
ден датум Aмф.2 Aмф.3 Aмф.4 Aмф.5 Aмф.6 Aмф.7 Aмф.8 Aмф.9
Пред.4

Амф.10 Mал Aмф.1 Mал Aмф. 2

09.00 -11.00 Уставно право  - Група 1

ПоС - Современи политички системи                                                  - 

проф. д-р Т. Каракамишева  (во живо усно полагање),                                                                    

проф. д-р  Спасеновски (во живо усно полагање)                                                        

Доц. д-р Кртолица (писмено полагање во живо)                                                                             

ОЈ - Современи политички системи  -  (писмено полагање во 

живо)                                                                                                           

Локална самоуправа

ОЈ, ПоС, НС - Меѓународни политички 

односи - писмено
ОЈ, ПоС - Јавна админситрација НС, ПоС - Англиски јазик

Криминологија, Пенологија, 

Социјална патологија, 

Виктимологија, проф. 

Александра Груевска 

Дракулевски

12.00 - 14.00 НС - Теории на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна 

Бачовска Недиќ 
ОЈ - ИКТ и односи со јавноста 

 стечај и стечајна постапка и 

корпоративна инсолвеностот 

Лично право - проф. д-р Тина 

Пржеска

Проф. д-р Каракамишева - изборни, 

опциони и предмети на мастер студии

15.00 - 17.00

09.00 -11.00

ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО  (додипломски 

студии); ПАРНИЧНО ПРАВО, ВОНПРАНИЧНО И 

ИЗВРШНО ПРАВО, АРБИТРАЖНО ПРАВО, АДР, ГПП 

НА ЕУ, НОТАРСКО ПРАВО, СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА 

(мастер студии), кај проф. д-р Зороска Камиловска 

и проф. д-р Ракочевиќ, од 10.00 часот 

ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО (додипломски 

студии), ПАРНИЧНО ПРАВО, ВОНПАРНИЧНО И 

ИЗВРШНО ПРАВО, АРБИТРАЖНО ПРАВО, АДР, ГПП 

НА ЕУ, НОТАРСКО ПРАВО, СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА 

(мастер студии), кај проф, д-р Зороска 

Камиловска, проф. д-р Ракочевиќ, од 10.00 часот

ПоС - Политички систем - (писмен испит во 

живо)                                                                            ПоС 

- Политички партии и интересовни групи                                                                           

Проф. д-р Каракамишева - (усно полагање во 

живо)                                          проф. д-р 

Спасеновски (усно полагање во живо)                                                                   

Доц. д-р Кртолица (писмено полагање во живо)                                                                          

ОЈ - Политички систем -                                         

Проф. д-р Каракамишева - (Усно полагање во 

живо)                                                                           

Проф. д-р Ристовска (Усно полагање во живо)

ПоС - Современа македонска 

историја 

12.00 - 14.00

15.00 - 17.00

09.00 -11.00

МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, 

доц.Руменов , во живо писмено                                

________________________                                       

Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони 

Дескоски (во живо писмено)

МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, 

доц.Руменов , во живо писмено                                

________________________                                       

Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони 

Дескоски (во живо писмено)

Административно право и сите предмети од мастер 

административно право и јавна администрација и 

Заштита на лични податоци изборен и опционен 

предмет

Административно право и сите предмети од 

мастер административно право и јавна 

администрација и Заштита на лични податоци 

изборен и опционен предмет

НС - Политички систем 
ПоС - Јавно мислење и масовни 

комуникации
ОЈ - Основи на менаџмент ОЈ - Европска интеграција на РСМ 

12.00 - 14.00

МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, 

доц.Руменов , во живо писмено                                

________________________                                       

Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони 

Дескоски (во живо писмено)

НС - Слобода на изразување ОЈ - Основи на менаџмент 
ПРАВДА И ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

НА ЕУ

15.00 - 17.00 Англиски јазик  кај проф. д-р Зорица Трајкова 

(писмено, со физичко присуство)

Англиски јазик  кај проф. д-р Зорица Трајкова 

(писмено, со физичко присуство)

