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Назив на студиската програма на  

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КОЧАНИ  

Правосудна насока  

Единица  ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КОЧАНИ  

Високообразовна установа  УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – Штип  

Наставно-научно поле  Правни Науки  

Научна област  Право  

Вид на студии  I циклус на студии  

Обем на студии, изразен во ЕКТС кредити  300 ЕКТС  

Назив на диплома  Дипломиран Правник-правосудна насока  

Должина на студии  5 год  

Година на започнување на студиската програма  2008/09  

Година кога ќе започне реализацијата на 

студиската програма  

2010/2011  

Број на студенти  250  

Планиран број на студенти  250  

Датум кога програмата е прифатена од страна 

на соодветното тело  

Матична комисија 2007 година и измени на 14та 

седница на ННС од 05.03.2009 бр.1802-61/19 и 

13-та седница Ректорска управа 04.04.2008 бр. 

0202/839/25  СЕНАТ,  

Јазик на кој се изведува студиската програма  Македонски јазик  

Година кога е акредитирана програмата  2007  

Web - страница  www.pra.ugd.edu.mk  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.pra.ugd.edu.mk/
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Стандард 1. Структура на студиската програма  

  

Назив на студиската програма на првиот циклус на универзитетските, академски студии:  

                

             ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КОЧАНИ- Правосудна насока              

/ петгодишни студии/  

  

Студиската програма на Правниот Факултет-Кочани при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип е 

структурирана како високо интередисциплинарна и мултидисциплинарна студиска програма. 

Програмата на основните академски студии во I циклус ја сочинуваат општо - образовни, 

истражувачки и стручни предмети и потесни области по избор, кои формираат наставна целина каде 

се наведени областите по хронологија и поврзани во мултидисциплинарни и интередисциплинарни 

студиски програми. Реализацијата на програмата започнува од фундаментални дисциплини како што 

се: вовед во право,основи на економија политички систем,реторика на право,историја и социологија 

на право и други. Програмата продолжува со изучување на голем број на стручни предмети кои 

покриваат области од граѓанското право,казненото право,компјутерската техника, странските јазици 

а со посебно внимание се развиваат стручните области од областа на применетата 

економија,финансискиот менаѓмент,домашното и меѓународното трговско право и други изборни 

предмети.   

Оваа програма настана како резултат на потребата на регионот од правници кои успешно ќе се 

вклучат во правосудството во подрачните единици од министерствата на Р.Македонија и во 

локалната самоуправа,училиштата,центрите за социјални работи и приватните фирми кои имаат 

потреба од правници .  

2009/2010 година - Штип и Кочани  

  

Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, web - страница на 

институцијата: http//www.ugd.edu.mk) - Прилог 1.1.  

  

  

Стандард 2. Мисија на студиската програма  

Нашите наставни програми се ориентирани кон отстранување на  ризиците и вклучување на 

високото образование и науката во оваа област која има клучна улога во севкупниот развој на 

земјата.   

Наша мисија е стекнување, развивање и пренесување на знаења за едукација на студенти, 

истражувачи и стручни лица од областа на правото.Со тоа го унапредуваме развојот на 

правосудството, јавната администрација , дипломатијата и новинарството. А воедно и 

развојот на руралниот и урбаниот простор, со што даваме огромен придонес во рамномерниот 

регионален развој на образованието и во целокупниот квалитет на животот во локална 

,регионална, национална и глобална рамка.   

Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, веб-страница 

на институцијата: http//www.ugd.edu.mk) - Прилог 1.1.  
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Стандард 3. Цели на студиската програма  

Наша цел е стекнување, развивање и пренесување на знаења за едукација на студенти, истражувачи и стручни 

лица од областа на правото. Со тоа го унапредуваме развојот на правосудството, јавната 

администрација , дипломатијата и новинарството. А воедно и развојот на руралниот и урбаниот 

простор, со што даваме огромен придонес во рамномерниот регионален развој на образованието и 

во целокупниот квалитет на животот во локална ,регионална, национална и глобална рамка.   

