично право): предметот на вон-парничната 

постапка, специфичностите на вонпарничната постапка во однос на парничната, субјекти на 

вонпарничната постапка (суд, учесници) и одделни вонпарнични постапки (постапки за уредување 

на личните состојби, постапки за уредување на семејните односи, постапки за уредување на 

имотните односи и постапки за правната важност на исправите). 

3. извршното право: предметот на извршната постапка, начелата на извршната постапка, субјектите 

на извршната постапка, извршните исправи, средствата и предметот на извршување, 

противизвршување, правните средства во извршната постапка (правните лекови, приговор од трето 

лице), постапките на извршување заради наплата на парично побарување, постапките на 

извршување заради остварување на непарично побарување, како и постапката на обезбедување. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 



активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
20 часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  70 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 20 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 Д-р Димитар Поп 

Георгиев,  

 

Граѓанско право-општ 

дел, 
УКИМ-Скопје, 1971 

2. 

 Д-р Асен Групче,  

 

 

 Имотно (граѓанско) 

право, општ дел, 

Култура-

Скопје, 
1983 

3. 

Закон за парничната 

постапка,  

 

   



22.2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

закон за 

вонпарнична 

постапка, 

   

2. закон за извршување    

3.     

 

  



1. Наслов на наставниот предмет КРИМИНОЛОГИЈА 

2. Код  К - 1100 

3. Студиска програма Безбедност и криминологија 

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

Факултет за безбедносни науки 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар прва годна  Број на ЕКТС кредити  2  ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Цане Чапрагоски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на овој предмет е изучување на вкупноста на емпириско знаење за престапот за 
престапниците, за неговото социјално значење и за контрола на ова однесување. Проучувањето 
на жртвата и спречување на престапите. Исто така, изучување на криминалната политика, која 
се однесува на заштитата на општеството врз темелите на казненото право. 

11. Содржина на предметната програма: 
1. Поим, задачи и улога на криминологијата: поим и концепт на криминологијата, дефиниција 

и предмет, разграничување, задачи на криминологијата, степенување на спознанието, 
собирање и документирање на податоците, истражување по потреба.  

2. Улогата и одговорноста на криминологот: криминолошко спознание, типови на однесување 
на криминологот, слобода на науката, истражувачка етика и заштита на податоците. 

3. Методи на криминологијата: истражувачка логика, основни сфаќања на емпириската наука, 
теорија и практика, опишување, објаснување и предвидување, престапот како индивидуална 
и како социјална појава. 

4. Истражувачки техники: истражувачка стратегија и истражувачки процес, истражувачки 
план, изведување и оценување. 

5. Развојни правци на модерната криминологија: менување на криминолошките парадигми и 
неговите последици, нови структури на криминологијата, погледи за иднината. 

6. Преглед на криминолошка теорија: теорија на контрола на престапот и на 
криминализација, теории на престапот и на криминалитетот, теории за личноста на 
сторителот, теории за жртвата на престапот. 

7. Контрола на престапот: казнено-правна и социјална контрола, проблем, нормативни 
средства за управување со социјалната контрола, страгетегии за совладување на социјално 
непожелното однесување. 

8. Престапот и криминалитетот: перестап или девијантно однесување, казнено-правен поим  
на престапот, метеријален или криминолошки поим на престапот, промени во поимот на 
престапот. 

9. Криминалитет: поим и анализа на крииналитетот, спознајни средства, обем, структура и 
движење на регистрираниот криминалитет, движење на криминалитетот во меѓународни 
рамки. 

10. Престапник: престапот како индивидуална појава, био-социолошки перспективи, теорија на 
личност и димензии на личноста, социјални профили, социјална сфера на односи наречена 
“група”, повратничкиот криминалитет. 

11. Малолетнички криминалитет: видови на малолетничко застранување, обем, движење и 
структура на регистрираниот малолетнички криминалитет, социјални профили на младите 
престапници, малолетнички криминалитет и неговото објаснување. 



12. Нарко деликвенција: користење опојни средства, криминализација и нарко деликвенција, 
причини за појавата, казнено-правна контрола на дрогите, обем, движење и структура на 
нарко криминалтетот. 

13. Насилнички криминалитет: теорија, структурна и трендовска анализа на насилничките 
деликти, квалифицирани и обични убиства, разбојништво и уцена, насилство во 
семејството, сексуалниот криминалитет. 

14. Криминалитет на белите јаки: криминалитет на белите јаки и професионален 
криминалитет, концепт за криминалци со бели јаки, криминалитет во вршење професија, 
корупција.  

15. Криминална прогноза: поставување на проблемот и појдовни основи, поим на криминална 
прогноза, домен на примена, развој и состојба. 

Сообраќајната деликвенција и сообраќајните сторители: учество во сообраќајот, погрешно 
однесување и криминалитет, важењето на сообраќајно-праните норми и безбедноста на 
сообраќајот. 

12. Методи на учење:   

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

 
15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 

16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                 30         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена 
и усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

17.3. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 
оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 



 

 

  

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 
предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  
  

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гинтер Кајзер Криминологија НУБ Клименти 
Охридски, Скопје 

    1996  

2. Зоран Сулејманов  Криминологија Графохартија, 
Скопје 

     2009 

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 
бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Татјана Велкова  Вовед во криминологија 2-ри Август С 
Штип 

    2009 

2.    Љупчо 
Арнаудовски 

Криминологија 2-ри 
АвгустС,Скопје 

    2007 

     



1. Наслов на наставниот предмет Човекови права 

2. Код  CP1200 

3. Студиска програма  

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

Факултет за правни науки,меѓународни односи и 
дипломатија 

5. Степен (прв и втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар прва годна  Број на ЕКТС кредити  2 ЕКТС 

8. Наставник Вон. проф. д-р Зоја Катру 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 

Меѓународното право за правата на човекот е научна дисциплина конципирана за да ги  
запознае студентите со прашањата, правилата, процедурите и стратегиите за застапување кои се 
користат за промовирање и заштита на човековите права во светот. Целта на предметната 
програма е студентите преку користење на актуелни проблеми од областа на човековите права, 
студентите полесно да ги совладаат правилата и процедурите од оваа област и да знаат како 
истите треба да бидат имплементирани со цел да се заштитат човековите права и да се спречат 
нивни прекршувања. Во таа смисла, ќе се обработуваат низа тековни случаи за човекови права и 
прашања, вклучувајќи ја и употребата на тортура и сурово, нечовечно и деградирачко 
однесување, случаите на геноцид, кривичната одговорност за прекршувањата на човековите 
права во различни земји, повредите на човековите права на жените, напорите за спречување на 
детскиот труд и правното застапување на бегалците и барателите на азил.  
 