08.30 -12.00 Историја на право  Совр. мак. историја анг. проф. д-

р Докмановиќ (усмено)
Општ дел на ГП проф. д-р Р. Живковска Политички систем (1 група)- правни студии Комуникологија (писмено)- од 10 часот Општ дел на ГП - проф. д-р Тина Пржеска ОЈ - Односи со медиуми 

НС - Современа европска и 

македонска историја

Институти на јавното и 

приватното право

КАЗНЕНО ПРАВО – ПОСЕБЕН ДЕЛ, 7ми 

сем.   КОМПАРАТИВНО КАЗНЕНО 

МАТ.ПРАВО, 9ти сем 

________________________________   

МЕДИЦИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО, 9ти 

сем. МАСТЕР КАЗНЕНО, ОПЦИОНИ 

ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. ТУПАНЧЕСКИ И 

ПРОФ. ДЕАНОСКА

Проф. д-р Ристовска - Изборни, 

опциони и предмети на мастер 

студии (Начин на полагање: Во 

договор со професор)

12.00 - 14.00 Историја на правото проф. д-р Гризо

Уставно право (Група 2 и Група 3)                                              

Политички систем (2 група) - правни студии  

проф.д-р Рената Дескоска и проф.д-р Јелена 

Трајковска-Христовска                                                 

Конституционализам                                                    

Човекови права- новинарство проф.д-р Рената 

Дескоска и проф.д-р Јелена Трајковска-

Христовска  

Теорија на односите со јавноста (писмено) ПоС - Политичка социологија 

Проф. д-р Рената Дескоска - 

Изборни, опциони и предмети 

на мастер студии (Начин на 

полагање: Во договор со 

професор)

15.00 - 17.00 Историја на правото - проф. д-р И. Василевска

Односи со медиумите (писмено)- од 14 часот; 

Односи со медиумите  - практикум (писмено во 

16 часот); Теории и концепции на односите со 

јавноста (писмено во 16 часот)

ГП - применета програма ГП/СП 
ПоС - Цивилно општество  

(писмено полагање во живо)

ОЈ - Социопсихилошки аспекти 

на ОЈ

09.00 -11.00 КПП КПП
Трудово право - Проф. д-р Александар Ристовски, во 

10.00 часот

Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. 

Здравева)

Трудово право - Проф. д-р Лазар Јовевски, во 

10.00 часот
Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева)

ПоС - Политичка филозофија  

(писмено полагање во живо)
НС - Реторика 

ОЈ - Политичка пропаганда и 

убедување (во живо усно) Проф. 

д-р Јасна Бачовска Недиќ 

НС - Европски интеграции

12.00 - 14.00 КПП КПП Трудово право - Проф. д-р Александар Ристовски

Договорно право, Право на интелектуална 

сопственост, Отштетно право, Потрошувачко 

право, Конкурентско право (Ј.Дабовиќ, Н. 

Гавриловиќ, Н. Здравева)

Трудово право - Проф. д-р Лазар Јовевски

Договорно право, Право на интелектуална сопственост, 

Отштетно право, Потрошувачко право, Конкурентско право 

(Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева)

НС - Јавно мислење НС - Јавна админситрација ПоС - Примента политика
Сите изборни и опциони предмети кај 

А. Чупеска

15.00 - 17.00 Вовед во право на ЕУ- проф. д-р Илина Ценевска Вовед во право на ЕУ- проф. д-р Илина Ценевска

са
б

о
та

14-Jan
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ед
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а

15-Jan

09.00 -11.00 Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-

р Тимчо Муцунски

Римско  право (Проф. д-р Г.  Наумовски. Проф. д-

р Е. Кранли-Бајрам)
Стварно право - проф. д-р Тина Пржеска Стварно право - проф. д-р Р. Живковска ОЈ - Јавно Мислење Граѓанско право - применета програма

12.00 - 14.00 Вовед во правото-правни студии Проф. д-р 

Александар Љ. Спасов

Вовед во правото-правни студии Проф. д-р 

Александар Љ. Спасов
НС - Современа историја 

ПоС - Современи политички 

теории

15.00 - 17.00 Филозофија на правото - Проф. д-р Александар Љ. 

