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Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРАВО И ИНСТИТУЦИИ НА ЕУ 

2. Код EUS 514 
3. Студиска програма Европски економски студии 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година/семестар Прва година/ 

прв семестар 
 Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Сашо Георгиевски 
9. Предуслови за запишување на 

Предметот 
Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Предметот има за цел да им даде на кандидатите солидни знаења за правото и регулатива на ЕУ а 
особено за изворите на правото на ЕУ, иституциите на ЕУ, за супремацијата, директната примена на 
европското право, директните ефекти, принципите на европското право, четири (економски) 
слободи, регулирањето на конкуренцијата во Европската Унија, хармонизацијата и унификацијата на 
интелектуалната сопственост и нејзината заштита. Воедно, да ги запознае со напорите на Република 
Македонија за приближување кон Европското право и законодавство како наша трајна определба и 
перспектива. 

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед; Историски развој развој на европското право и европските правни системи; Извори на 
правото на ЕУ; Генерални принципи на правото на ЕУ; Институции на ЕУ; Заедничкиот пазар: 
слободно движење на стоките, слободно движење на лугето, слобода на давање на услугитеи 
слободно движење на капиталот; Исклучоци од четирите економски слободи; Заедники принципи, 
дискриминација и пазарен пристап; Регулирањето на слободната конкуренција и државната помош и 
заедничкиот пазар; Хармонизацијата и унификацијата на правото на интелектуална сопственост во 
ЕУ и нејзината заштита; Принципите на европското договорно право; Процесот на 
хармонизација/апроксимација на законодавството на Република Македонија кон правото на ЕУ 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на филмови и 
спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од практиката, 
консултативна настава, семинари 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 
14. Распределба на расположливо време 24+16+40+10+90 = 180 часови 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 24 часови 

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

16 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 40 часови 
16.2. Самостојни задачи 10 часови 
16.3. Домашно учење 90 часови 

17. Начин на оценување 60+30+10 = 100 бода 
17.1. Тестови 60 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 30 бодови 
17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 

помалку од 60 бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Реализирани активности од точка 15 и 16 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Сашо Георгиевски Вовед во 
правото на 
Европската 
Унија 

Правен 
факултет - 
Скопје 

2012 

 2. Karen Davies Understanding 
European Union 
Law 

Routledge 2011 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пол Крег и Грејн 
де Бурка. 

Право на ЕУ 
(преведено 
издание) 

Магор, Скопје 2011 

2.     
3.     
4.     
5.     