11. Содржина на предметната програма 
Структурата на предметот е составена од воведен дел во кој главни теми се: појавата и 
карактеристиките на човековите права, нивната содржина и субјектите односно институциите 
кои се надлежни за нивното донесување, изворите на меѓународното право за правата на 
човекот и обврските на државите односно нивната „јурисдикција“. 
Во вториот дел се изучуваат битните обврски на државите кон оваа проблематика, а особено 
типологијата на обврските за заштита и почитување на човековите права, примената на 
човековите права во приватните односи и нивната заштита, прогресивната реализација на 
човековите права, како и дерогациите во услови на воена и вонредна состојба. 
Во третиот дел се изучуваат механизмите за заштита на човековите права како и процедурите 
пред меѓународните организации и судови во заштита на човековите права.  
 

12.  Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

 
15         часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20         часови 



16.2. Самостојни задачи 20         часови 

 16.3. Домашно учење                 30         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена 
и усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

17.3. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 
оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 
предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  
  

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Olivier De Schutter International Human 
Rights Law: cases, 
materials, commentary 

Cambridge 
University Press, 
New York 

    2010 

2. Javaid Rehman 
 

International Human 
Rights Law 

Pearson Education 2009 

3. Љубомир Данаилов 
Фрчкоски 

Меѓународно право за 
правата на човекот, 

Магор,Скопје 2005 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 
бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Daniel Moeckli, 
Sangeeta Shah, 
Sandesh 
Sivakumaran, David 
Harris 

International Human 
Rights Law 

Oxford University 
Press 

   2005 

2.  Bhikhu Parekh Rethinking       



 

 

1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 1 

2. Код ANG 1110 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки, меѓународни односи и 
дипломатија 

5. Степен (прв, втор циклус) Прв циклус 

6. 
Академска година / семестар 1, 2, 3 и 4 година 7.  

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 
 

8. Наставник Лектор м-р Анка Веселинова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со основните поими од потесна стручна област на англиски јазик, од областа на 
лексиката и граматиката кои се однесуваат на типични комуникациски ситуации, при што  
јазикот се применува во определен непосреден контекст. Крајна цел на предметот е активна 
употреба на писмениот и устен стручен јазик – пасивна употреба, разбирање на чуен или 
прочитан текст.  

11. СОДРЖИНА: 
 Комуникација (вокабулар, сумирање на граматички времиња, оставање пораки, 

пишување е-маил, писмо) 
 Кариери (вокабулар, present simple and continuous tenses, давање совет, пишување  CV) 
 Вработување (вокабулар, past simple and present perfect, прашување за преференции, 

пишување мотивационо писмо) 
 Увоз-Извоз (вокабулар, бројни и небројни именки, порачување на производи, пишување 

попратно писмо за фактура) 
 Маркетинг (вокабулар модални глаголи, правење логички поврзувања, пишување 

формално follow-up писмо) 
 Малопродажба (вокабулар, форми за идно време, купување онлајн, пишување мемо. 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 30 часа 

Multiculturalism, Cultural 
Diversity and Political          
Theory 

3. Manfred Nowak Introduction to the 
International Human 

Rights Regime 

Martinus Nijhof 
Publishers, 

Leiden/Boston 

2003 



активности 
 
 
 
 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

30 часа 

15.3 
Семинари (самостојна 
практична работа) 

20 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

25 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа. 

17.1 Писмен испит 40 бодови 

17.2 Семинарска работа 20 бодови 

17.3 Устен испит 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 55 бода 6 (шест) (Е) 

од 56 до 67 бода 7 (седум) (D) 

од 68 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

 22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

 

 

Ред. 
бро
ј  

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. John Hughes Pro File 2 
Oxford 
University 
Press 

 2005 

2. Snjeenez, S.:  
English for Business 
Communication, 

Cambridge, 2003 



3. Ashlez, A.:  
Oxford Handbook of 
Commercial 
Correspondence, 

Oxford 
University 
Press, 

2003 

22.
2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. Oxford 
Oxford Business 
English Dictionary 

Oxford 
University 
Press 

2008 

2. Cambridge 
Advanced Grammar 
in Use 

Cambridge 2010 

3. 
Longman,  
 

Business English 
Dictionary, 

Longman 2000 

 

  



 

1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 2 

2. Код ANG 1120 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки, меѓународни односи и 
диплиматија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2, 3 и 4 година 7. 

Број на ЕКТС 
кредити 

2 
 

8. Наставник Лектор м-р Анка Веселинова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Студентите треба да го имаат совладано и положено 
предметот Англиски јазик 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со основните поими од потесна стручна област на англиски јазик, од областа на 
лексиката и граматиката кои се однесуваат на типични комуникациски ситуации, при што  
јазикот се применува во определен непосреден контекст. Крајна цел на предметот е активна 
употреба на писмениот и устен стручен јазик – пасивна употреба, разбирање на чуен или 
прочитан текст.  
 

11. СОДРЖИНА: 

 Конкуренција (вокабулар, степенување на придавки и прилози, предложувања, 
пишување писмо одговор на жалба од незадоволен клиент) 

 Иновација (вокабулар, пасив, презентирање, пишување промотивен материјал) 

 Пари/Преговарање (вокабулар, прв и втор условен начин, преговарање, пишување писмо 
за наплата) 

 Истражување на пазарот (вокабулар, релативни заменки и реченици, индиректни 
прашања, интервју, пишување извештај) 

 Инвестирање (вокабулар, индиректен говор,  држење состаноци, пишување извештај од 
одржан состанок) 

 Етика (вокабулар, трет условен начин, изразување жалење и критика, пишување mailshot. 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    

130 часа за 2ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 

16.1 Проектни задачи 
 

10 часа 

16.2 Самостојни задачи 30 часа 



 
 
 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа. 

17.1 Писмен испит 40 бодови 

17.2 Семинарска работа 20 бодови 

17.3 Устен испит 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 55 бода 6 (шест) (Е) 

од 56 до 67 бода 7 (седум) (D) 

од 68 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

 22.
1 

Задолжителна литература   

 

 

Ред. 
бро
ј  

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. John Hughes Pro File 2 
Oxford 
University 
Press 

 2005 

2. Snjeenez, S 
English for Business 
Communication, 

Cambridge, 2003 

3. Ashlez, A 
Oxford Handbook of 
Commercial 
Correspondence, 

Oxford 
University 
Press, 

2003 

22.
2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. Oxford 
Oxford Business 
English Dictionary 

Oxford 
University 
Press 

2008 

2. Cambridge 
Advanced Grammar 
in Use 

Cambridge 2010 



3. 
Longman,  
 

Business English 
Dictionary, 

Longman 2000 

 

1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 3 

2. Код ANG 1130 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2, 3 и 4 година 7.  

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 
 

8. Наставник Лектор м-р Анка Веселинова 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Студентите мораат да го имаат совладано материјалот и 
положено испитот по предметите Англиски јазик 1 и 
Англиски јазик 2. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Продлабочување на знаењата од областа на лексиката и граматиката кои се однесуваат на ти-
пични комуникациски ситуации од деловниот свет, активна употреба на писмениот и устен 
стручен јазик – пасивна употреба, разбирање на чуен или прочитан текст.  
 

