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Општи дескриптори на квалификации за академските четиригодишни студии 
од прв циклус со 240 ЕКТС, студиска програма по правни студии, Правен 
факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев” Штип, согласно со Уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.154/2010) и Законот за националната рамка на 
квалификации („Службен весник на Република Македонија“ бр.137/2013 и 
бр.30/2016). 

 

Ниво во Националната 
рамка на 

високообразовните 
квалификации 

 
Високо образование 

Ниво во Европската 
рамка на 

високообразовни 
квалификации 

VI VIА 
Четиригодишни академски 
студии од прв циклус, 240 

кредити 
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Квалификации кои означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии 
(240 ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на 
квалификациите: 

Знаење и разбирање - Знаење и разбирање за  научното поле на 
проучување, применувајќи методологии соодветни 
за решавање сложени проблеми, на систематски  
креативен начин, што обезбедува основа или 
можност за оригиналност во развивањето и 
примената на автономни идеи во контекст на 
анализа и истражувањето. 

- Способност за пронаоѓање и поткрепување 
аргументи во рамки на правната област. 

- Применува теоретски знаења и практични техники 
во решавањето на правните прашања.  

- Способност за употреба на проширено и 
продлабочено знаење. 

- Високо ниво на професионална компетентност и 
квалификација во едно или повеќе специфични 
научни полиња. 

- Поседува знаење од една или повеќе предметни 
области кои што во дадените научни полиња се 
базираат на квалитетни меѓународни 
истражувања и кореспондираат со реалните  
состојби.  

- Рабирање на општите области на правото. 

Примена на знаењето и  
Разбирањето 

- Способност за критичко, независно и креативно 
решавање на проблеми со одредена оригиналност 
во нови или непознати средини  и во 



мултидисциплинарен контекст, поврзани со  
правото.   

 

Способност за проценка - Способност за систематско и креативно 
справување со сложени прашања, за солидно 
проценување и при некомплетни и ограничени 
информации кои  ги вклучуваат личните, 
општествените и етичките одговорности при 
проценката  и примената на стекнатото знаење. 

- Способност за оценување и селекција на научни 
теории, методологии, алатки и општи вештини од 
предметните области и поставување на нови 
анализи, истражувања и решенија на научна 
основа.  

- Способност да проценува, аргументира и 
правилно ги избира соодветните научни концепти, 
начела, теории, емпириски истражувачки методи 
како и соодветен инструментариум од областа на 
правото што ќе се применат во студирањето и 
практичното истражување со цел да одговори на 
правните прашања и предизвици.  

 

Комуникациски вештини - Способност за размена на заклучоци и предлози со 
аргументирање и со рационално поткрепување на 
истите,  со стручни и нестручни лица, јасно и 
недвосмислено. 

- Преземање значителна одговорност за 
заедничките резултати, водење и иницирање на 
предвидени активности.  

- Способност да презентира, дебатира и соопштува 
професионално знаење и приоди за соодветни 
правни проблеми и прашања пред стручна и 
нестручна јавност од областа на правото. 

- Јасно и недвосмислено презентира резултати од 
истражувањето, заклучоци и предлози 
произлезени од приодот на истражувачот со 
научни, критички и рационални аргументи од 
областа на правото, како со стручни, така и со 
нестручни лица.  

- Располага со вештини за професионално и научно 
пишување од областа на правото, вклучувајќи ја 
употреба на академски стандарди при објавување, 
публикација и презентација на истражувачки 
резултати од областа на право. 

 



Вештини на учење - Способност за препознавање на личната потреба 
за понатамошно знаење и способност за независно 
и самостојно делување при стекнувањето нови 
знаења и вештини во општествени рамки. 

- Способност за преземање одговорност за 
понатамошен професионален развој и 
усовршување. 

- Следи нови научни и практични достигнувања од 
областа на правото. 

- Способен е за правно комуницирање и активност 
која му овозможува професионална надградба и 
дополнително усовршување. 

- Ги идентификува личните потреби за 
дополнително знаење и независно дејствување за 
самостојно стекнување на нови знаења и вештини 
од областа на правото.  

- Способен е да ја оценува сопствената работа и да 
се наврати на сопствените студиски и 
истражувачки перформанси преку интегрирање на 
информациите добиени од податоците од 
завршената студиска и истражувачка работа од 
областа на правото. 