Спасов

09.00 -11.00

Трговско право          

________________________________            

Меѓународно трговско право и Трговско право 

применета програма (писмено во амфитеатар)

Трговско право          

________________________________            

Меѓународно трговско право и Трговско право 

применета програма (писмено во амфитеатар)

Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-

р Б.Петревска                          __________________                                               

ПоС - Економски систем и економска политика,           

НС - Примената економика - проф.д-р В.Узунов и 

проф.д-р Б.Петревска           __________________                                        

OJ - Маркетинг, Основи на Маркетинг, Деловно 

окружување на РМ, Брендирање и рекламирање и 

Маркетинг и медиуми-проф.д-р В.Узунов и проф.д-р 

Б.Петревска

Право на друштва- 1 група 

ПоС македонски јазик Вовед во правото-Проф. д-

р Александар Љ. Спасов                                                

НС Вовед во правото - Проф. д-р Александар Љ. 

Спасов

Право на друштва - 2 група

12.00 - 14.00

Економика (правни студии, новинарство, односи 

со јавност), Политичка економија, Современи 

економски теории, Деловни финансии и останати 

предмети кај проф. Стојков, проф. Шапкова 

Коцевска

Економика (правни студии, новинарство, 

односи со јавност), Политичка економија, 

Современи економски теории, Деловни 

финансии и останати предмети кај проф. 

Стојков, проф. Шапкова Коцевска

Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-

р Б.Петревска

15.00 - 17.00 Филозофија на правото - проф.д-р Каролина 

Ристова -Астеруд

Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-

р Б.Петревска

09.00 -11.00 Казнено право Казнено право МЈП - 1 група МЈП - 2 група НС - Медиумите и глобализација ПоС - Политички теории и Политики на проширување на ЕУ
ОЈ - Говорништво и невербална 

комуникација 

Стварно право 2, Земјишно-

книжно право (проф. д-р Родна 

Живковска, online полагање - 

Microsoft Teams)

Земјоделско право - проф. д-р 

Тина Пржеска

12.00 - 14.00 Казнено право ПИТ(Проф. д-р Драги Рашковски) МЈП - 1 група ПИТ(Проф. д-р Драги Рашковски)

Социологија на правото (во живо писмено) 

Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ во живо 

писмено 

Сите предмети на мастер кај проф. д-р Владимир. Божиновски

15.00 - 17.00 Вовед во правото (правни студии) , писмен испит, 

проф. д-р Каролина Ристова -Астеруд

Вовед во правото (односи со 

јавност) и Introduction to Law 

(политички студии на англиски јазик), 

писмен испит, проф. Каролина 

Ристова -Астеруд

че
тв

р
то

к 

19-Jan

09.00 -11.00
Финансово право - проф.Максимовска Стојкова, 

проф.Зафироски, проф.Нешовска Ќосева - 10:30 

часот ПИСМЕНО ВО ЖИВО

Финансово право - проф.Максимовска Стојкова, 

проф.Зафироски, проф.Нешовска Ќосева - 10:30 

часот ПИСМЕНО ВО ЖИВО

Финансово право - проф.Максимовска Стојкова, 

проф.Зафироски, проф.Нешовска Ќосева - 10:30 

часот ПИСМЕНО ВО ЖИВО

Семејно и наследно право Семејно и наследно право ПоС - Применета политика
ПоС - Меѓународно право (мк. и 

анг. група)

ПоС - Меѓународно право (мк. и 

анг. група)

12.00 - 14.00 ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски)

Вовед во наука за политика (групи на македонски 

и англиски јазик) и изборни / опциони предмети 

кај проф. д-р Ирена Рајчиновска Пандева

Институти на семејното право, Нови 

репродуктивни технологии и 

правото, Социологија на 

семејството, Европско семејно 

право, усно или писмено во 

зависност од бројот на пријавени 

студенти, проф. д-р Елена Игновска

Меѓународно договорно право,        

Право на внатрешен пазар на ЕУ

НС - Македонски јазик и 

новинарска стилистика во живо 

(писмено)

ОЈ - Техники на односите со 

јавноста - Проф. д-р Јасна 

Бачовска Недиќ 

15.00 - 17.00

п
о
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ед

ел
н
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к
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16-Jan
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17-Jan

ср
ед

а

18-Jan

1 ДЕКАДА (09.01.2022-21.01.2022);  2 ДЕКАДА (23.01.2022-04.02.2022)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2022/23 

ПРАВЕН ФАКУЛЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ - СКОПЈЕ

11-Jan

че
тв

р
то

к 

12-Jan

п
ет

о
к 

13-Jan

пе
то

к 

20-Jan



ден датум Aмф.2 Aмф.3 Aмф.4 Aмф.5 Aмф.6 Aмф.7 Aмф.8 Aмф.9
Пред.4

Амф.10 Mал Aмф.1 Mал Aмф. 2

09.00 -11.00 Филозофија на правото - Проф. д-р Александар Љ. 