11. СОДРЖИНА: 

 Таргет маркети (вокабулар, сегашни граматички времиња, давање мислење, пишување 
реклама) 

 Триумф и катастрофа (вокабулар, минати граматички времиња, извинувања критикувања, 
заклучувања, пишување  скратеници) 

 Приоритизирање (вокабулар, идни граматички времиња, барања и понуди, писмо со 
барање за наплата) 

 Глобализација (вокабулар, рутини и навики, убедливо зборување, пишување сумирање на 
аргументи) 

 Култура на компанијата (вокабулар, модални глаголи, обврска и потреба, пишување е-
маил до цел персонал) 

 Побарувачка и набавка (вокабулар, сврзници, учество на состаноци, опишување трендови. 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 



16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

 
Проектни задачи 

 
10 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Писмен испит 40 бодови 

17.2 Семинарска работа 20 бодови 

17.3 Устен испит 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 55 бода 6 (шест) (Е) 

од 56 до 67 бода 7 (седум) (D) 

од 68 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

 22.
1 

Задолжителна литература  
 
 

 

 

Ред. 
бро
ј  

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. John Hughes Pro File 3 
Oxford 
University 
Press 

 2005 

2. Snjeenez, S.:  
English for Business 
Communication, 

Cambridge, 2003 

3. Ashlez, A.:  
Oxford Handbook of 
Commercial 
Correspondence, 

Oxford 
University 
Press, 

2003 

22.
2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. Oxford 
Oxford Business 
English Dictionary 

Oxford 
University 
Press 

2008 



2. Cambridge 
Advanced Grammar 
in Use 

Cambridge 2010 

3. 
Longman 
 

Business English 
Dictionary, 

Longman 2000 

 

1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 4 

2. Код ANG 1140 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 7.  

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 
 

8. Наставник Лектор м-р Анка Веселинова 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Студентите мораат да го имаат совладано материјалот и 
положено испитот по предметите Англиски јазик 1, 
Англиски јазик 2 и Англиски јазик 3. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Продлабочување на знаењата од областа на лексиката и граматиката кои се однесуваат на ти-
пични комуникациски ситуации од деловниот свет, активна употреба на писмениот и устен 
стручен јазик – пасивна употреба, разбирање на чуен или прочитан текст.  
 

11. СОДРЖИНА: 

 Преговарање (вокабулар, условни реченици, справување со жалби од клиентите, 
пишување писмо одговор на жалба од клиент) 

 Конкурентност (вокабулар, карактеристики на глаголите, правење презентации, 
пишување  извештај) 

 Интернационален бизнис (вокабулар, пасивни реченици, пречекување на 
посетители, пишување постер презентација) 

 Човечки ресурси (вокабулар, фразални глаголи, справување со прашања на 
интервју , пишување мотивационо писмо) 

 Почнување на бизнис (вокабулар, карактеристика на придавки и прилози, 
одговарања на прашања и предложувања, пишување писмо со барање за 
финансиска поддршка) 

 Репутација (вокабулар, определен член, разјаснување, пишување press release). 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 



активности 
 
 
 
 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

 
Проектни задачи 

10 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Писмен испит 40 бодови 

17.2 Семинарска работа 20 бодови 

17.3 Устен испит 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 55 бода 6 (шест) (Е) 

од 56 до 67 бода 7 (седум) (D) 

од 68 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

 22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

 

 

Ред. 
бро
ј  

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. John Hughes Pro File 3 
Oxford 
University 
Press 

 2005 

2. Snjeenez, S. 
English for Business 
Communication, 

Cambridge, 2003 

3. Ashlez, A. 
Oxford Handbook of 
Commercial 
Correspondence, 

Oxford 
University 
Press, 

2003 

22. Дополнителна литература  



2 
 

Ред.  
број 

 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. Oxford 
Oxford Business 
English Dictionary 

Oxford 
University 
Press 

2008 

2. Cambridge 
Advanced Grammar 
in Use 

Cambridge 2010 

3. 
Longman,  
 

Business English 
Dictionary, 

Longman 2000 

 

 

 

1. Наслов на наставниот предмет Германски јазик 1 

2. Код GER 1150 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 7.  

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Лектор м-р Милица Денковска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на основните комуникативни способности на германски јазик и примена на 

истите. 
Стекнување на основни граматички и правописни познавања на германскиот јазик и 
практична примена на истите. 

11. Содржина на предметната програма 
 
Студентите ќе се запознаат со германскиот јазик, неговата структура, основните 
граматички правила, правописот и основен фонд на зборови за базично комуницирање. 

12. Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    

130 часа за 2 ЕКТС  

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 



16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

 
Проектни задачи 

10 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми (секој по 30%) или писмен испит 
(60%)  

17.1 Тестови  10% 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20% 

17.3 Активност и учество 10% 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 

од  51 х до 60  х бода 6 

од 61 х до 70  х бода 7 

Од 71  х до 80  х бода 8 

Од 81  х до 90 х бода 9 

Од 91  х до100  х бода 10 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски / германски 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Анкетни прашалници 

22. Литература  

22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

Ред. 
бро
ј  

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. 
Hartmut Aufderstraße 
u.a. 

Themen 1 aktuell, 
Kursbuch 

Max Hueber 
Verlag 

2003 

2. 
Hartmut Aufderstraße 
u.a. 

Themen 1 aktuell, 
Arbeitsbuch 

Max Hueber 
Verlag 

2003 

3. 
 
 

   

22.
2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. Monika Reimann Kurzgrammatik Hueber Verlag 2010 

2. 
 
 

   

3. 
 
 

   



 

1. Наслов на наставниот предмет Германски јазик 2 

2. Код GER 1160 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

 
Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 7.  

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Лектор м-р Милица Денковска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Студентите мораат да го имаат совладано материјалот 
и положено испитот по предметот Германски јазик 1. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на пософистицирани комуникативни способности на германски јазик и 
примена на истите. 
Стекнување на посложени граматички познавања на германскиот јазик и практична 
примена на истите. 

11. Содржина на предметната програма: 
 
Студентите продолжуваат со надградување на знаењата стекнати по германски јазик 1, го 
прошируваат фондот на зборови на тема јадење и пијалаци, слободно време и 
живеалишта, се запознаваат со модалните глаголи, падежите номинатив, акузатив и датив 
и нивната употреба со предлози. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 
Предавања-теоретска 
настава 

45 часа  

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми (секој по 30%) или писмен испит 
(60%)  

17.1 Тестови  10% 



17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20% 

17.3 Активност и учество 10% 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата германски / македонски 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Анкетни прашалници 

22. Литература  

22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

Ред. 
бро
ј  

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. 
Hartmut Aufderstraße 
u.a. 

Themen 1 aktuell, 
Kursbuch 

Max Hueber 
Verlag 

2003 

2. 
Hartmut Aufderstraße 
u.a. 

Themen 1 aktuell, 
Arbeitsbuch 

Max Hueber 
Verlag 

2003 

3.     

22.
2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. Monika Reimann Kurzgrammatik Hueber Verlag 2010 

2.     

3.     
 

  



 

1. Наслов на наставниот предмет Германски јазик 3 

2. Код GER 1170 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет зџа правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 7.  

