
                                               Предметна програма втор  циклус на студии  

1. Наслов на наставниот предмет Трговско право 

2. Код БМ3103 

3. Студиска  програма Бизнис менаџмент 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

УКИМ,  

Економски институт, Скопје 

 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 
VII A 

6. 
Академска година / семестар 2018/2019 7.  Број на ЕКТС 

кредити 
12 

 

8 
Наставник Проф. д-р Горан Коевски 

Проф.д-р Елена Давитковска  

9 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус студии (180 кредити) 

10 

Цели на предметната програма 

(компетенции) 

Студентите да го прошират своето претходно знаење за 

основите на трговското право. Главна цел на предметната 

програма е на студентите да им се пружи продлабочено 

знаење за пошироката област на трговското право, односно 

за трговските друштва, за трговските договори, за 

алтернативното решавање на спорови, за хартиите од 

вредност, за правото на интелектуална сопственост и за 

правото на конкуренција. По успешното завршување на 

предметната програма, студентите треба да бидат 

оспосбени да покажат детално разбирање на клучните 

начела на трговското право. Исто така, студентите треба да 

покажат способност за ефективно истражување и за 

анализа на сложените правни документи, како и да го 

применат своето знаење и вештини во решавањето на 

правните проблеми. 

11 

Содржина на предметната 

програма 

Предметната програма по трговско право содржи повеќе 

делови: првиот дел се фокусира на теоретските и 

практични аспекти на статусот на трговските друштва 

(структура, работење, корпоративно управување, 

престанок), вклучително и аспектите на правото на 

друштва на ЕУ; вториот дел ги опфаќа основите на 

трговските зделки - B2B договори (правни и други 

домашни и меѓународни извори на трговските договори, 

склучување на трговски зделки, штета, меѓународни 

трговски термини - INCOTERMS, трговзко застапување, 

договорот за лизинг, дистрибуцијата и франшизингот, 

факторинг договорот, превоз на стока по железнички, 

патен и морски сообраќај и слично; следниот дел од 

предметната програма го обработува алтернативното 

решавање на споровите кои настануваат од трговските 

зделки (арбитража, медијација и слично); следниот дел ги 

обработува главните начела на хартиите од вредност 

(меницата и чекот), документарниот акредитив, 

банкарската гаранција, и слично; основните 

карактеристики на правото на интелектуална сопственост 

се опфатени во наредниот дел од предметната програма 

(патенти, трговски марки, авторски права, индустриски 

дизајн, деловна тајна), договорот за лиценца, правна 



заштита на правата од интелектуална сопственост; 

конечно, последниот дел од предметната програма ги 

обработува основите на правото на конкуренција 

(политика за заштита на конкуренцијата, вертикалните 

договори, хоризонталните договори, системита на заштита 

на конкуренцијата согласно правото на Република 

Македонија и на ЕУ, и слично). 

12 

Методи на учење Предметната програма по трговско право ќе се спроведува 

преку интерактивна настава, споредбена анализа 

(дискусии за различни правни концепти), анализа на 

случаи преку аналитичко-синтетички метод, работилници 

и дебати. Методот на настава треба да обезбеди активно 

вклучување на студентите како во предавањата, така и на 

вежбите преку подготовка на презентации, есеи и 

семинарски работи. Студентите ќе се упатуваат на 

изворите на литература која им е потребна за нивното 

истражување. Критичкото размислување ќе биде силно 

поддржувано, но и случајното прозивање на студентите ќе 

придонесе за сериозна подготовка пред часовите. 

13 
Вкупен расположив фонд на 

време 
15 недели 

12 ЕКТС х 30 часови = 360 часови 

14 
Распределба на расположивото  

време 

60+30+270 = 360 часови 

15 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска настава  60 часови 

15.2 Вежби, семинари, тимска 

работа, анализа наслучаи од 

практика 

30 часови 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 80 часови 

16.2 Самостојни задачи 80 часови 

  16.3 Домашно учење 110 часови 

17. 

Начин на оценување 

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 

( поени / оцена) 

под 61 бодови 5(пет)             (F) 

61-68 бодови 6(шест)          (E) 

69-76 бодови 7(седум)        (D) 

77-84 бодови 8(осум)          (C) 

85-92 бодови 9(девет)         (B) 

93-100 бодови 10(десет)       (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на настава, вежби, практична задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

 Механизми на интерна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. Задолжителна литература  

 



1. д-р Милан Недков, д-р Тито Беличанец, д-р Елена Градишки-Лазаревска, 

Правен факултет, ПРАВО НА ДРУШТВА "Јустинијан Први", Скопје, 

2009 година 

2. д-р Александар Николовски, д-р Снежана Плавшиќ, Трговско право, 

Скопје, 2005 година 

3. Проф. д-р Горан Коевски, Доц. д-р Дарко Спасевски, „199 Обрасци 

на договори од трговското работење и од имотното 

право“,Академик, Скопје, 2016 

4. Stefen Grundmann,European Company Law – Ogranization, Finance and 

Capital Markets, Intersentia, 2007 

5. д-р Дабовиќ – Анастасовска Јадранка, д-р Горан Коевски,д-р Валентин 

Пепељугоски и д-р Ненад ГавриловиќДоговори на автономната трговска 

практика,УКИМ, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2012 

6. Beatty F. Jeffrey F., Susan S. Samuelson,and Dean A. Bredeson, Business Law 

and the Legal Environment, Sixth Edition, South-Western, Cengage Learning, 

2013 

7. д-р Горан Коевски, „Водич за алтернативните извори на финансирање” 

Скопје, 2007 

8. д-р Горан Коевски, „Основи на конкурентско право”, авторизирани 

предавања 

9. д-р Дабовиќ-Анастасовска, Ј. и д-р Пепељугоски В., Право на 

интелектуална сопственост, Академик, Скопје, 2012  

 

22.2. Дополнителна литература 

1. Закон за трговските друштва, „Службен весник на Република 

Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 

166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 

6/16, 30/16 и 61/16 

2. Закон за облигационите односи („Службен весник на Република 

Македонија“ број 18/2001, 78/2001, 04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008 и 

81/2009 и 161/2009) 

3. Закон за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број 

34/2006, 126/2006, 84/2007, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14 и 98/15 и 192/15) 

 
     

 


