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I Вовед 

 

Документот пред вас содржи опис и анализа на правното образование во Р.М. од 2003 до 

2013 година, период во кој суштински се промени начинот на кој што се студира право на 

високообразовните институции во РМ. Правното образование1 како систем за 

образование и стручно оспособување на идните правни професионалци2 е од големо 

значење за правниот систем за воспоставување на општество во кое се почитува начелото 

на владеењето на правото. Постоењето на систем за образование на правници кој ќе 

овозможи3 идните судии, јавни обвинители и адвокати да се стекнат со напредни 

познавања од општите правни принципи и правниот систем на државата, потоа со 

практични вештини во примената на правото и да им наметне почит кон општо-

прифатените вредности на правничките професии ќе гарантира постоење на посветени 

правни професионалци способни да ги заштитат принципите на владеење на правото и 

правната држава. Со други зборови, од квалитетот на постојното правно образование кое 

во моментот го нудат високообразованите институции во РМ ќе зависи 

професионалноста, стручноста и етичноста на правниците кои за 20 години ќе бидат 

судии, јавни обвинители и адвокати. Поради ова, важно е да постои практика како од 

академската така и професионалната јавност на континуирано следење на процесите и 

реформите кои се спроведуваат во областа на правното образование во РМ, нивна 

објективна анализа и давање на издржани препораки за надминување на евентуално 

воочените проблеми. Оваа анализа има за цел да придонесе во надополнувањето на 

празнината од извештаи и анализи во областа на правното образование и реформите кои 

се спроведуваат во истото со цел да иницира јавна дебата во однос на правецот во кој се 

движи образованието за правници во РМ.  

Правното образование во Република Македонија во последните 10 години претрпе 

коренити и длабоки реформи. Ако само направиме споредба како се студираше право во 

2003 со студирањето право во 2013 година ќе забележиме дека во меѓувреме се 

променила наставната програма, начинот на студирање и проверка на знаењето на 

студентите, траењето на студиите, видот на дипломите кои се нудат како и можноста на 

избор каде ќе се студира помеѓу повеќето правни факултети во државата. Ваквата 

                                                                 
1 За потребите на оваа анализа ќе го користеме терминот „правно образование“ под кое се подразбираат 
додипломските правни студии на правните факултети во државата; 
2 Адвокати, судии, јавни обвинители, нотари, извршители итн; 
3 „Од особена важност за секоја држава е да има соодветен систем за правно образование кој ќе го 
гарантира стекнувањето со потребното знаење, вештини и вредности што ќе овозмо жи ефективно 
вршење на правничката професија од страна на адвокатите, судиите и јавните обвинители “ - Roy T. 
Stuckey (2002) “Preparing Students to Practice Law: A Global Problem in Need of Global Solutions”, South Texas 

Law ReviwVol.43, P. 650 
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промена е резултат на два одвоени процеси кои започнаа и се спроведоа паралелно. 

Првиот е воведувањето на принципите на болоњскиот процес во високото образование 

во РМ (а со тоа и на правните факултети) во 2005 година со што се промени наставната 

програма врз основа на која се спроведуваа правните студии, се воведоа тригодишни 

додипломски и двегодишни постдипломски студии (3+2) како и се промени начинот на кој 

што се оценуваше знаењето на студентите. Паралелно со ова се воспостави и 

конкурентност во високото образование на правници преку основање на повеќе во прво 

време приватни, а потоа и државни правни факултети. Како и секоја промена на овие два 

процеси беше гледано со недоверба и скепса особено од страна на професионалната и 

стручната јавност со образложение дека ваквите реформи ќе го намалат квалитетот и 

стручноста на дипломираните правници на што требаше меѓутоа за жал не се одговори со 

издржани анализи кои објективно ќе го оценеа влијанието на овие два процеси.  

Оваа анализа ќе ги идентификува и опише двата споменати процеси преку анализа на 

правната рамка врз основа на која се спроведоа, анализа на наставните програми на 

правните факултети и нивна споредба. Дополнително анализата ќе ги идентификува и 

перцепциите и ставовите на оние кому им е наменето правното образование, студенти те 

по право и дипломираните правници со цел да се идентификуваат проблемите со кои тие 

евентуално се соочуваат. И за крај анализата ќе даде одговор на сѐ по присутната 

перцепција во јавноста дека бројот на запишани и дипломирани правници се зголемува  

преку анализа на трендовите на бројот на запишани и дипломирани правници вкупно и 

одделно на правните факултети и споредба со бројот на невработени правници и 

отворени работни места за правници. 