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Лектор м-р Милица Денковска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Студентите мораат да го имаат совладано материјалот 
и положено испитот по предметите Германски јазик 1 
и Германски јазик 2. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на пософистицирани комуникативни способности на германски јазик и 

примена на истите. 
Стекнување на посложени граматички познавања на германскиот јазик и практична 

примена на истите. 

11. Содржина на предметната програма: 
 
Студентите продолжуваат со надградување на знаењата стекнати по германски јазик 1 и 2, 
го прошируваат фондот на зборови, се запознаваат со сложени глаголски форми, се 
стекнуваат со способност да раскажуваат настани од минатото, даваат заповеди и молби и 
ја усовршуваат употребата на падежите. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    

 

14. Распределба на расположливото 
време 

130 часа за 2 ЕКТС 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

 
Проектни задачи 

10 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми (секој по 30%) или писмен испит 
(60%)  

17.1 Тестови  10% 



17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20% 

17.3 Активност и учество 10% 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата германски / македонски  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Анкетни прашалници 

22. Литература  

22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

Ред. 
бро
ј  

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. 
Hartmut Aufderstraße 
u.a. 

Themen 1 aktuell, 
Kursbuch 

Max Hueber 
Verlag 

2003 

2. 
Hartmut Aufderstraße 
u.a. 

Themen 1 aktuell, 
Arbeitsbuch 

Max Hueber 
Verlag 

2003 

3.     

22.
2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. Monika Reimann Kurzgrammatik Hueber Verlag 2010 

2.     

3.     
 

 

  



 

1. Наслов на наставниот предмет Германски јазик 4 

2. Код GER 1180 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 7.  

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Лектор м-р Милица Денковска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Студентите мораат да го имаат совладано материјалот 
и положено испитот по предметите Германски јазик 1, 
Германски јазик 2 и Германски јазик 3. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на пософистицирани комуникативни способности на германски јазик и 

примена на истите. 
Стекнување на посложени граматички познавања на германскиот јазик и практична 

примена на истите. 

11. Содржина на предметната програма: 
 
Студентите продолжуваат со надградување на знаењата стекнати по германски јазик 1, 2 и 
3, го прошируваат фондот на зборови, ги усовршуваат граматичките познавања и се 
запознаваат со германската историја и култура преку предавања, дискусии, вежби, 
изработка на семинарска работа, проектни задачи и други мултимедијални презентации. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    

 

14. Распределба на расположливото 
време 

130 часа за 2 ЕКТС 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

 
Проектни задачи 

10 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми (секој по 30%) или писмен испит 
(60%)  

17.1 Тестови  10% 



17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20% 

17.3 Активност и учество 10% 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата германски / македонски  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Анкетни прашалници 

22. Литература  

22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

Ред. 
бро
ј  

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. 
Hartmut Aufderstraße 
u.a. 

Themen 1 aktuell, 
Kursbuch 

Max Hueber 
Verlag 

2003 

2. 
Hartmut Aufderstraße 
u.a. 

Themen 1 aktuell, 
Arbeitsbuch 

Max Hueber 
Verlag 

2003 

3.     

22.
2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. Monika Reimann Kurzgrammatik Hueber Verlag 2010 

2.     

3.     
 

  



 

1. Наслов на наставниот предмет Историја на уметност 

2. Код IU 1400 

3. Студиска програма Изобрен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки м,еѓународни односи и 
диполоматија 

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

6. 
Академска година / семестар 1 година 

 
7. 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Проф. д-р Марула Николоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Предметната програма тематски е 
поделена и систематизирана во повеќе целини започнувајќи со  античка историја на 
уметност и завршувајќи со уметностa на XX век ,се со цел студентите да се стекнат со 
продлабочено занaење за временските периоди и правци во уметноста како и нејзините 
најзначајни сегменти  и претставници. 

11.  Содржина на предметната програма  
- Вовед во историја на уметност  
- Античка историја на уметност 
- Среден век 
- Уметноста на рана ренесанса   
- Уметноста во XVI век  
- Барок 
- Источна уметност 
- Уметноста во годините на револуции XVIII и XIX век –Европа и Америка 
- Уметноста на XX век 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 

16.2 
Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 



17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  
35 поени Колоквиум 1 и 2 

или испит 80 поени 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

Ред. 
број  

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. 
H.W.Janson Istorije Umetnosti, 

dopunjeno izdanije 
OOUP, 
Beograd 

1982 

2. 
David Piper The Illustrated 

History of Art 
Bounty Books 2004 

3.     

22.
2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. Fernand Hazan Istorija Slikarstva Nolit, Beograd 1967 

2.     

3.     
 

  



 

1. Наслов на наставниот предмет Хигиена 

2. Код  HIG 1500 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 

 
7. 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Проф. д-р Марија Зужелова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите треба да се запознаат со значењето на поимите хигиена и здравствена 
екологија, да вршат проценка на здравствено-еколошкиот ризик од загадувањето на 
воздухот, загадувањето на водата за пиење и површинските води, како и опфаќање на 
здравствено-еколошките аспекти на училишната средина.Исто така ќе ги изучуваат 
безбедноста на храната и принципите на здрава исхрана на населението.  

11. Содржина на предметната  програма 
- Еколошки концепт на здравјето (доза и промени во организмот) 
- Еко-токсикологија, процена на ризик, еко-онкологија 
- Фактори кои влијаат врз здравјето:физички, климатски, радијации, бучава 
- Хигиена на атмосферски воздух 
- Здравствено-еколошки аспекти на водата за пиење и водоснабдувањето 
- Здравствено-еколошки аспекти на површинските и отпадните води 
- Здравствено-еколошки аспекти на земјиштето и цврстите отпадни материи со 

особен аспект на медицинскиот отпад 
- Хигиена на населбите и домувањето 
- Здравствено-еколошки аспекти на училишната средина 
- Карактеристики на морбидитетот  на учулишните деца 
- Здравствено-еколошки норми во здравствените институции 
- Хигиена на храната и исхраната на населението 
- Основни принципи на диетотерапија 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

130 часа за 62ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 



16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 

16.2 
Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  
35 поени Колоквиум 1 и 2 

или испит 80 поени 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

Ред. 
број  

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. 
Стикова Е.,Мурати 
М.,Пиперкоска Б. 

Хигиена 

 Педагошки 
факултет 
„Св.Климент 
Охридски„ 

2003 
 

2. 

Ѓорѓев 
Д.,КочубовскиМ.,Кен
даровски В.,Ристовска 
Г. 

Хигиена и 
здравствена 
екологија 

Медицински 
факултет-
Скопје 

2008 

3. 

Ѓорѓев Д., 
Кендаровски 
В.,Ристовска 
Г.,Димитровска З. 

Хигиена на храна и 
исхрана 

Медицински 
факултет-
Скопје 

2008 

22. Дополнителна литература  



2 
 

Ред.  
број 

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. 
Miroslava  
Kristoforovic-Ilic 

Prirucnik higiene sa 
medicinskom 
ekologijom 

Novi Sad 2003 

2.     