  

Наши цели:  

- Обезбедување на студентите врвна едукација, базирана на најнови светски истражувачки 

достигнувања;  

- Изведување на настава преку студиски програми засновани на Европскиот кредит трансфер 

систем (European Credits Transfer System - EKTS), приспособени во согласност со Болоњската 

декларација;  

- Осигурување на сопствен наставно-истражувачки кадар и материјални ресурси 

(лабораториска опрема, информатичка опрема, машини, површини, инфраструктура и др.) во 

соработка со водечки образовно-истражувачки институции во регионот и светот;  

- Активно вклучување во меѓународниот состав на високото школство и  наука, со поголема 

мобилност на студентите и на наставниот кадар;   

- Вклучување во меѓународни образовни, научно-истражувачки и стручни проекти и нивна 

имплементација на национално ниво;  

- Организирање на сопствени советодавни стручни служби;  

- Квалитетен пренос на знаења и технологии спрема други корисници, особено на слични 

институции и стручни служби;  

- Организирање и обезбедување на разни експертизи, препораки,  сертификати, лиценци и 

контрола во сите области на јавната администрација и финансовото право;  

- Поттикнување и учество во донесувањето на важни прописи и закони од областа на високото 

образование,правосудството,политиката и јавната администрација;   

- Континуирано градење и усовршување на стручниот и професионалниот углед на Правниот 

Факултет, а со тоа и на нашиот Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.   

Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, веб-страница на 

институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk)   

Евиденција: Додаток на диплома - Прилог 4.1.  

  

Стандард 5. Курикулум  
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Курикулумот на основните академски студии на Правниот факултет е така концептиран да ги 

задоволува и исполнува поставените и дефинирани цели и обврски. Структурата на студиската 

програма е така дефинирана да содржи:   

- универзитетско 

општообразовни предмети (УО)  

- теориско-методолошки 

предмети (ТМ),  - научно-стручни 

предмети  (НС) и - стручно-апликативни 

(СА).  

  

Првите две години е заедничка задолжителна програма во сите диспензирани места на студирање 

организирана по примерот на едена базична насока: Правосудната насока.  

Првата и втората  година се изучуваат основни и општо образовни предмети од заедничката студиска 

програма за сите насоки овен новинрство и односи со јавнноста и во сите диспензирани  

места. Овие основни предмети на студентот го оспособуваат за развој и примена на научните и 

стручните достигнувања. Во  втората и третата година постојат и изборни предмети, со што студентот 

ги изразува и покажува своите афинитети и ориентации кон одредени области кој може да ги избира. 

Во  четврта  и петтата година постојат и изборни предмети, со што студентот ги изразува и покажува 

своите афинитети и ориентации кон одредени области кој може да ги избира.  

  

Сите предмети се едносеместрални и носат одреден број на ЕКТС. Редоследот на изведувањето на 

предметите е логичен и го следи континуитетот на надградбата од претходно реализираните 

предмети.  

Во овој курикулум е опишан секој предмет кој содржи назив, тип, цел и очекувани исходи од 

предметите. За секој предмет исто така се опишани содржината на предметот, литературата која се 

препорачува, методите на изведување на наставата, начинот на изведување и оценување и други 

податоци за предметите.  

Студиската програма е усогласена со европските стандарди, во поглед на условите за упис, 

траењето на студиите, стекнувањето на кредитите, начинот на студирање и стекнувањето на 

диплома.  

Евиденција: Распоред на предмети - Прилог 5.1.; Книга на предмети (во документацијата на 

вебстраница на институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk); Прилог 5.2  Одлука за прифаќање на 

студиската програма од страна на стручните органи на високообразовната установа;  Прилог 5.3 

(во продолжение).  