Анализата е наменета за високообразовните институции, професионалните организации 

на правници и креаторите на политики. Наодите и заклучоците од оваа анализа можат да 

бидат искористени при планирање на идните реформи и процеси во областа на правното 

образование со цел да се надминат проблемите со кои се соочува истото, а се воочени во 

анализата.  

 

 

 

 

 

Оваа анализа е изработена со поддршка од Проектот на УСАИД за граѓанско 

општество спроведуван од Фондацијата Отворено општество – Македонија преку 

обезбедување на работна стипендија за млад истражувач за реализација на 

проектот „Реформите во правното образование во Македонија – Предизвици и 

перспективи за студентите по право и младите правници“.  



4 
 

II Методологија  

 

Оваа анализа беше изработена врз основа на однапред дефинирана методологија за 

работа опишана подолу.  

1. Истражувачко прашање 

Основното истражувачко прашање кон кое беа насочени истражувачките активности за 

потребите на оваа анализа беше да се утврди: што сѐ се промени во начинот на кој се 

спроведува образованието на правните факултети во РМ (правните студии) во периодот 

од 2003 до 2013 година? Набљудувано одделно оваа анализа ќе даде одговор на 

следниве прашања: 1) На кој начин воведувањето на болоњскиот систем на студирање и 

основањето на повеќе државни и приватни правни факултети го променија начинот на кој 

се студира право во РМ?, 2) Кои се ставовите и перцепциите на оние кому им е наменето 

правното образование за споменатите реформи? и 3) Дали во периодот што е предмет на 

овој извештај се зголеми или намали атрактивноста на правните студии?. Поврзано со 

образованието е секако можноста за вработување по дипломирањето па затоа како 

дополнително истражувачко прашање овде ќе биде анализирано и дали постои 

еквилибриум помеѓу бројот на лица кои се стекнале со диплома за завршени 

додипломски правни студии и бројот на отворени работни места за правници во една 

година односно дали постои реална „хиперпродукција“ на правници?  

2. Временски опфат на истражувањето 

Анализата го опфаќа временскиот период од 2003 до 2013 година односно од учебната 

2003/04 до учебната 2013/14.  

3. Прибирање податоци 

За потребите на оваа анализа и давање одговор на поставените истражувачки прашања 

беа прибрани како релевантни следниве секундарни квантитативни и квалитативни 

податоци:  

3.1.  Квантитативни податоци 

 Број на запишани студенти на правни студии на прва година по првпат во 

периодот 2003 – 2013 година – Со користење на Законот за слободен пристап до 
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информации од јавен карактер4 од сите постојни правни факултети5 во државата 

беа прибрани податоци за бројот на запишани студенти на правни студии на прва 

година по првпат во периодот 2003 – 2013 година за секоја година одделно; 

 Број на дипломирани студенти на додипломски студии, специјалистички  и 

постдипломски во периодот 2003 – 2013 година – исто како и претходното; 

 Вкупен број на запишани и дипломирани студенти на високообразовните 

институции во периодот 2003 – 2013 година – од увид во соопштенијата и 

публикациите на Државниот завод за статистика на РМ цитирани подолу во 

текстот; 

 Број на дипломирани правници кои го положиле правосудниот испит во 

периодот 2003 – 2013 година - со користење на Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер од Министерството за правда на РМ беа прибрани 

податоци за бројот на дипломирани правници кои го положиле правосудниот 

испит во периодот од 2003 до 2013 година за секоја година одделно и  

 Вкупен број на невработени лица со високо правно образование и објавени 

слободни работни места за лица со високо правно образование во 2011, 2012 и 

2013 година - со користење на Законот за слободен пристап до информации од 

јавен карактер од Агенцијата за вработување на РМ беа прибрани податоци за 

вкупниот број на невработени лица со високо правно образование пријавени  во 

агенцијата и вкупниот број објавени слободни работни места со ППР образец за 

лица со високо правно образование во 2011, 2012 и 2013 година.  