3.     
 

 

 

1. Наслов на наставниот предмет Психологија  

2. Код PS 1300 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни опдноси и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 

7. 
 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник доц. д-р Катица Стоименовска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се запознаат со темелите на психологијата, темелните процеси на 
настанување и промена на ставови, и ќе им се објаснат принципите на персуазивно и 
пропагандно делување и ќе се подготват за етичка примена на принципите на 
персуазивно делување. Ќе им се овозможи на студентите да ги разберат психолошките, 
социолошките и економските процеси. 

11. Содржина на предметната  програма 
Дефиниција на психологија, сличности и разлики во однос на сродните дисциплини. 
Краток историски вовед во развојот на психологија. Модели на нормално и абнормално 
доживување и однесување. Критериум за нормалност. Постоечки парадигми во 
психологијата. Основи на биолошката парадигма. Основи на психоаналитичката 
парадигма. Основи на парадигмата на учење. Основи на когнитивната парадигма. 
Последици од прифаќањето на една од парадигмите. Дијатеза – стрес модел. Основни 
методи на клиничката процена. Подрачје на работа на психолог. Спецификите на 
истражување во психологија. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 



активности 
 
 
 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 

16.2 
Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  
35 поени Колоквиум 1 и 2 

или испит 80 поени 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

Ред. 
број  

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. Petz, B. 
Uvod u psihologiju  
 

Jastrebarsko: 
Naklada Slap 

2001 

2. 
Rathus, A. S.  Temelji psihologije  Jastrebarsko: 

Naklada Slap 
2000 

3. Cialdini, R. B. 
Influence: The 
psychology of 
persuasion 

Quill William 
Morrow, New 
York 

1993 

22. Дополнителна литература  



2 
 

Ред.  
број 

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. 
Kardum, I.  Evolucija i ljudsko 

ponašanje 
Zagreb: 
Jesenski i Turk. 

2003 

2.     

3.     

 

1. Наслов на наставниот предмет Филозофија 

2. Код FIL 1300 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за поравни науки меѓународни односи и 
диполоматија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 

7. 
 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник доц. д-р Тони Науновски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на пошироки знаења од филозофските науки кои овозможуваат согледување 
на комплексноста и поврзаноста помеѓу сите гранки на знаењето и науките. Специфично 
проширување на хоризонтите на мислењето и призмите за анализа кај студентите кои ќе 
им бидат потребни за систематско разбирање.   

11. Содржина на предметната  програма 
Определување на значењето на филозофијата - поим и предмет. Бројните релации со 
психологијата, специфичните интеракции, психолошките димензии на филозофските 
системи. Предсократовците и нивното место во историјата на цивилизацијата односно 
знаењето. Сократ – маеутика и дијалектика, Платон – значењето на Платоновите теории за 
душата и државата. Аристотел и систематизацијата на знаењето на антиката. Големото 
значење на психолошките теории на Аристотел. Филозофијата во средниот век (Августин, 
Тома Аквински). Рене Декарт и почетокот на модернизмот („Медитации за првата 
филозофија“, „Расправа за методот“). Теории за душата, умот и разумот. 
Просветителството и големата улога на Волтер, Русо во развојот на хуманистичките 
теории. Англиска емпиристичка филозофија. Влијанието на Џон Лок. Рационализмот. 
Кант, Фихте, Шелинг и Хегел – кулминацијата на германската класична филозофија. 
Постхегеловска филозофија. Неокантовците и нивните концепти за физиолошките основи 
на процесите на мислење. Хусерл и неговото значење за филозофијата и психологијата. 
Современа филозофија. Постмодернизам и постструктурализам. Лакан и психологијата. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото  



време 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 

16.2 
Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  
35 поени Колоквиум 1 и 2 

или испит 80 поени 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

Ред. 
број  

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. Wilhelm Windelband  Povijest filozofije 
Zagreb: 
Naprijed 

1990 

2. G. V. F. Hegel  Istorija filozofije Beograd:BIGZ  1983 

3. 
Стивен Бест и Даглас 
Келнер  

Постмодерна 
теорија 

Култура, 
Скопје  

1996 

22. Дополнителна литература  



2 
 

Ред.  
број 

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. 
Зборник на текстови  Постмодернизам Скопје, 

Темплум 
1993 

2.     

3.     

 

 

1. Наслов на наставниот предмет Етика 

2. Код ET 1100 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломнатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 

7. 
 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник доц. д-р Мирослав Пендароски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 
Усвојување на етичките принципи и можностите за примена на етиката во 
професионалната дејност на психологот. 

11. Содржина на предметната  програма: 
Содржината на предметот е поделена во три дела: првиот е морална рамка, вториот 
предавање етика и третиот воведување на етиката во наставна програма. Предметот е 
наменета да обезбеди теоретска рамка за воведување на етикта во наставната програма. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 

16.2 
Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 



17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  
35 поени Колоквиум 1 и 2 

или испит 80 поени 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

Ред. 
број  

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. Дејвид К. 

Воведување на 
етиката во 
наставната 
програма на 
универзитетите 

Арс Ламина, 
Скопје 

2013 

2. Zygmund Bauman  Postmoderna etika AGM, Zagreb  2009 

3.     

22.
2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. Aristotel Nikomahova etika Globus, Zagreb 1988 

2.     

3.     
 

 

  



1. Наслов на наставниот предмет Иновативност и креативност 

2. Код INK 1400 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2, 3 и 4 година 

 
7
.  

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Проф. д-р Роберт Димитровски  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

// 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   
Студентите да се оспособат за критичко разликување на моделите на иновацискиот про-
цес, и да го сфатат значењето на иновацијата во постигнувањето на организациски и сто-
пански успех. Студентите ќе се обучуваат за идентификување на клучните фактори во 
средина која поттикнува иновации. Студентите ќе бидат во состојба да реагираат флекси-
билно и да применуваат различни модели на управување и институционализација на ин-
вентивноста во претпријатието. Студентите ќе бидат во состојба критички критички да ја 
вреднуваат применливоста на иновациите во конкретна ситуација.  

11. Содржина на предметната програма: 
1. Управување со иновации.  
2. Извор на иновации.  
3. Ризикот и неизвесноста.  
4. Иновациски процеси.  
5. Карактеристики на инвентивни претпријатија.  
6. Инвентивни стратегии: развој на нов производ, континуирано унапредување, 

истражување и трансфер на технологии.  
7. Стратешки сојузи, модели на управување со иновациите.  
8. Мерење на иновацискиот потенцијал на организацијата.  

12. Методи на учење аудитивно и аудио-визуелно  / 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 
активности 
 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 30 часови 



 
 
 

16.3 Домашно учење 30 часови 

17. 
Начин на оценување 

2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  70 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) 

од 61 х до 70  х бода 7 (седум) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Интерна евалуација преку анкетен прашалник 

22. Литература  

22.
1 
 

Задолжителна литература  
 
 

Ред.
бро
ј  

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. Trott, P 

Innovation 
Managment and New 
Product 
Development 

1. Pitman 2002 

2.  Jones, T 
Innovating at the 
edge 

Butterworth-
Heinemann 

2002 

3.     