- Презема иницијатива да ги идентификува 
потребите за стекнување понатамошно знаење и 
учење со висок степен на независност. 

 

 
 
Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат 
резултатите од учењето за академските четиригодишни студии од прв циклус 
со 240 ЕКТС, студиска програма по правни студии, Правен факултет, 
Универзитет ,,Гоце Делчев” Штип, согласно со Уредбата за националната 
рамка на високообразовните квалификации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.154/2010) и Законот за националната рамка на квалификации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.137/2013 и бр.30/2016). 
 

Знаење и разбирање - Посебно знаење за одредени правни дисциплини 
- Знаење и разбирање на правните и теоретските 

концепти за современо поимање и толкување на 
одделни феномени и сегменти на правните науки,  
сродните  и други општествени науки. 

- Знаење за интердисциплинарно и 
мултидисциплинарно поврзување на правните 
феномени, засновано на систематска анализа, 
проучување и толкување 



- Специјализирано знаење во областа на правните 
науки со посебен осврт на интердисциплинарните 
подрачја.. 

- Продлабочено знаење на актуелната развојно-
истражувачка работа: тековни и развојни концепти, 
принципи и теории релевантни за избраните области 
на специјализација во полето на правните науки, со 
проширено и продлабочено знаење и разбирање 
надградено врз знаењето од претходното 
образование. 

- Критичко знаење за најнапредните достигнувања во 
избраните области, што обезбедува основа за 
оригиналност при развивањето и примената на 
автономни идеи во аналитички и истражувачки 
контекст. 

- Проследување на актуелните научни достигнувања во 
светот од областа на правните науки. 

- Способност за научноистражувачка работа и применa 
на соодветни методолошки принципи и вештини на 
анализа и истражуавање. 

- Критички и самокритички способности во 
формулирањето јасни идеи и нивна одбрана како 
резултат на анализирање, синтетизирање и 
евалуирање на информации. 

- Почитување на стручните мислења и етичките 
гледишта на другите. 

- Знаења од повеќе општествени и хуманистички 
дисциплини 

Примена на знаењето 
и  
разбирањето 

- Посебно знаење и разбирање во одредени правни 
дисциплини. 

- Способност за примена на правото, правно 
логицирање и  квалитетно учество во правниот 
промет. 

- Способност за оригинална и самостојна анализа и 
истражување во областа на правото и дисциплините 
кои се блиски до правните науки (политички, 
економски и социолошки) 

- Способност за ангажирање во доменот на 
правосудството, јавната администрација и деловниот 
сектор во областа на правото. 

- Способност за критичко мислење, за независно и 
креативно решавање на проблеми со одредена 
оригиналност во рамките на мултидисциплинарен 
контекст во областа на правото (при стационарни 
состојби, состојби на промени и преодни состојби). 



- Способност за анализа и синтеза на сознанијата од 
повеќе дисциплини. 

- Примена на докажани правни теории и практики за 
проследување на широк спектар на правни прашања. 

- Вештина да се соработува во проектни тимови без 
комуникациски бариери и изразена смисла за 
заедништво и желба за резултати и нови сознанија.  

- Способност за проактивен однос кон развојот на 
правото и правните дисциплини. 

Способност за 
проценка 

- Способност за проценка во одредена правна 
дисциплина 

- Студентите кои ќе ги комплетираат правните студии 
ќе бидат во состојба да придонесат во создавањето 
и остварувањето на правни решенија, заклучоци, 
ставови и одлуки. 

- Придонес во создавањето и остварувањето на 
правото. 

- Имплементирање на политики и регулации од 
соодветната област и поле на интерес.. 

- Способност за синтетизирање и интегрирање на 
знаењата во областа,  критичка евалуација на 
податоци,  донесување исправни проценки и 
изведување квалитетни толкувања и заклучоци. 

- Способност за проблемско, креативно и критичко 
размислување, засновано на промислувања врз 
етичките концепти и почитување на вредностите.. 

- Способност за процесуирање на новите 
информации во решавањето на проблеми од 
областа на правото 

Комуникациски 
вештини 

- Способност за јасно и недвосмислено 
презентирање заклучоци, факти, состојби  и 
резултати од анализи, истражувања, пред 
стручната јавност и способност за прилагодување 
на стилот и формата на изразување пред 
нестручната јавност. 