3.2 Квалитативни податоци 

 Прописи со кои е уредена правната рамка на правното образование – за 

потребите на оваа анализа беа прибрани прописите кои го уредуваат правното 

образование во РМ; 

                                                                 
4 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, Службен весник на Република Македонија, 
бр. 13/06, 86/08. 06/10, 42/14  
5 Правен факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Факултет за  правни науки при Европски универзитет на  Р.М, Правен 
факултет при Универзитет Американ колеџ – Скопје, Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Правен 

факултет при Меѓународен универзитет – Струга, Правен факултет при Универзитет на  Југоисточна Европа – Тетово, 
Правен факултет – Кичево при Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Факултет за  правни науки при Универзитет 
ФОН и Правен факултет при Државниот универзитет – Тетово; 
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 Наставните програми на правните факултети – со пристап до веб страните на 

правните факултети беше спроведен увид, анализа и споредба на наставните 

програми на правните факултети во РМ; 

 Ставовите и перцепциите на студентите по право  – водејќи се од потребата да се 

утврди дали оние кои се корисници на правното образование (студентите по право 

и дипломираните правници) се соочуваат со определени проблеми се изработи 

структуиран прашалник преку користење на веб страницата www.typeform.com за 

креирање на онлајн прашалници и истиот беше пополнет од 259 испитаници6 и 

 Релевантна литература – за потребите од изработка на оваа анализа беше 

консултурана релевантна литература од домашни и странски извори цитирана 

подолу. 

4. Селектирани области за анализа 

Предмет на оваа анализа ќе бидат следниве области: 

 Правната рамка која го уредува високото образование за право во РМ, 

 Имплементацијата на болоњскиот систем во образованието за правници во РМ, 

 Постоењето конкурентност помеѓу државните и приватните универзитети при 

обезбедувањето на правните студии, 

 Ставовите и перцепциите на студентите по право и дипломираните правници за 

реформите во правното образование, 

 Бројот на запишани и дипломирани студенти по право, 

 Пазарот на труд за лица со високо правно образование во периодот од 2011 до 

2013 година. 

 

5. Ограничувања  

Ограничувањата на оваа анализа пред сѐ се однесуваат на карактерот на податоците кои 

се прибрани (нивната секундарност),  ограничениот статистички примерок при анализата 

на ставовите и перцепциите на студентите по право и недостатокот од ресурси за 

пообемно и подетално истражување и анализа на областа.  

 

 

                                                                 
6 Подетално за прашалникот и наодите види Дел 2  

http://www.typeform.com/
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Дел 1: Што сѐ се промени во правното  образование во РМ? 

 

Овој дел од анализата се однесува на реформите кои се спроведоа во областа на 

правното образование на високообразовните институции во РМ во периодот од 2003 до 

2013 година и ги идентификува и анализира клучните процеси кои се одвивааа во овој 

период и го утврдува нивното влијание врз промената на начинот на кој што се студира 

право. Покрај идентификување на процесите овој дел содржи и анализа на наставните 

програми на правните факултети во РМ за додипломски правни студии како и анализа на 

правната рамка со која се уредува правното образование во РМ. Со тоа ќе се добие јасна и 

објективна слика на правното образование која е суштински предуслов за 

идентификување и анализа на евентуалните проблеми и предизвици пред кои е 

исправено.  

Образованието на правните професионалци е сложен образовен процес, а нејзината 

вредност зависи во најголем дел од тоа како некои аспекти на професионалната обука се 

разбрани и вткаени во целина. Тоа е и предизвикот на правното образование : да ги 

поврзува интересите на оние кои едуцираат со потребите на практичарите и со јавноста 

на која професијата ѝ служи – со други зборови, поттикнување на она што може да се 

нарече граѓански професионализам.7 Не смее да се заборави дека секојдневното 

практицирање на правничките професии вклучува одлучување за слободата, имотот,  

семејните односи, правата и интересите на други лица поради што е особена важност 

професионалноста и стручноста на правниците која единствено може да се стекне преку 

квалитетно правно образование.  