22.
2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 

Наслов 
 

 
Издавач 

 
Година 

1. Goleman, D 
Working with 
emotional 
intelligence 

Bantam, New 
York 

2002 

2.     

3.     
 



1. Наслов на наставниот предмет Информатика  

2. Код INF 1000 

3. Студиска програма Изборен  на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 

7. 
 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Проф.д-р Маријан Стевановски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 
Предметната програма има за цел да им овозможи на студентите основни и напредни 
знаења неопходни  за современото работење и делување како што е основниот office пакет, 
веб уредувањето, социјалните медиуми и онлајн маркетингот. 

11. Содржина на предметната  програма: 
 
-основни компјутерски операции 
-работа со Office пакет 
-Фотошоп 
-Изработка на подготовка за печатење 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 

16.2 
Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  
35 поени Колоквиум 1 

и 2 или испит 80 поени 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  



18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна 
литература  

 
 

Ред. 
број  

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. Стевановски М. Деловна Информатика 
МИТ 
Универзитет 
Скопје 

2012 

2. Стевановски М. 

Маркетинг 
информационен систем, 
истражување на пазар и 
формирање на цени 

МСИ, Масква 2009 

3.     

22.2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. Артур М. Леск 
Вовед во 
биоинформатика 

Ад вербум 2010 

2.     

3.     
 

  



1. Наслов на наставниот предмет Глобализација 

2. Код GL 1000 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 

7. 
 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Доц. д-р Јелена Таст 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на овој предмет е збогатување на знаењата и способностите на студентот од областа на 
претприемништвото и менаџментот кои ќе може да ги користи во претприемничката 
активност како самостоен носител или како член на организација која бара 
претприемнички дух од своите вработени. Разбирањето на претприемништвото како 
стопански, правен, општествен и политички феномен придонесува во унапредувањето на 
општеството и државата. Поексплицитна цел на предметот е систематизирање на знаењата 
и новите сознанија од областа на претприемањето и менаџментот на основа на знаењата и 
искуствата постигнати во равиените земји од светот, осмислени во контекст на правните, 
економските и политичките промени како последица од глобализацијата. 

11. Содржина на предметната  програма: 
 
Теоретски аспекти на глобализацијата, менаџментот и претприемањето во рамките на 
економските и другите теории.  
Иновациско претприемништво. Претприемањето, науката и технологијата во современото 
општество.  
Претприемнички стратегии и тактики.  
Незвесноста и ризикот во претприемањето.  
Менаџментот во претпријатијата.  
Претприемање и менаџирање на малите претпријатија.  
Бара нови одговорности од раководењето – му препишува нови улоги. Раскинува со 
несканите функционално-хиерархиски навики и нуди нови осмислени, поврзани навики 
во претприемањето и раководењето.  
Духовна преобразба. Бара раскинување со непосакуваните, застарените навики и 
овозможува да се создадат нови, осмислени, насочени, деловни, работни и специфични 
навики и бара преобразба на културата на претпијатијата и системот на вредности на 
поширокото општество. Нови решенија се можни единствено со длабока и целосна 
духовна преобразба на човекот. Потребно е да се постигне рамнотежа меѓу заемното 
делување на стручната, методската, општествено-комуникациската и личната 
компетенција на човекот. Основа на тој концепт е да се овозможи учење во учењето.  
Целосна преобразба. Примена на знаењата и искуствата во справувањето со 
глобализацијата, кое овозможува постојани квантни скокови на вредностите и промените 
на основните сознанија (парадигма). Ги обединува еколошкото, економското и етичкото 



гледиште преку екуменскиот пристап. Во основа овој пристап ги опфаќа сите 
информатички процеси. За осмислено однесување со информацијата се применува 
моделот на прагматички информации.  

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 

16.2 
Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  
35 поени Колоквиум 1 

и 2 или испит 80 поени 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна 
литература  

 
 

Ред. 
број  

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 



1. 

Џон Д. Даниелс, 
Ли Х.Радебау, 
Даниел П. 
Саливан 

 Глобализација и бизнис 
2. Ars 
Lamina 

 

2. Јан Арт Шолте 
Глобализација – 
Критички вовед 

Академски 
печат 

2008 

3.     

22.2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. 
Mecanović, I., 
Bosanac, N. 

Strategija društvenog i 
gospodarstvenog razvoja, 
Osijek 

Osijek 2001 

2.     

3.     
 

  



1. Наслов на наставниот предмет Електронско и мобилно работење 

2. Код EMR 1000 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни опдноси и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1 година 

7. 
 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Проф. д-р Маријан Стевановски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 
Цели на предметот е запознавање на студентите со пристапот на електронското и 
мобилното деловно работење на корисничко, уповравувачко и стратешко ниво. Предметот 
го означува односот помеѓу интерните деловни процеси во претпријатието и околината во 
услови на глобална поврзаност и деловно работење. При тоа детално се анализира 
современата технологија на која се базираат решенијата на електронското деловно 
работење. Се прикажува и улогата на интернет и мобилните телекомуникациски мрежи, 
како важни инфраструктури што ги наметнуваат новите модели на деловно работење и 
концептот на опстанок на пазарот. Предметот ги анализира најуспешните примери на 
електронско и мобилно деловно работење, но и големите проблемисо кои се соочува 
претпријатието кога ќе се обиде да воспостави нова деловна концепција. Посебен акцент е 
поставен на меѓународно прифатените стандарди релевантни за оваа тема. 

11. Содржина на предметната  програма: 
 

 Технолошка основа на електонското деловно работење.  

 Поврзување на програмските системи, интероперабилност и стандарди за размена 
на податоци.  

 eXtensible Markup Language (XML). Проблем на стандардизација на 
интероперабилност на сложените програмски системи. 

 Web сервиси Елементи, архитектура и стандарди за поддршка на web сервисите 

 Деловни модели на електронското деловно работење.  
Електронско деловно работење со крајните корисници B2C.  
Позицијата на купувачот во услови на електронско деловно работење. 

 Финансиски трансакции во деловното работење со крајните корисници. Механизми 
за плаќањепри деловно работење со крајните корисници и технологии што ги 
поддржуваат. 

 Електронското деловно работење помеѓу претпријатијата В2В.  
Поврзаноста помеѓу претпријатијата и матричната организација како извор на 
пазарна предност. 

 Управување со синџирот за снабдување. Нивоа на поддршка во управувањето со 
синџирот за снабдување: спроведување, планирање и оптимизација, анализа на 
ефикасноста. 

 Електронски берзи на стока и услуги. Значење на електронската берза на стока и 



услуги (В2В exchanges).  

 Технологијата на мобилното деловно работење. Сигурност на мобилната 
комуникација и заштитни механизми. Брзина на трансфер на податоци.  

 Мобилно деловно работење. Видови современи мобилни платформи. Можности и 
ограничувања на мобилните платформи (ограничувања на оперативниот систем, 
медиуми за сочувување, брзина).  