  

Табела 5.1. Распоред на предметите по семестри и години на студии  

  

  

Рб.  Код  Назив на предметот  

 

 
Статус на 

предметот  

Часови  
на  

активна 

настава  
 ЕКТС  

П  В  
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ПРВА ГОДИНА    

  

   

1.  ЗПП110  Вовед во правото  I    задолжителен  2  2  1  6  

2.  ЗПП120  Уставно право  I    задолжителен  2  2  1  6  

3.  ЗПП130  Основи на економија  I    задолжителен  2  2  1  6  

4.  ЗПП140  Историја на право  I    задолжителен  2  2  1  6  

5.  ЗПП150  Реторика и право  I    задолжителен  2  2  1  6  

                                                               

Вкупно во прв семестар:  

  

  

10  

  

10  

  

5  

  

30  

6.  ЗПП210  Социологија на правото  II    задолжителен  2  2  1  6  

7.  ЗПП220  Римско право  II    задолжителен  2  2  1  6  

8.  ЗПП230  Политички систем  II    задолжителен  2  2  1  6  

9.  ЗПП240  Граѓанско право-општ дел  II    задолжителен  2  2  2  8  

10.  ЗПП250  Информатика  II    задолжителен  1  1  1  4  

11.  ФПП260  Спор и рекреација*  II    факултативен  0  0  2           

 
                                                               

Вкупно во втор семестар:  

  

9  9       8      30  

   

Вкупно часови на активна настава  за прва година  

  

  

760  

    

60  

*Услов за упис на трет семестар  

  

  

  

Рб.  Код  Назив на предметот  
 

 

Статус на 

предметот  

Часови  

на  

активна 

настава  
 ЕКТС  

П  В  

  

ВТОРА ГОДИНА  

  

  

11.  ЗПП310  Меѓународно јавно право  III    задолжителен  2  2  1  6  

12.  ЗПП320  Казнено право  III    задолжителен  2  2  2  8  

13.  ЗПП330  Стварно право  III    задолжителен  2  1  1  6  

14.  ЗПП340  Трудово право  III    задолжителен  2  1  1  6  
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15.  

ЗПП350  Англиски,руски,француски 

,германски јазик  

III    задолжителен  0  0  4  4  

                                                                 

Вкупно во трет семестар:  

Забелешка:Студентите во трет семестар бираат еден од понудените странски 

јазици  

  

  

  

8  

  

6  

         

9  

    

30  

18.  ЗПП410  Административно право  IV    задолжителен  2  2  2  8  

19.  ЗПП420  Право на друштва  IV    задолжителен  2  2  1  6  

20.  ЗПП430  Криминологија  IV    задолжителен  2  2  2  8  

22.  ИПП440  Наследно право  IV    изборен  2  1  0  4  

23.  ИПП450  Семејно право  IV    изборен  2  1  0  4  

24.  ИПП460  Втор странски јазик  IV    изборен  0  0  4  4  

                                                                  

Вкупно во четврти семестар:  
  

10  

  

8  

         

9  

    

30  

  

Вкупно часови на активна настава во втора година:  

  

760  

    

60  

  

Забелешка:Студентите во четвртиот  семсетар бираат два од трите изборни предмети  

  

  

  

Рб.  Код  Назив на предметот  
 

 

Статус на 

предметот  

Часови  

на  

активна 

настава  
 ЕКТС  

П  В  

   

ТРЕТА ГОДИНА  

  

  

26.  ЗПП510  
Граѓанско процесно 

право  

V    задолжителен  2  2  2  8  

27.  ЗПП520  Вовед во правото на ЕУ  V    задолжителен  2  2  2  8  

28.  ЗПП530  Облигационо право  V    задолжителен  2  2  2  8  

29.  ИПП540  Филозофија на право  V    Изборен  2  1  0  4  

30  ИПП550  Политичка социологија  V    изборен  2  1  0  4  

      V              
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Вкупно во петти семестар:  

  

  

8  

  

8  

         

6  

    

28  

35.  ЗПП610  Трговско право  VI    задолжителен  2  2  1  6  

36.  ЗПП620  Казнено процесно право  VI    задолжителен  2  2  2  8  

37.  ЗПП630  Применета економија  VI    задолжителен  2  2  1  6  

38.  ЗПП640  Финасово право  VI    задолжителен  2  2  1  6  

39.  ЗПП650  Договорно право  VI    задолжителен  2  2  1  6  

           