 

1.1. Правното образование во 2003 година 

Во 2003 година високото правно образование во Република Македонија се спроведуваше 

на три високо образовни институции. Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје како 

најстар правен факултет во државата основан 1956 година во состав на Универзитетот Св. 

Кирил и Методиј, Правниот факултет во состав на Универзитетот на Југоисточна европа  

(во понатамошниот текст: ЈИЕ) основан во 2001 и Факултетот за правни науки во состав на 

Универзитетот ФОН основан во 2003 година. Покрај нив правни студии нудеше и тогаш 

непризнатиот и неакредитиран Државен универзитет во Тетово кој започна со работа во 

                                                                 
7 Sull ivan, M. W., Colby, A., Wegner, W. J., Bond, L., Shulman S. L., Educating Lawyers, Prepara tion For The 

Profession of Law, The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, Stanford, 2007 ; 
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1994 година. Правните студии беа организирани како четиригодишни додипломски 

правни студии со кои по дипломирањето студентите по право се стекнуваа со титула 

дипломиран правник со VII-1 степен на образование. Во учебната 2003/04 во прва  година 

на правни студии по првпат се запишаа вкупно 1323 студенти од кои најголемиот дел 800 

се запишаа на Правниот факултет „Јустинијан Први“, 367  на Правниот факултет на ЈИЕ и 

156 на Правниот факултет во состав на Универзитетот ФОН. Наставните програми со 

неколку исклучоци беа фокусирани кон теоретско запознавање со правото и речиси и не 

вклучуваа стекнување со практични правнички вештини со што најголемиот дел од 

дипломираните правници не беа подготвени за практичните предизвици на правната 

професија. Сепак стекнувањето со титула дипломиран правник формално беше сосема 

доволно од аспект на образование за продолжување на кариерата во правосудството или 

адвокатурата и немаше потреба од комплетирање на постдипломски циклус на студии.   

 

1.2. Имплементирање на принципите од Болоњскаката декларација (Болоњски процес)  

1.2.1. Опис на Болоњскиот процес 

Европскиот процес на реформи што за цел има да создаде „Европски простор на  високо 

образование“ е базиран на меѓународна соработка и академска размена што е привлечна 

за европските студенти и наставен кадар, како и за студентите и наставниот кадар од 

другите делови на светот. Европскиот простор на високото образование треба да ја  

олесни мобилноста на студентите, дипломците и високообразовниот кадар од другите 

делови на светот; да ги подготви студентите за нивните идни кариери и за живот како 

активни граѓани во демократските општества, како и да го поддржува нивниот личен 

развој и да овозможи широк пристап до квалитетно високо образование, базирано на 

демократски принципи и академска слобода.8 

Овој процес, познат по Болоњската декларација како Болоњски процес, вклучува серија 

на министерски самити и конференции на европските држави од 1998 година па наваму. 

Годинава се навршија точно 15 години откога министрите за наука од 20 европски земји 

се сретнаа во најстариот универзитетски град во Италија, Болоња.  

Основните принципи на Болоњскиот процес првпат се зачнати со Сорбонската 

декларација за хармонизација на архитектурата на европскиот систем за високо 

образование, потпишана на 25-ти мај 1998 година од министрите за образование на 

Франција, Германија, Италија и Обединетото Кралство. Сорбонската декларација е 

                                                                 
8 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/about/  

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/about/
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фокусирана на подобрување на меѓународната транспарантност на програмите и 

признавање на квалификациите по пат на постепена конвергенција кон заедничка рамка 

на квалификации и циклуси на студии. Исто така таа е насочена и кон олеснување на 

мобилноста на студентите и професорите во Европа и нивно интегрирање во европскиот 

пазар на трудот. Конечно, Сорбонската декларација значи и  проектирање на систем на 

заедничка диплома за додипломци и дипломци (мастер и докторски студии). Со неа е 

направен првиот чекор во постигнувањето на согласност дека европските 

високообразовни системи треба да бидат кохерентни и компатибилни за зајакнување на 

европското високо образование. Декларацијата вклучува повик за воведување на два 

циклуси на студии (додипломски и постдипломски) и користење на кредити.  