 Анализа на успешноста на електронското и мобилното деловно работење.  
Законска регулатива на електронското деловно работење.  

 Иднината на електронското деловно работење. Нови модели на деловно работење, 
услови за нивната примена и одржливост (Application Service Providing ASP, Web 
Services Providing - WSP). 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 

16.2 
Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  
35 поени Колоквиум 1 

и 2 или испит 80 поени 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Интерна евалуација со анкети 



22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна 
литература  

 
 

Ред. 
број  

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. 
Chalmtac, I., 
Gumaste, A., 
Szabo, C. 

Broadband Services: 
Business Models and 
Technologies for 
Community Networks 

John Willey 
and Sons 

2004 

2. Coupey E. 
Digital Business: Concepts 
and Strategies 

Prentice Hall, 
Englewood 
Cliffs 

2004 

3.     

22.2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. 
Џон Г. Проакис 
Масуд Салехи 

Дигитални 
комуникации 

ТРИ 2010 

2.     

3.     
 

  



1. Наслов на наставниот предмет Извори на загадување на животна средина 

2. Код IZZS 1500 

3. Студиска програма Изборен на ниво  на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 

7. 
 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Вон. проф. д-р Илија Насов 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на овај предмет е да ги насочи студентите во распознавањето на изворите на 
загадување во животната средина. Бидеќи изворите мора да се проучат и да се изнајде нај 
содветен начин за нивно намалување или исчезнување во животната средина. Ќе бидат 
проучени сите аспекти на загадувањето на сите компоненти на животната средина. 

11. Содржина на предметната  програма: 

 Вовед. Значење на предметот извори на загадување на животната средина.  

 Лоцирање на изворите на загадување и фактори кои предизвикуваат загадување на 
животната средина.  

 Извори на загадување во атмосферата. 

 Извори на загадување на хидросверата.  

 Извори на загадување на педосверата.  

 Специфични загадувања на животнта средина со примена на некои хемиски 
средства.  

 Извори на загадување на животната средина од Металургијата. Хемиската 
индустрија. Градежната индустрија. Извори на загадување од рударството. 
Прехрамбената индустрија. Сообрќајот како извор на загадување. Воздухот и 
врнежите како загадувачи.  

 Природни фактори на загадување.  

 Антропогени фактори на загадување. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 



 
 
 

16.2 
Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  
35 поени Колоквиум 1 

и 2 или испит 80 поени 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна 
литература  

 
 

Ред. 
број  

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. Ендру Добсон 
Правда и животна 
средина 

3. Arberia 
Design 

2009 

2. Агата Вен Ланг 
Право на животна 
средина 

Ars Lamina 2011 

3.     

22.2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. Селмани Животна средина Скопје 1996 

2.     

3.     
 

  



 

1. Наслов на наставниот предмет Академска писменост 

2. Код AP 1100 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

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

6. 
Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  година 

7. 
 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Доц. д-р Владо Велкоски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 
Воведување во интелектуалната авантура на академското пишување и вештините на 
изготвувањето нааргументиран истражувачки труд.Запознавање со суштината и 
значењето на научното истражување, како и со основните компоненти иметоди на 
истражувачкиот процес. 
Развивање на сопствениот оригинален истражувачки стил, односно умешноста на 
комбинирање на 
научно-истражувачките методи и сопствените идеи.Запознавање со техничките аспекти на 
изготвувањето научно-истражувачки труд, особено што сеоднесува до аспектите поврзани 
со форматирањето на трудот, неговото документирање и различнитестилови на цитирање 
на изворите. 

11. Содржина на предметната  програма: 
Аспекти на процесот на академско пишување. 
Суштина и значење на научноистражувачката работа.  
Основни претпоставкина научното истражување. 
Научноистражувачките трудови во рамките на универзитетскиот курикулум. 
Методи и етапи на изготвувањето на истражувачки труд. 
Идентификување на истражувачкиот проблем и негово дефинирање во истражувачка 
тема. 
Извори за пишување на научноистражувачкиот труд. 
Селектирање и обработка на изворите. 
Планирање и организирање на трудот. 
Документирање, стилови и техники на цитирање и парафразирање. 
Кодекс на академското пишување. 

12. Методи на учење  аудитивно и аудио-визуелно 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 



активности 
 
 
 

15.2 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 
 
 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 10 часа 

16.2 
Самостојни задачи 
 

30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. 
Начин на оценување 

Два колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 
часа 

17.1 Тестови  
35 поени Колоквиум 1 

и 2 или испит 80 поени 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 
усна 

20 поени 

17.3 Активност и учество 10 поени  

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до х 50 бода 5 (пет) (F) 

од  51 х до 60  х бода 6 (шест) (E) 

од 61 х до 70  х бода 7(седум) (D) 

Од 71  х до 80  х бода 8 (осум) (C) 

Од 81  х до 90 х бода 9 (девет) (B) 

Од 91  х до100  х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на наставата и учество во вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Интерна евалуација со анкети 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна 
литература  

 
 

Ред. 
број  

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 

1. 
Владо Велкоски, 
Катерина 
Вељановска 

Академско пишување 
–хрестоматија 

МИТ 
Универзитет 

Скопје, 
2012 

2. 
 
Панзова, Виолета 

Науката како занает 
Филозофски 
факултет 

Скопје, 
2003 

3.     

22.2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  
број 

Автор 
 
Наслов 
 

 
Издавач 
 

Година 



1. 
 
Hartley, James 

Academic writing and 
publishing: a practical 
guide 

Routledge 
London 
and New 
York, 2008  

2.     

3.     
 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет Историја на Македонија 

2. Код  IMK 1300 

3. Студиска програма Изборен на ниво на уиниверзитет 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за правни науки меѓународни односи и дипломатија 

5. Степен (прв, втор, циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  

година 

7 Број на ЕКТС кредити  2ЕКТС 

8. Наставник Доц.д-р. Владо Велкоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Основна цел на предметот е студентите да ја изучат македонската историја, односно општествениот и 

демократскиот развој на македонската држава од праисториско време до денес. 

11. Содржина на предметната програма: 

Праисториска Македонија, Античка Македонија, среден век , модерна ера, балкански војни, Македонија 

во првата светска војна, Македонија во втората светска војна, независна македонска држава. 

12. Методи на учење:   

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Посета на конкретна банка 

 Посета на македонската берза на хартии од вредност 

 Студија на случај 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото време  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часа 

16.2. Самостојни задачи 20 часа 

 16.3. Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 

усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 



 

 

  

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  

  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Бранко Панов Историја на македонскиот 

народ 

Институт за 

национална 

историја, Скопје 

2000 

2 Andrew Rossos Macedonia and the 

macedonians 

Leland Stanford 

University, USA 

2008 

3     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Жан Тушар Историја на политички идеи Ars Lamina  2011 

2     

3     



1. Наслов на наставниот предмет Култура на однесување 

2. Код  KO 1100 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

5. Степен (прв, втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  
година 

7 Број на ЕКТС кредити  2 ЕКТС 

8. Наставник Проф. д-р Соња Ризоска Јовановска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со културните манири и културното однесување во секојдневието и за време на 
значајните настани, како и за време на обредната практика. Познавањето на другите култури е 
значаен сегмент за создавање на универзален код на однесување, во приватниот и јавниот 
сектор. Посебен акцент е даден на културното однесување со  гостите и клиентите, без разлика 
дали станува збор за бизнис сектор, организациона структура, во хотелите и рестораните или на 
самите патувања. Преку разбирањето, спознавањето и интеркултурните комуникации, кодот на 
однесување зазема еден од најзначајните чекори во создавање базична, стабилизирана, 
меѓусоседска, меѓународна потврда за нашиот етнокултурен идентитет  и води кон позитивна 
културна политика во светот. 