- Ефективно учество во мултидисциплинарни 
тимови, во својство на водач или експерт. 

- Преземање значајна одговорност за 
индивидуалните  и колективните резултати, во 
текот на  иницирање и  водење на активности. 

- Вештини за управување со информации 
(прибирање, анализирање и употребување на 
информации од различни извори). 

- Користење на усни и писмени комуникациски 
вештини за ефективно, ефикасно  и аргументирано 
презентирање на идеи и позиции.  



- Способност за комуникација со странки и 
надворешниот свет во целина. 

- Интерперсонални вештини, способност за 
дијалошка размена и презентирање на идеи, 
мислења, убедувања и заклучоци.  

- Способност за соработка со експерти во сродни 
полиња. 

Вештини на учење - Способност за конкретно учење и практикување 
- Способност за идентификација на сопствените 

потреби од понатамошна едукација и за независно 
делување во насока на самостојно стекнување нови 
знаења и вештини, во поширокиот општествен 
контекст. 

- Способност за преземање одговорност за тековното,  
индивидуално учење по сопствено определување. 

- Способност за генерирање на нови идеи (креативно 
размислување и соодветно практикување). 

- Способност за учење и самостојна работа. 
- Способност за тимска работа и работа во 

интердисциплинарен тим. 
- Вештини за истражување, подготвување, дизајнирање 

и управување со проекти и проектни циклуси. 
- Способност за анализа на стручна и научна 

литература ( домашна и странска). 
- Способност за самостојна изработка на научен и 

стручен труд.  
- Способност за презентација. 

 
 
Научно-истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската 

програма 
 

Студиска програма по правни студии 
  

Научно-истражувачко 
подрачје 

Општествени науки 

Научно-истражувачко поле 508 - Правни науки 
 

Научно-истражувачка област Вовед во право, Теорија на право,  Административно 
право,  Казнено право, Граѓанско право, Деловно 
право, Финансово право, Меѓународно јавно право, 
Меѓунaродно приватно право, Право на Европска 
унија, Римско право, Социологија на право, Историја на 
право 



 
На македонски, студиска програма по правни студии 

 
На англиски (English), Study Program in  law studies. 

 

 

Години и семестри на траење на студиската програма 
 
Студиската програма по правни студии ќе се реализира во траење од четири 
години, осум семестри.  

Согласно Статутот на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип рокот за 
завршување на предвидените активности од студиската програма е два пати 
подолго од пропишаното времетраење на студиите, односно до крајот на 
академската година во која тој рок истекува.  

 
 

 ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 
 

Со завршување на академските четиригодишни студии од прв циклус, студиска 
програма по правни студии организирани на Правниот факултет, Универзитет 
,,Гоце Делчев” во Штип, студентите стекнуваат 240 ЕКТС. 

 

 

Услови за запишување 
 
 Положено државна матура или меѓународна матура или завршено 
четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред 
воведувањето на државната матура и согласно условите кои се наведени во 
распишаниот конкурс на кој е дадена согласност од Владата на Република Северна 
Македонија. 



Универзитет ,,Гоце Делчев” во Штип Правен факултет 

 

9 
 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО ПРАВНИ СТУДИИ 
АКАДЕМСКИ ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС 

 
Наставни предмети, 1 година - 1 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF100121 Уставно право  8 3+2+2 240 

2.  4PF100221 Теорија на држава и право 6 2+2+1 180 

3.  4PF100321 Граѓанско право – општ дел 6 2+2+1 180 

4.  4PF100421 Историја на право 6 2+2+1 180 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.1 
4 2+1+1 120 

 
 Вкупно ECTS 30 11+9+6 900 

 
Листа бр. 1 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4FF100721 Македонски јазик 1 4 2+1+1 120 

2.  4FF100621 Англиски јазик ниво А2.1 4 2+1+1 120 

3.  4FF100221 Германски јазик ниво А1.1 4 2+1+1 120 

4.  4FF100421 Италијански јазик ниво А1.1 4 2+1+1 120 

5.  4FF100121 Шпански јазик ниво А1.1 4 2+1+1 120 

6.  4FF100521 Француски јазик ниво А1.1 4 2+1+1 120 

7.  4FF100321 Руски јазик ниво А1.1 4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети, 1 година - 2 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF100521 Римско право 6 2+2+1 180 

2.  4PF100621 Политички систем 6 2+2+1 180 

3.  4PF100721 Социологија на право  6 2+2+1 180 

4.  4PF100821 Стварно право 6 2+2+1 180 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.2 
4 2+1+1 120 

6.   Практична настава 2 0+0+2 60  
 Вкупно ECTS 30 10+9+7 900 
Во овој семестар се предвидени активности по Спорт и рекреација. 