Година подоцна, во јуни 1999 е усвоена Болоњската декларација од страна на 29 европски 

министри за образование. Со неа земјите потписнички се обврзуваат да направат 

реформи во структурата на високо образовните системи. Декларацијата се стреми да 

создаде „Европски простор за високо образование“ (ЕНЕА) заклучно со 2010 година, 

остварувајќи три главни цели: меѓународна конкурентност, мобилност и подготвеност за 

вработување. Декларацијата и предвидените реформи се фокусираат не само на 

хармонизација на високото образование во Европа, туку и на транспарентноста во 

работењето која е неопходна за да се зголеми мобилноста на студентите и на 

професорите. Големо внимание се посветува и на потребата високообразовните 

институции да постигнат што поголема меѓународна конкурентност, особено во поглед на 

американските универзитети. Декларацијата ја препознава и врската помеѓу 

образованието и процесот на вработување, сугерирајќи реформи кои би го зголемиле 

„пазарот на труд“ за дипломирани студенти. 

Во мај 2001 година е одржан самит во Прага со цел да се оцени дотогашниот напредок и 

да се идентификуваат главните приоритети кои треба да го водат напред Болоњскиот 

процес во годините што следат. На овој состанок учествуваат 33 земји, со Хрватска, 

Турција и Кипар прифатени како нови членки. Министрите го поздравуваат вклучувањето 

на голем број нови актери: Европската универзитетска асоцијација, Националната унија на 

студенти во Европа, Европската асоцијација на институции за високо образование и 

Европската комисија. 

Третиот министерски самит се одржува во Берлин, во 2003 година. Министрите 

повикуваат на фокусирање на три приоритети за наредните две години : обезбедување на 

квалитет, систем со два циклуси на студии и признавање на дипломите и периодите на 

студирање. На овој самит е заклучено дека е неопходно да се оди подалеку во фокусот на 

на двата главни циклуси на високото образование и се вклучи докторско ниво како трет 

циклус на студии во Болоњскиот процес и да се изградат врските помеѓу европското 



10 
 

високо образование и истражувачките области. Министрите ги прифаќаат барањата за 

членство во Болоњскиот процес од страна на држави од југоисточна Европа и Русија, при 

што членството на процесот од овој самит брои  40 држави. На истиов самит и Република 

Македонија станува членка на Болоњскиот процес. 

Во 2005 година во Берген, Норвешка, кон Болоњскиот процес се приклучуваат уште пет 

земји. На конференцијата во Берген исто така министрите ја усвојуваат сеопфатната 

Европската рамка за квалификации (ЕНЕА).  

Две години подоцна во Лондон, Црна Гора се приклучува како 46-та земја членка на 

Болоњскиот процес. Министрите усвојуваат Предлог регистар на агенциите за 

обезбедување на квалитет на европското високо образование. Исто така на оваа средба 

на министрите потенцирана е важноста на социјалната димензија на високото 

образование. Министрите ги повикуваат Еуростат и Еуростудент да развијат споредливи и 

веродостојни индикатори за мерење на напредокот во зголемувањето на вработените и 

студентската мобилност. 

На шестиот министерски самит, во 2009 година во Лувен, Белгија министрите ги 

утврдуваат приоритетите на Европскиот простор за високо образование до 2020, 

проширувајќи го Болоњскиот процес од 2010 на 2020 година. Тие ја истакнуваат важноста 

на доживотното учење, ширењето на пристапот до високото образование, вработувањето, 

собирањето на податоци, меѓународната отвореност и мобилност. Министрите се 

согласуваат дека иако е направен напредок на полето на имплементацијата на 

постоечките акциони линии, сепак, има уште многу работа, особено на полето на 

доживотното учење и студентската мобилност. Па така, не се иницираат нови акциони 

линии на овој самит. Наместо тоа, Болоњскиот процес подлабоко им пристапува на 

реформите, со цел да го осигури остварувањето на имплементацијта на процесот во сите 

земји. Така, лувенскиот самит предвидува како цел 20 отсто од дипломираните во 

високото образование задолжително да имаат студирано или да се обучуваат во 

странство во текот на своето студирање. Исто така повикани се државите да ги развијат 

целосно националните рамки на квалификации и да се подобри и зголеми собирањето на 

податоци.  