11. Содржина на предметната програма: 
1. Појмовно одредување на културата 

2. Културните разлики –значаен сегмент во културата на однесување 
3. Улогата на семејството во создавањето на личноста 
4. Како да се однесуваме во светите храмови 
5. Култура на однесување во секојдневието и за време на обредната практика 
6. Говорот- средство за комуникација 
7. Антропологија на гестовите и мимиките  
8. Улогата на заедницата во создавањето на моделот на однесување 
9. Културни промени и трендови 
10. Боемството, снобизмот, културни трендови во современието 
11. Кичот и современите трендови како култура на живеење бо современото општество 
12. Емоционална интелигенција, емоционална писменот и културата на однесување 
13. Создавање и одржување на културата, значајна компонента за создавање на интеркултурна 

комуникација  
14.  Создавање на етичка организациска култура, и интеркултурен дијалог  
15.  Надворешен изглед (а. Женска елеганција;б. Машка елеганција) 
16. Држење на телото 
17. Патуваме по светот (Поздравување и претставување, Разговори и говори, Меѓусебно 

обраќање, Како се однесуваме, Убаво однесување со странски гости) 
18. Гостопримството, примање гости и моделот на однесување со домашни и странски гости) 
19. Код на однесување во  ресторанти,  и во хотели, во јавни институции 
Култура на однесување  (настани и манифестации) 

12. Методи на учење:   



 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава                   45  часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

 
                   15   часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи                    10         часа 

16.2. Самостојни задачи                    30         часа 

 16.3. Домашно учење                     30         часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена 
и усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

17.3. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 
оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 
предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  
  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Лилјана Зашова За убавото однесување Скопје 2004 



  

2 
Goran Bodzak 

Bonton-knjiga o lepom 
ponasanju 

Agencija Trivis 2007 

3 
 
Djordje Zelanicovic 

Bonton protocol 
Zalozba – 
Mladinjska knjiga, 
ljubljana 

2005 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1     

     



1. Наслов на наставниот предмет Екологија 

2. Код  EKO 1500 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

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

Факултет за правни науки меѓународни односи и 
дипломатија 

5. Степен (прв, втор циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1, 2 , 3 и 4  
година 

7 Број на ЕКТС кредити  2 ЕКТС 

8. Наставник Доц. д-р Ангелина Средовска Божинов 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на предметот е да се запознаат студентите со екологијата, како наука, како и за улогата и 
значењето на еколошките системи и животната средина.Посебно внимание ќе се посвети на 
факторите кои имаат влијание врз животната средина, како и можностите за управување со 
истите со цел, подигнување на еколошката свест.   

11. Содржина на предметната програма: 
1.Екологијата и нејзинито значење.  
2.Еколошки системи. Меѓусебно влијание на системите и влијание на околината врз системите.  
3.Биосфера.  
4.Физички фактори кои влијаат врз животната средина и менаџмент на истите.  
4.Хемиски фактори кои влијаат врз животната средина и менаџмент на истите.  
5.Популациска екологија. Фактори и причини за промени во природата.  
6.Екотоксикологија. Загадување на биосвератa. Загадување и заштита на атмосферскиот воздух. 
Загадување и заштита на водата.  
7.Деградација и ревитализација на почвата. Бучава и нејзино влијание врз животнта средина. 
 

12. Методи на учење:   

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи 

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45         часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

 
15 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи                   10         часа 

16.2. Самостојни задачи                    30         часа 

 16.3. Домашно учење                     30         часа 

17. Начин на оценување 



 

  

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена 
и усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

17.3. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 
подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 
оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 
предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  
  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Мулев М. Заштита на животната 
средина 

/ 1997 

2 Алан Беби, Ана 
Мариа Бренан 

Екологијата пред се Три 2010 

3     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1     

     

     



1. Наслов на наставниот предмет Специјално физичко образование 

2. Код  SF 1100 

3. Студиска програма Изборен на ниво на универзитет 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за правни науки меѓународни односи и 

дипломатија 

5. Степен (прв и втор циклус) Изборен од универзитет 

6. Академска година / семестар  Четврта година  Број на ЕКТС кредити  2 ЕКТС 

8. Наставник Проф. м-р Тања Китановска Стојковска  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Heма 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавње и обучување на студентите со основите на боречките вештини, кои се од посебно 

значење за подобрување на безбедноста и безбедносниот систем. 

Допринесува во одржување на психо – физичките способности на студентите на високо ниво и 

нивно понатамошно усовршување во областа на боречките спортови.  

 

11. Содржина на предметната програма: 
1. Џудо – обучување и совладување на: пожртвувани падови, рачни техники, ноџни 

техники, партер позиција. 
2. Аикидо – обучување; совладување и елиминација на противник со ладно оружје, огнено 

оружје. 
3. Џиуџицу – обучување и усовршување на рачни и ноџни техники за борба и совладување 

на противник. 
4.  Карате – обучување на кати (борба со замислен противник), спаринг борби (кумите), 

обука на карате техника (кихон). 
5. Бокс 
6. Борење 

12. Методи на учење:  

 Предавања – теоретска настава 

 Проектни задачи  

 Учество на гости-предавачи 

 Домашни задачи 

 Студија на случај 

13. Вкупен расположлив фонд на време                                       130 часа за 2 ЕКТС 

14. Распределба на расположливото 

време 

 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45      часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15      часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 10         часови 



16.2. Самостојни задачи 30        часови 

 16.3. Домашно учење                 30         часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.2. Семинарска работа / проект (презентација: писмена 

и усна) 

од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

17.3. Активност и учество од 0 до 100 бодови според скала 

подолу 

18. Критериуми за оценување (бодови / 

оценка)  

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 62 бода 6 (шест) (D-) 

од 63 до 66 бода 6 (шест) (D) 

од 67 до 69 бода 6 (шест) (D+) 

од 70 до 72 бода 7 (седум) (C-) 

од 73 до 76 бода 7 (седум) (C) 

од 77 до 79 бода 8 (осум) (C+) 

од 80 до 82 бода 8 (осум) (B-) 

од 83 до 86 бода 9 (девет) (B) 

од 87 до 89 бода 9 (девет) (B+) 

од 90 до 95 бода 10 (деcет) (A-) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Да посетува повеќе од 50% од вкупниот број на 

предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  (и англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 360 степени евалуација 

22. Литература  
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