Спасов
Уставно право  - Група 1

ОЈ, ПоС, НС - Меѓународни политички 

односи - писмено

ОЈ - Теорија на односи со 

јавноста 
ОЈ, ПоС - Јавна админситрација НС, ПоС - Англиски јазик

Криминологија, Пенологија, 

Социјална патологија, 

Виктимологија, проф. 

Александра Груевска 

Дракулевски

12.00 - 14.00 НС - Теории на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна 

Бачовска Недиќ 
ОЈ - ИКТ и односи со јавноста 

ОЈ - Теорија на односи со 

јавноста 

 стечај и стечајна постапка и 

корпоративна инсолвеностот 

Лично право - проф. д-р Тина 

Пржеска

Проф. д-р Каракамишева - изборни, 

опциони и предмети на мастер студии

15.00 - 17.00

09.00 -11.00 Вовед во правото - Правни студии - Проф. д-р 

Александар Љ.Спасов 

Вовед во правото - Правни студии - Проф. д-р 

Александар Љ.Спасов 

ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО (додипломски 

студии), ПАРНИЧНО ПРАВО, ВОНПАРНИЧНО И 

ИЗВРШНО ПРАВО, АРБИТРАЖНО ПРАВО, АДР, ГПП НА 

ЕУ, НОТАРСКО ПРАВО, СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА (мастер 

студии), кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-

р Ракочевиќ, од 10.00 часот.

ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО (додипломски 

студии), ПАРНИЧНО ПРАВО, ВОНПАРНИЧНО И 

ИЗВРШНО ПРАВО, АРБИТРАЖНО ПРАВО, АДР, ГПП 

НА ЕУ, НОТАРСКО ПРАВО, СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА 

(мастер студии), кај проф. д-р Зороска Камиловска 

и проф. д-р Ракочевиќ, од 10.00 часот.

ПоС - Политички систем - (писмен испит во 

живо)                                                                            ------

------------------------------------------ПоС - Политички 

партии и интересовни групи                                                                           

Проф. д-р Каракамишева - (усно полагање во 

живо)                                          проф. д-р 

Спасеновски (усно полагање во живо)                                                                   

Доц. д-р Кртолица (писмено полагање во живо)                                                                          

------------------------------------------------ОЈ - 

Политички систем -                              Проф. д-р 

Каракамишева - (усно полагање во живо)                                                               

Проф. д-р Ристовска (Усно полагање во живо)

ПоС - Современа македонска 

историја 

12.00 - 14.00   
15.00 - 17.00

09.00 -11.00

МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, 

доц.Руменов , во живо писмено                                

________________________                        Сите 

испити од мастер студии кај проф. д-р Тони 

Дескоски (во живо писмено)

МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, 

доц.Руменов , во живо писмено                                

___________________________                        Сите 

испити од мастер студии кај проф. д-р Тони 

Дескоски (во живо писмено)

Административно право и сите предмети од мастер 

административно право и јавна администрација и 

Заштита на лични податоци изборен и опционен 

предмет

Административно право и сите предмети од 

мастер административно право и јавна 

администрација и Заштита на лични податоци 

изборен и опционен предмет

НС - Политички систем ПоС - Вовед во правото
ПоС - Јавно мислење и масовни 

комуникации
ОЈ - Основи на менаџмент ОЈ - Европска интеграција на РСМ 

12.00 - 14.00

МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, 

доц.Руменов , во живо писмено                                

___________________________                        Сите 

испити од мастер студии кај проф. д-р Тони 

Дескоски (во живо писмено)

НС - Слобода на изразување НС - Вовед во правото ОЈ - Основи на менаџмент 
ПРАВДА И ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