Наредната година е свикан вонреден самит со цел формално да започне создавањето на 

Европскиот простор за високо образование – на десетгодишнината од Болоњскиот 

процес. За разлика од другите самити, овој има примарно славеничка функција, а 

показател за тоа е донесената Будимпештско-виенска декларација. Како и претходните 

три самити, нови акциони линии не се додадени, а поздравено е вклучувањето на 

Казахстан во процесот.  
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Главната порака на Букурешката министерска конференција која се одржа од 26-27 април 

2012 година, а на која учествуваа 47 европски министри за образование, е дека 

реформата во високото образование може да ѝ помогне на Европа да се врати на 

вистинскиот пат и да генерира одржлив раст и работни места. Министрите се согласуваат 

да се фокусираат на три главни цели во светло на економската криза : да предвидат 

квалитетно високо образование на повеќе студенти, да им овозможат на студентите 

вештини за вработување, како и да ја зголемат студентската мобилност. 47-те земји 

усвојуваат нова Европска стратегија што има за цел да ја зголеми студентската мобилност 

и има специфична цел да барем 20 отсто од тие што дипломираат во Европа во 2020 

задолжително да посетувале студии или обуки во странство. Освен министерската 

конференција, се одржуваат исто така и Болоњските политички форуми, кои до тогаш се 

одржувале во комбинација со министерските конференции. 

 

1.2.2. Неколку искуства од спроведувањето на Болоњскиот процес  

Со оглед на амбициозниот обем на Болоњскиот процес, веројатно не е изненадување 

дека имплементацијата на процесот не секогаш се одвива без проблеми во земјите на 

Болоњскиот процес. Германскиот систем на правно образование е пример за ситуација во 

која имплементацијата се покажала проблематична. Така, иако се признава дека 

мобилноста е порасната и сѐ повеќе студенти од странство доаѓаат да учат во Германија, 

многу малку германски студенти заминуваат на студии во другите земји.  

Токму поради тие, но и низа други причини, освен германските  студенти, досега во светот 

илјадници студенти протестираат против болоњските правила: aвстриските студенти, 

студенти од универзитетите во Севилја и Барселона, Хрватска, Италија и Канада . 

Незадоволните студенти се дел од меѓународното независно студентско движење, кое 

почна протести во 2007 година. 

 

1.2.3. Болоњскиот процес во македонскиот систем на правно образование  

Со потпишување на Болоњската декларација, на министерската средба одржана во 

Берлин во септември 2003 година, Република Македонија се приклучи на Болоњскиот 

процес. За образовните авторитети во Република Македонија тоа претставуваше и 

своевидна обврска за имплементација на клучните императиви на Болоњскиот процес и 

тоа: 



12 
 

 воспоставување единствен Европски простор за високо образование,  

 обезбедување мобилност на студентите и академскиот кадар и 

препознатливост на дипломи со користење на ЕКТС како универзална 

алатка, 

 воведување трициклусни студии кои би се финализирале со споредливи 

дипломи дополнети со додаток на диплома, 

 подигнување на нивото на квалитет на образовните услуги во академските 

институции и 

 зајакнување на научно-истражувачката дејност како услов за унапредување 

на високообразовната дејност. 

 

Следствени на овој процес беа и законодавните промени. Така, од 2008 година во 

Македонија почна да важи нов Закон за високото образование9 (во понатамошниот текст: 

Законот). Овој закон во целост го инкорпорира Болоњскиот систем на студирање. Законот 

ги воведува трите циклуси на високото образование: првиот и вториот циклус на 

универзитетски студии и третиот циклус на докторски студии.  

Најголемиот дел од високообразовниот систем вклучувајќи ги и правните факултети 

започнуваат со примена на ЕКТ системот почнувајќи од учебната 2005/06.  

Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) претставува единствен систем на 

квантитативно вреднување на вложениот труд на студентите во стекнувањето на знаења, 

способности и вештини (резултати од учењето) предвидени како студиска програма, така 

и секој предмет во рамките на таа програма. Поените се вид на заедничка „валута“  во 

Европскиот систем на високото образование, кој се заснова на работата на студентот кој 

се верификува испитот.  