 
Листа бр. 2 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 
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1.  4FF101421 Македонски јазик 2 4 2+1+1 120 

2.  4FF101121 Англиски јазик ниво А2.2 4 2+1+1 120 

3.  4FF101221 Германски јазик ниво А1.2 4 2+1+1 120 

4.  4FF100921 Италијански јазик ниво А1.2 4 2+1+1 120 

5.  4FF100821 Шпански јазик ниво А1.2 4 2+1+1 120 

6.  4FF101021 Француски јазик ниво А1.2 4 2+1+1 120 

7.  4FF101321 Руски јазик ниво А1.2 4 2+1+1 120 

 
 
Наставни предмети, 2 година - 3 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF100921 Облигационо право   8 3+2+2 240 

2.  4PF101021 Казнено право 8 3+2+2 240 

3.  4PF101121 Трудово право 6 2+2+1 180 

4.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.3 
4 2+1+1 120 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.4 
4 2+1+1 120 

 
 Вкупно ECTS 30 12+8+7 900 

 
Листа бр. 3 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF103321 Еколошко право 4 2+1+1 120 

2.  4PF101321 Локална самоуправа 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 4 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF101421 Институции на Европска Унија 4 2+1+1 120 

2.  4PF101521 Јавна администрација  4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети,  2 година - 4 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF101621 
Административно право и 
административна постапка 

8 3+2+2 240 

2.  4PF101721 Меѓународно јавно право 6 2+2+1 180 

3.  4PF101821 Право на друштва 6 2+2+1 180 

4.  4PF101921 Наследно право 4 2+1+1 120 
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5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.5 
4 2+1+1 120 

6.   Практична настава 2 0+0+2 60  
 Вкупно ECTS 30 10+9+7 900 

 
Листа бр. 5 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF102021 Социјално право 4 2+1+1 120 

2.  4PF102121 Реторика и правна аргументација 4 2+1+1 120 

3.  4PF102221 Човекови права 4 2+1+1 120 

 
 
Наставни предмети, 3 година - 5 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF102321 
Меѓународно приватно право 

 
8 3+2+2 240 

2.  4PF102421 Финансово право   8 3+2+2 240 

3.  4PF102521 Договорно право 6 2+2+1 180 

4.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.6 
4 2+1+1 120 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.7 
4 2+1+1 120 

 
 Вкупно ECTS 30 12+8+7 900 

 
 
Листа бр. 6 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF102621 Граѓанско општество 4 2+1+1 120 

2.  4PF102721 Управни спорови 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 7 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF102821 Семејно право 4 2+1+1 120 

2.  4PF102921 Меѓународни организации 4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети, 3 година - 6 семестар  

Ред Код на Предмети ECT Фонд Вкупно 
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бр. Предме
т 

S на 
часови 

часови 

1.  4PF103021 Кривично процесно право 6 2+2+1 180 

2.  4PF103121 
Граѓанско процесно право – Парнично 

право 
6 2+2+1 180 

3.  4PF103221 Трговско право 6 2+2+1 180 

4.  4PF103321 Право на Европска Унија 6 2+2+1 180 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.8 
4 2+1+1 120 

6.   Практична настава 2 0+0+2 60  
 Вкупно ECTS 30 10+9+7 900 

 
Листа бр. 8 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF103421 Пенологија 4 2+1+1 120 

2.  4PF103521 Философија на право 4 2+1+1 120 

 
 
По завршувањето на трета година студентите имаат можност да изберат еден 
од четирите модули кои им овозможуваат потесна специјализираност во 
одредено поле. Овој избор се наведува во уверението и во додатокот на 
диплома. Во дипломата сите студенти кои успешно ќе ги завршат 
четиригодишните студии имаат звање дипломиран правник.  
 