                                                                          

Вкупно во шести семестар:  
  

10  

  

10  

         

6  

    

32  

   

Вкупно часови на активна настава во трета година:  

  

760  

    

60  

   

Вкупно часови на активна настава во сите три години  

  

2280  

    

180  

  

Забелешка:Студентите во петтиот семестар бираат еден од двата  изборни предмети  

  

  

Рб.  Код  Назив на предметот  
 

 

Статус на 

предметот  

Часови  

на  

активна 

настава  
 ЕКТС  

П  В  

   

ЧЕТВРТА ГОДИНА  

  

  

40.  ЗПП710  
Казнено право-применета 

програма  

VII    задолжителен  2  2  1  8  

41.  ЗПП720  
Граѓанско право – 

применета програма  

VII    задолжителен  2  2  1  8  

42.  ЗПП730  Правосуден систем на РМ  VII    задолжителен  2  2  1  6  

43.  ИПП740  Цивилно општество  VII    Изборен  2  1  0  4  

44.  
ИПП750  Запишување на права на 

недвижности  

VII    изборен  2  1  0  4  

45.  ИПП760  Стечај и стечајна постапка  VII    изборен  2  1  0  4  

                                                                

Вкупно во седми семестар:  

  

  

10  

  

8  

         

3  

    

30  

46.  ЗПП810  
Право на интелектуална 

сопственост  

VIII    задолжителен  2  1  1  6  
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I  циклус на универзитетски 

академски студии  

Правосудна насока  

47.  ЗПП820  Управно процесно право  VIII    задолжителен  2  2  1  8  

48.  ЗПП830  

Малолетничко казнено 

право и малолетничка 

деликвенција  

VIII    задолжителен  2  1  1  6  

49.  ЗПП840  
Меѓународно казнено 

право  

VIII    задолжителен  2  2  1  8  

                    

           

                                                                          

Вкупно во осми семестар:  
  

8  

  

6  

         

4  

    

28  

   

Вкупно часови на активна настава во четврта година:  

  

760  

    

60  

         

  

Забелешка:Студентот во седми семестар избира два од трите изборни предмети.  

  

  

  

Рб.  Код  Назив на предметот  
 

 

Статус на 

предметот  

Часови  

на  

активна 

настава  
 ЕКТС  

П  В  

ПЕТТА ГОДИНА  

  

50.  ЗПП910  
Методологија на научно 

истражувачка работа  

IX    задолжителен  2  2  1  8  

51.  ЗПП920  
Етика и деловна 

комуникација  

IX    задолжителен  2  2  1  6  

52  ЗПП930  
Право на ЕУ, правда и 

внатрешни работи на ЕУ  

IX    задолжителен  2  2  1  8  

53  ИПП940  
Менаџмент со човекови 

ресурси  

IX    Изборен  2  1  0  4  

54.  ИПП950  Човекови права  IX    изборен  2  1  0  4  

55.  ИПП960  Арбитражно право  IX    изборен  2  1  0  4  

                                                               

Вкупно во деветти семестар:  

  

  

10  

  

8  

         

3  

    

30  

56.  ЗПП1010  Криминалистика  X    задолжителен  2  2  0  6  

57.  ЗПП1020  Пенологија  X    задолжителен  2  2  1  8  



 
  

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП  

  

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА  

I  циклус на универзитетски 

академски студии  

Правосудна насока  

58.  ЗПП1030  
Корупција и организран 

криминал  

X    задолжителен  2  2  1  8  

    
Дипломска работа (за 

наши студенти)  

        
0  

  
0  

  
10  

  
8  

            6  6  12  30  

                                    Магистерски труд        20  

                                                                         

Вкупно во десетти семестар:  
  

6  

  

6  

         

12  

    

30  

  

Вкупно часови на активна настава во четврта година:  

  

760  

    

60  

        

  

Забелешка:Студентот во деветти семестар избира два од понудените три изборни 

предмети.  

 