ЕКТС постои уште пред Болоњскиот процес, т.е. воведен е во 1989 година во рамките на 

ERASMUS (сега дел од SOCRATES) програмата. Овој систем овозможува признавање на 

периоди на студирање во странство и има за цел да придонесува кон зголемување на 

квалитетот и степенот на мобилност на студентите во Европа. Европскиот кредит трансфер 

систем предвидува мобилност на студентите во европскиот простор на високо 

                                                                 
9 Закон за високото образование, Службен весник на Република Македонија, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 

99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14 
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образование со можноста за пренос и акумулација на поените стекнати во различни 

институции и го олеснува признавањето на дипломи меѓу земјите на Европа за да на тој 

начин ја промовира европската димензија на високото образование. Поените не се 

признаваат автоматски, туку подразбираат потврден квалитет и програма на 

институцијата која ги доделува. 

ЕКТС се темели на принципот дека 60 кредити значат работно оптоварување на редовен 

студент во текот на една учебна година. ЕКТС-кредитите означуваат успешно завршување 

на потребната работа и соодветно оценување на потребните резултати. Студентската 

ангажираност (оптовареност) на ЕКТС се состои од времето потребно да се завршат сите 

планирани активности, како: посета на предавања, семинари, независно и приватно 

студирање, подготовка на проекти, испити и слично. 

Кредитите се доделуваат на сите образовни компоненти на студиската програма (модули, 

курсеви, семинарски работи и слично) кои го одразуваат квантитетот на работата што 

секоја од компонентите го бара за да се постигнат резултати од учењето во однос на 

вкупниот квантитет на работа потребен за успешно завршување на студиската програма.  

Мобилноста на студентите се остварува на три нивоа – интерно (факултетско), 

универзитетско и меѓународно. На ниво на Факултетот, студентот запишан на една од 

студиските програми може во текот на студирањето да се префрли на друга програма, при 

што предметните програми кои се совладани на претходната студиска програма се 

признаваат и на другата студиска програма, доколку ги има и во неа. Истиот принцип се 

применува и на ниво на Универзитетот. Доколку еден студент сака да се префрли од еден 

на друг факултет во рамките на Универзитетот, совладаните предметни програми, ако се 

наоѓаат во студиската програма на новиот факултет, се признаваат како успешно 

совладани. Преминувањето од еден на друг факултет е возможно и вон границите на 

Република Македонија. Предметните програми кои се совладани на факултет во 

странство, доколку се составен дел и од студиската програма на домашен факултет, ќе 

бидат признаени со соодветниот број кредити. Ова е прецизно уредено во билатералните 

спогодби што Факултетот ги има потпишано со факултети и универзитети во земјата и во 

странство за меѓусебно признавање на трансфери на кредити.  

Конечно, студирањето според Болоњскиот модел како резултат на повеќестепеноста на 

студиите, можноста студентите да избираат при стручното профилирање, како и на 

осовременувањето на предметните содржини треба да овозможува зголемена 

конкурентност на студентите на пазарот на трудот. 
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1.2.4. ЕКТС на Правниот факултет Јустинијан Први – Скопје и Државниот универзитет во 

Тетово 

Во продолжение, опис на ЕКТС на начинот како што е имплементиран на Правниот 

факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. 

Во учебната 2006/2007 година оценувањето на овој факултет се одвива во неколку 

сегменти: 15 поени се добиваат од редовните активности како активноста на наставата, 

семинари, истражување и други форми на интерактивност, вкупно 10 поени носи 

изработката на есеј, двата теста носат по 35 поени, или вкупно 70, а присуството на 

наставата носи најмногу 5 поени. Од дополнителна активност можат да се освојат уште 5 

поени. Од наредната учебна година иако остануваат истите поени од тестовите, есејот 

носи 20 поени, а редовните активности 10 поени. Од дополнителна активност може да се 

освои плус 1 поен. 

Сите испити се полагаат писмено, преку тестови, и иако е оставена можноста да се 

примени и поинаков начин на контуинирано и завршно оценување, речиси во потполност 

факултетот останува доследен на ваквиот начин на  полагање. Тестовите содржат прашања 

со понудени опции. 