Предметни програми, четврта година,  седми семестар  
МОДУЛ КАЗНЕНО ПРАВО 
 
Наставни предмети, 4 година - 7 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF103621 Меѓународно казнено право 8 3+2+2 240 

2.  4PF103721 Малолетничко казнено право 8 3+2+2 240 

3.  4PF103821 Криминологија 6 2+2+1 180 

4.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.9 
4 2+1+1 120 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.10 
4 2+1+1 120 

 
 Вкупно ECTS 30 12+8+7 900 

 
Листа бр. 9 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 



Универзитет ,,Гоце Делчев” во Штип Правен факултет 

 

13 
 

1.  4PF106021 Криминалистика 4 2+1+1 120 

2.  4PF106121 Право на електронска трговија 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 10 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF106221 Нотарско и адвокатско право 4 2+1+1 120 

2.  4PF106321 Геополитика 4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети, 4 година - 8 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF103921 Казнено право – применета програма 4 2+1+1 120 

2.  4PF104021 Виктимологија 4 2+1+1 120 

3.  4PF104121 Организиран криминал и корупција 4 2+1+1 120 

4.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.11 
4 2+1+1 120 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.12 
4 2+1+1 120 

6.   
Практична настава- 

интердисциплинарен проект 
4 0+0+4 120 

7.   Дипломски труд 6 0+0+8 180  

 Вкупно ECTS 30 
10+5+1

7 
900 

 
Листа бр. 11 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF106421 Номотехника  4 2+1+1 120 

2.  4PF106521 Комуникации во јавна администрација 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 12 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4PF106621 
Јуриспруденција на Европски суд за 

човекови права 
4 2+1+1 120 

2.  4PF106721 Организација на Обединети нации  4 2+1+1 120 

 
 
 
Предметни програми, четврта година,  седми семестар  
МОДУЛ ДЕЛОВНО ПРАВО 
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Наставни предмети, 4 година - 7 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

6.  4PF104221 Корпоративно управување 8 3+2+2 240 

7.  4PF104321 Меѓународно трговско право 8 3+2+2 240 

8.  4PF104421 
Регулација на финансиски пазари и 

институции 
6 2+2+1 180 

9.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.9 
4 2+1+1 120 

10.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.10 
4 2+1+1 120 

 
 Вкупно ECTS 30 12+8+7 900 

 
Листа бр. 9 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

3.  4PF106021 Криминалистика 4 2+1+1 120 

4.  4PF106121 Право на електронска трговија 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 10 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

3.  4PF106221 Нотарско и адвокатско право 4 2+1+1 120 

4.  4PF106321 Геополитика 4 2+1+1 120 

 
 
Наставни предмети, 4 година - 8 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

8.  4PF104521 Стечајно право 4 2+1+1 120 

9.  4PF104621 Конкурентско право 4 2+1+1 120 

10.  4PF104721 Даночно право 4 2+1+1 120 

11.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.11 
4 2+1+1 120 

12.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.12 
4 2+1+1 120 

13.   
Практична настава- 

интердисциплинарен проект 
4 0+0+4 120 

14.   Дипломски труд 6 0+0+8 180  
 Вкупно ECTS 30 10+5+1 900 
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7 

 
Листа бр. 11 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

3.  4PF106421 Номотехника  4 2+1+1 120 

4.  4PF106521 Комуникации во јавна администрација 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 12 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

3.  4PF106621 
Јуриспруденција на Европски суд за 

човекови права 
4 2+1+1 120 

4.  4PF106721 Организација на Обединети нации 4 2+1+1 120 

 
 
 
 
Предметни програми, четврта година,  седми семестар  
МОДУЛ ГРАЃАНСКО ПРАВО 
 
 
Наставни предмети, 4 година - 7 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

11.  4PF104821 Граѓанско право – применета програма 8 3+2+2 240 

12.  4PF104921 Отштетно право   8 3+2+2 240 

13.  4PF105021 Извршно право 6 2+2+1 180 

14.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.9 
4 2+1+1 120 

15.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.10 
4 2+1+1 120 

 
 Вкупно ECTS 30 12+8+7 900 

 
Листа бр. 9 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

5.  4PF106021 Криминалистика 4 2+1+1 120 

6.  4PF106121 Право на електронска трговија 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 10 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред Код на Предмети ECT Фонд Вкупно 
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бр. Предмет S на 
часови 

часови 

5.  4PF106221 Нотарско и адвокатско право 4 2+1+1 120 

6.  4PF106321 Геополитика 4 2+1+1 120 

 
 