НА ЕУ

15.00 - 17.00 Англиски јазик  кај проф. д-р Зорица Трајкова 

(писмено, со физичко присуство)

Англиски јазик  кај проф. д-р Зорица Трајкова 

(писмено, со физичко присуство)

08.30 -12.00 Историја на право  Совр. мак. историја анг. проф. д-

р Докмановиќ (усмено)
Општ дел на ГП проф. д-р Р. Живковска Политички систем (1 група)- правни студии 

ПоС - Современи политички системи                                                  

- проф. д-р Т. Каракамишева  (во живо усно 

полагање),                                                                    

проф. д-р  Спасеновски (во живо усно полагање)                                                        

Доц. д-р Кртолица (писмено полагање во живо)             

_____________________________                                  

ОЈ - Современи политички системи  -  (писмено 

полагање во живо)                     

________________________                                        

Локална самоуправа

Општ дел на ГП - проф. д-р Тина Пржеска ОЈ - Односи со медиуми 
НС - Современа европска и 

македонска историја

Институти на јавното и 

приватното право

КАЗНЕНО ПРАВО – ПОСЕБЕН ДЕЛ, 7ми 

сем.   КОМПАРАТИВНО КАЗНЕНО 

МАТ.ПРАВО, 9ти сем 

________________________________   

МЕДИЦИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО, 9ти 

сем. МАСТЕР КАЗНЕНО, ОПЦИОНИ 

ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. ТУПАНЧЕСКИ И 

ПРОФ. ДЕАНОСКА

Проф. д-р Ристовска - Изборни, 

опциони и предмети на мастер 

студии (Начин на полагање: Во 

договор со професор)

12.00 - 14.00 Историја на правото проф. д-р Гризо

Уставно право (Група 2 и Група 3)                                              

Политички систем (2 група) - правни студии  

проф.д-р Рената Дескоска и проф.д-р Јелена 

Трајковска-Христовска                                                 

Конституционализам                                                    

Човекови права- новинарство проф.д-р Рената 

Дескоска и проф.д-р Јелена Трајковска-

Христовска  

ПоС - Политичка социологија 
ПоС - Цивилно општество  

(писмено полагање во живо)

ОЈ - Социопсихилошки аспекти 

на ОЈ

Проф. д-р Рената Дескоска - 

Изборни, опциони и предмети 

на мастер студии (Начин на 

полагање: Во договор со 

професор)

15.00 - 17.00 Историја на правото - проф. д-р И. Василевска ГП - применета програма ГП/СП 

09.00 -11.00 Трудово право - Проф. д-р Александар Ристовски, 

во 10.00 часот

Трудово право - Проф. д-р Лазар Јовевски, во 

10.00 часот

Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. 

Здравева)

Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. 

Здравева)

ПоС - Политичка филозофија  

(писмено полагање во живо)
НС - Реторика 

ОЈ - Политичка пропаганда и 

убедување (во живо усно) Проф. 

д-р Јасна Бачовска Недиќ 

НС - Европски интеграции

12.00 - 14.00

Договорно право, Право на интелектуална 

сопственост, Отштетно право, Потрошувачко право, 

Конкурентско право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. 

Здравева)

Договорно право, Право на интелектуална 

сопственост, Отштетно право, Потрошувачко 

право, Конкурентско право (Ј.Дабовиќ, Н. 

Гавриловиќ, Н. Здравева)

15.00 - 17.00
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КПП КПП НС - Јавно мислење НС - Јавна админситрација ПоС - Примента политика
Сите изборни и опциони предмети кај 

А. Чупеска

КПП КПП

Вовед во наука за политика (групи на македонски и 

англиски јазик) и изборни / опциони предмети кај 

проф. д-р Ирена Рајчиновска Пандева

15.00 - 17.00 Вовед во право на ЕУ- проф. д-р Илина Ценевска Вовед во право на ЕУ- проф. д-р Илина Ценевска

09.00 -11.00 Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-

р Тимчо Муцунски

Римско  право (Проф. д-р Г.  Наумовски. Проф. д-

р Е. Кранли-Бајрам)
Стварно право - проф. д-р Тина Пржеска Стварно право - проф. д-р Р. Живковска ОЈ - Јавно Мислење Граѓанско право - применета програма