Наставни предмети, 4 година - 8 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

15.  4PF105121 Право на интелектуална сопственост 4 2+1+1 120 

16.  4PF105221 Вонпарнично право 4 2+1+1 120 

17.  4PF105321 Право на осигурување 4 2+1+1 120 

18.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.11 
4 2+1+1 120 

19.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.12 
4 2+1+1 120 

20.   
Практична настава- 

интердисциплинарен проект 
4 0+0+4 120 

21.   Дипломски труд 6 0+0+8 180  

 Вкупно ECTS 30 
10+5+1

7 
900 

 
Листа бр. 11 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

5.  4PF106421 Номотехника  4 2+1+1 120 

6.  4PF106521 Комуникации во јавна администрација 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 12 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

5.  4PF106621 
Јуриспруденција на Европски суд за 

човекови права 
4 2+1+1 120 

6.  4PF106721 Организација на Обединети нации 4 2+1+1 120 

 
 
Предметни програми, четврта година,  седми семестар  
МОДУЛ МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 
 
 
Наставни предмети, 4 година - 7 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

Предмети 
ECT

S 
Фонд 

на 
Вкупно 
часови 
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т часови 

16.  4PF105421 Политики на Европска унија 8 3+2+2 240 

17.  4PF105521 Меѓународни односи 8 3+2+2 240 

18.  4PF105621 Проширување на Европска унија 6 2+2+1 180 

19.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.9 
4 2+1+1 120 

20.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.10 
4 2+1+1 120 

 
 Вкупно ECTS 30 12+8+7 900 

 
Листа бр. 9 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

7.  4PF106021 Криминалистика 4 2+1+1 120 

8.  4PF106121 Право на електронска трговија 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 10 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

7.  4PF106221 Нотарско и адвокатско право 4 2+1+1 120 

8.  4PF106321 Геополитика 4 2+1+1 120 

 
 
Наставни предмети, 4 година - 8 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

22.  4PF105721 
Надворешнa политикa на Европска 

унија 
4 2+1+1 120 

23.  4PF105821 Основи на дипломатија 4 2+1+1 120 

24.  4PF105921 Меѓународни економски односи 4 2+1+1 120 

25.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.11 
4 2+1+1 120 

26.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.12 
4 2+1+1 120 

27.   
Практична настава - 

интердисциплинарен проект 
4 0+0+4 120 

28.   Дипломски труд 6 0+0+8 180  

 Вкупно ECTS 30 
10+5+1

7 
900 

 
Листа бр. 11 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред Код на Предмети ECT Фонд Вкупно 
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бр. Предме
т 

S на 
часови 

часови 

7.  4PF106421 Номотехника  4 2+1+1 120 

8.  4PF106521 Комуникации во јавна администрација 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 12 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предме

т 
Предмети 

ECT
S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

7.  4PF106621 
Јуриспруденција на Европски суд за 

човекови права 
4 2+1+1 120 

8.  4PF106721 Организација на Обединети нации 4 2+1+1 120 
Легенда: Во полето неделен фонд на часови, изразот (а+б+в) означува: а-предавања; б-
аудиториски вежби; в) лабораториски вежби 
 
 
Студиската програма содржи и ,,прозорци за мобилност”, односно наставни 
предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик. Оваа е 
регулирано со тоа што во прилог бр.3 во полето јазик, кај дел од предметите е 
наведено дека наставата може да се изведува освен на македонски јазик и на 
англиски.  
Практичната настава се изведува под надзор на ментор од високообразовната 
установа кој одговара за успешно реализираната практична настава, а студентот 
води дневник за истата. 

По завршувањето на обврските во рамките на практичната настава студентот 
се стекнува со 2 ЕКТС. 

Реализацијата на практичната настава во облик на интердисциплинарен 
проект подразбира вклучување во реализација на наставата на истакнати 
стручњаци од практиката. 

Можностите за избор на наставни предмети на други акредитирани студиски 
програми на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип е овозможена, но постојат 
ограничувања поради специфичната работа по кампуси и дисперзирани студиски 
центри.  

Можностите за избор на наставни предмети на други универзитети во 
Република Македонија и странство Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип ги 
обезбедува во рамките на склучените договори за соработка и во рамките на 
меѓународните соработки (ЕРАЗМУС, и друго). 

 

 

 
Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 (Прилог бр.4) од 
Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат 
студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011)  
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Списокот на наставниот кадар кои се планира да учествува во реализацијата 
на студиската програма по правни студии, академски четиригодишни студии од прв 
циклус, со неделно оптоварување во часови, приложен е во продолжение на 
проектот.  

 
Во реализацијата на студиската програма по правни студии за задолжителните 

и изборните наставни предмети учествуваат следните предметни наставници: 
 

Ред. 
Број 

Предметен 
наставник 

Звање во кое е избран и 
област 

Институција од 
каде доаѓа 

1.  Јован Ананиев Редовен професор, 
Политички системи 

Правен факултет 
при УГД 

2. Војо Беловски Редовен професор,  
Трудово право 

Правен факултет 
при УГД 

3. Јадранка Денкова Вонреден професор, Наука за 
управата 

Правен факултет 
при УГД 

4. Игор Камбовски Редовен  професор, 
Граѓанско право 

Правен факултет 
при УГД 

5. Страшко 
Стојановски 

Вонреден професор, 
Социологија на политиката 

Правен факултет 
при УГД 

6. Андон Мајхошев Вонреден професор, 
Комуникации и мас медиуми 

Правен факултет 
при УГД 

7. Борка Тушевска 
Гавриловиќ 

Вонреден професор, Деловно 
право 

Правен факултет 
при УГД 

8. Олга Кошевалиска Вонреден професор, Казнено 
право 

Правен факултет 
при УГД 

9. Дејан Маролов Вонреден професор, 
Меѓународно јавно право 

Правен факултет 
при УГД 

10. Билјана Тодорова Вонреден професор, 
Социјално право 

Правен факултет 
при УГД 

11. Кристина Мишева Вонреден професор, Деловно 
право 

Правен факултет 
при УГД 

12. Марија Амповска Вонреден професор, 
Граѓанско право 

Правен факултет 
при УГД 

13. Ана Никодиновска 
Крстевска 

Вонреден професор, Право на 
европска унија 

Правен факултет 
при УГД 

14. Димитар Апасиев Вонреден професор, Римско 
право 

Правен факултет 
при УГД 

15. Елена Максимова Доцент, Казнено право Правен факултет 
при УГД 

16. Милица Шутова Доцент, Граѓанско право и 
Наследно право 

Правен факултет 
при УГД 

17. Јорданка Галева Доцент, Теории на 
новинарство и системи на 
информирање и Меѓународни 
политички организации 

Правен факултет 
при УГД 
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18.  Ивица Јосифовиќ Вонреден професор, Јавна 
управа 

Правен факултет 
при УГД 

19.  Лазар Нанев Насловен вонреден 
професор, Казнено право 

Основен суд – 
Кавадарци 

20.  Тодор Витларов Насловен вонреден 
професор, Казнено право 

Вишо јавно 
обвинителство – 
Штип 

21. Јасмина 
Димитриева 

Насловен доцент, Уставно 
право 

Проект на Совет 
на Европа 

22.  Методи Хаџи-Јанев  Вонреден професор, 
меѓународно право, 
меѓународни односи, 
дипломатско и конзуларно 
право, меѓународна 
безбедност, казнено право и 
криминологија. 

Воена академија 
„Генерал Михајло 
Апостолски“ УГД 

23. Ана Витанова 
Рингачева 

Доцент, 

Македонистика и Народна 
книжевност 

Филолошки 
факултет 
Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип 

24. Игор Станојоски Вонреден професор, 

Македонистика 

Филолошки 
факултет 
Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип 

25.  Драган Донев Виш лектор, Англиски јазик Филолошки 
факултет 
Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип 

26. Марица Тасевска Лектор, Германистика Филолошки 
факултет 
Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип 

27. Надица Негриевска Лектор, Романистика Филолошки 
факултет 
Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип 

28 Светлана 
Јакимовска 

Вонреден професор, 

Романистика, Наука за 

преведувањето 

Филолошки 
факултет 
Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип 

29.  М Марија Тодорова Виш лектор, Шпански јазик Филолошки 
факултет 
Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип 

30.  Емилија Митева 
Кацарски 

Вонреден професор, 

Меѓународна економија 

Економски 
факултет, 
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Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип 

 
 
 

Информација за веб страница 
 

Сите информации за студиската програма по Правни студии ќе бидат достапни 
на веб страницата на Правниот факултет на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип 
по акредитацијата на студиската програма односно по добиено решение за почеток 
со работа од страна на Министерството за Образование и Наука.  