12.00 - 14.00 Вовед во правото (правни студии), писмен испит, 

проф. д-р Каролина Ристова -Астеруд
НС - Современа историја 

Вовед во правото (односи со 

јавност) и Introduction to Law 

(политички студии на англиски 

јазик), писмен испит - проф. д-р 

Каролина Ристова -Астеруд  

ПоС - Современи политички 

теории

15.00 - 17.00 Филозофија на правото (правни студии), писмен 

испит, проф. д-р Каролина Ристова -Астеруд 

09.00 -11.00

Трговско право          

________________________________            

Меѓународно трговско право и Трговско право 

применета програма (писмено во амфитеатар)

Трговско право          

________________________________            

Меѓународно трговско право и Трговско право 

применета програма (писмено во амфитеатар)

Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-

р Б.Петревска                          __________________                                               

ПоС - Економски систем и економска политика,       

НС - Примената економика - проф.д-р В.Узунов и 

проф.д-р Б.Петревска           __________________                                        

OJ - Маркетинг, Основи на Маркетинг, Деловно 

окружување на РМ, Брендирање и рекламирање и 

Маркетинг и медиуми-проф.д-р В.Узунов и проф.д-р 

Б.Петревска

Право на друштва- 1 група Комуникологија (писмено)- од 10 часот Право на друштва - 2 група

12.00 - 14.00

Економика (правни студии, новинарство, односи 

со јавност), Политичка економија, Современи 

економски теории, Деловни финансии и останати 

предмети кај проф. Стојков и проф. Шапкова 

Коцевска

Економика (правни студии, новинарство, 

односи со јавност), Политичка економија, 

Современи економски теории, Деловни 

финансии и останати предмети кај проф. Стојков 

и проф. Шапкова Коцевска 

Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-

р Б.Петревска
Теорија на односите со јавноста (писмено)

15.00 - 17.00 Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-

р Б.Петревска

Односи со медиумите (писмено во 14 часот); 

Односи со медиумите - практикум (писмено во 

16 часот); Теории и концепции на односите 

(писмено во 16 часот)

09.00 -11.00 Казнено право Казнено право МЈП - 1 група МЈП - 2 група НС - Медиумите и глобализација ПоС - Политички теории и Политики на проширување на ЕУ
ОЈ - Говорништво и невербална 

комуникација 

Стварно право 2, Земјишно-

книжно право (проф. д-р Родна 

Живковска, online полагање - 

Microsoft Teams)

Земјоделско право - проф. д-р 

Тина Пржеска

12.00 - 14.00 Казнено право ПИТ(Проф. д-р Драги Рашковски) МЈП - 1 група ПИТ(Проф. д-р Драги Рашковски)

Социологија на правото (во живо писмено) 

Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ во живо 

писмено 

Сите предмети на мастер кај проф. д-р Владимир. Божиновски

15.00 - 17.00

09.00 -11.00
Финансово право - проф.Максимовска Стојкова, 

проф.Зафироски, проф.Нешовска Ќосева - 10:30 

часот ПИСМЕНО ВО ЖИВО

Финансово право - проф.Максимовска Стојкова, 

проф.Зафироски, проф.Нешовска Ќосева - 10:30 

часот ПИСМЕНО ВО ЖИВО

Финансово право - проф.Максимовска Стојкова, 

проф.Зафироски, проф.Нешовска Ќосева - 10:30 

часот ПИСМЕНО ВО ЖИВО

Семејно и наследно право (усно во живо) институти ПоС - Применета политика
ПоС - Меѓународно право (мк. и 

анг. група)

ПоС - Меѓународно право (мк. и 

анг. група)

12.00 - 14.00 ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски)

Институти на семејното право, Нови 

репродуктивни технологии и 

правото, Социологија на 

семејството, Европско семејно 

право, усно во живо проф. д-р Елена 

Игновска

Меѓународно договорно право,        

Право на внатрешен пазар на ЕУ

НС - Македонски јазик и 

новинарска стилистика во живо 

(писмено)

ОЈ - Техники на односите со 

јавноста - Проф. д-р Јасна 

Бачовска Недиќ 

15.00 - 17.00
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