 
Веб страна на факултетот: www.pf.ugd.edu.mk 
Веб страна на универзитетот: http://www.ugd.edu.mk 

 
Универзитетот на своја веб страница ги има објавено следните информаци: 
- студиските програми, 
- наставните предмети, 
- наставниот кадар на универзитетот, 
- распоредите за предавања, вежби, семинари, часови за консултации,  
- термините за испити, полагање на тестови и други проверки,  
- информации за наставен материјал за наставните предмети за 

студиските програми,  
- други известувања.  

 
Воедно, напоменуваме дека оваа обврска на Универзитетот за поседување на 

веб страница на која се објавени информации согласно член 21, став 3, од Законот 
за високо образование и член 9 од Уредбата за нормативи и стандарди за основање 
на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 103/2010 и 168/2010), е регулирана на тој 
начин што студентите кои се запишани на Универзитетот преку студентските 
лозинки имаат достап до сите потребни информации, додека на веб страница на 
универзитетот без лозинка достапни се само тие информации кои се во согласност 
со политиката на Универзитетот.  

Со цел да се одговори на модерните барања на студирање, Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип има развиено современи информатички алатки кој ја 
помагаат наставата: 

• е-индекс, https://students.ugd.edu.mk/ 

• е-инфо, http://www.ugd.edu.mk/index.php/studenti/soopshtenija 

• е-библиотека, https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php  

• е-пошта за студенти, https://lipovdol-fs.ugd.edu.mk/ 

• е-распоред, https://www.ugd.edu.mk/index.php/studenti/e-ugd/e-raspored 

• е-репозиториум, http://eprints.ugd.edu.mk/  

• е-учење, https://moodle2.ugd.edu.mk/login/index.php 

• е-календар, http://www.ugd.edu.mk/images/e_index/kalendar-vodic-prv-
ciklus-2020.pdf 

http://www.ugd.edu.mk/
https://students.ugd.edu.mk/
http://www.ugd.edu.mk/index.php/studenti/soopshtenija
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://lipovdol-fs.ugd.edu.mk/
https://www.ugd.edu.mk/index.php/studenti/e-ugd/e-raspored
http://eprints.ugd.edu.mk/
https://moodle2.ugd.edu.mk/login/index.php
http://www.ugd.edu.mk/images/e_index/kalendar-vodic-prv-ciklus-2020.pdf
http://www.ugd.edu.mk/images/e_index/kalendar-vodic-prv-ciklus-2020.pdf
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сите достапни на порталот на УГД на горенаведените директни линкови. 
 
Горенаведените е-платформи на УГД се менаџирани од Секторот за е-индекс 

каде се вработени 7 извршители, Секторот за ИКТ со 7 извршители и 2 веб 
администратори. Информатичкиот систем на УГД, вклучувајќи го персоналот и од 
Одделението за е-учење, брои над 20 извршители. 

 
 
 Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по 

завршување на студиската програма по правни студии. 
 

Квалификациите кои се стекнуваат со завршување на студиска програма на 
додипломските студии припаѓаат на нивото од Националната рамка на 
квалификации (НРК): 

 
- VI А за четиригодишните додипломски студии (240 ЕКТС) 

 
утврдени со Законот за националната рамка на квалификации и 

соодветствуваат на ниво VI од Европската рамка на квалификации (член 134, став 
6 од Законот за Високото образование на Р.М., Службен весник бр.82/2018). 

Студентите кои ќе завршат студиска програма по правни студии, академски 
четиригодишни студии од прв циклус, се стекнуваат со 240 ЕКТС и со следното 
звање: 
 
На македонски јазик: Дипломиран правник, VI A (НРК) 
 
На англиски јазик: Bachelor in law, VI A (NQF) 
 

Воедно, студентите добиваат диплома, додаток на дипломата и уверение за 
положени испити согласно Правилникот за содржината и формата на дипломата, 
упатството за подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.102/2018).  

 
Бланко примероци од Дипломата, Додатокот на диплома и Уверението на 

положени испити приложени се дадени во Заедничката книга.  