Конечно, од учебната 2011/2012 година започнува да се применува еден нов систем на 

оценување. Сега тестовите (кои се во електронска форма и се полагаат на компјутер) 

носат по 15 поени, или вкупно 30 поени можат да се освојат на овој начин. Вториот дел од 

испитот се спроведува со писмен тест со отворен тип прашања на цел испит или усмен 

испит. 

Од вториот циклус на студии во рамките на факултетот „Јустинијан Први“ во Скопје 

функционираат неколку модули: административно право, граѓанско материјално право и 

граѓанско процесно право, деловно право, историја на правото, казнено право, 

меѓународно право и меѓународни односи, римско право и приватно-правна традиција, 

уставно право и финансии и финансово право. 

Што се однесува пак на Правниот факултет при Универзитетот во Тетово, студентите по 

право уште при уписот се насочуваат на една од трите области на студирање: правосудна 

насока, административно право и меѓународно право и меѓународни односи. 

Додипломските студии траат една година, по што студентите имаат можност да запишат 

втор циклус на студии од областа на граѓанското или казненото право.  
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1.3. Основање на повеќе приватни и државни правни факултети  

Со Законот за високото образование од 2000 година10  се овозможи основање на 

приватни високообразовни институции од страна на домашни и странски правни и 

физички лица откако ќе го поминат процесот на акредитација уреден со овој Закон. 

Ваквата можност ја искористија неколку високообразовни институции кои нудат правни 

студии вклучувајќи ги Европскиот универзитет акредитиран во 2005 година, 

Универзитетот Американ колеџ основан во 2005 година како и Меѓународниот 

универзитет во Струга основан во 2007 година. Паралелно со основањето на нови 

приватни високообразовни институции се основаа и нови правни факултети во состав на 

државните универзитети и тоа Правниот факултет во состав на Универзитетот Гоце Делчев 

од Штип основан 2007 и Правниот факултет во состав на Универзитетот Св. Кирил и 

Методиј од Скопје основан во 2009 година.  

1.4. Наставните програми во 2013   

Правните факултети нудат додиплмски и постдипломски правни студии во повеќе 

области. Предметите кои се изучуваат се во основа вообичаените правни предмети кои ги 

има и на правните факултети во странство со извесни разлики кои се однесуваат на 

годината во која се изучува предметот или на околноста дали е предметот задолжителен 

или е изборен. Предмети кои се однесуваат на стекнување со практични вештини речиси 

и да нема со исклучок на Американ колеџ каде постои пракична  настава како посебен 

предмет и Меѓународниот универзитет во Струга каде има предмет правно пишување. 

Подолу во прилог споредба на наставните програми на 8 од вкупно 9 правни факултети во  

РМ. 

 

 

 

 

                                                                 
10 Закон за високото образование, Службен Весник на Република Македонија, бр. 64/00, 49/03, 51/07  
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 Јустинијан 

први 

ФОН ЈИЕ - Тетово ЕУРМ УГД – Штип Американ 

колеџ 

УКЛО – 

Кичево 

МУ Струга 

П
р

ва
 г

од
и

н
а

 

Вовед во 

правото 

Историја на 

правото 

Социологија на 

правото 

Економика 

Уставно право 

Римско право 

Општ дел на 

граѓанско 

право 

Странски јазик 

Информатика/

Право и 

информатичка 

технологија 

 

Вовед во правото 

Историја на 

држава и право 

Социологија на 

правото 

Основи на 

економија 

Уставно право 

Римско право 

Граѓанско право 

(општ дел) 

Стварно право 

Изборни 

предмети: 

- Е-општество 

- Информкатички 

технологии 

- Спорт  

-Историја на 

цивилизации 

- Спорт 2 

- Академско 

пишување 

Вовед во 

правото 

Историја на 

правото на 

институциит

е 

Социологија 

на правото 

Уставно 

право 

Граѓанско и 

стварно 

право 

Правно 

пишување и 

образложува

ње 

Изборни 

предмети 

 

Вовед во 

правото 

Социологија на 

правото 

Историја на 

правото 

Казнено право 

Уставно право 

Изборни 

предмети 

Теорија на 

државата и правото 

Уставно право 

Информатика 

Римско право 

Социологија на 

правото 

Политички систем 

Изборни предмети: 

- Историја на 

правото 

- Основи на 

економија 

- Граѓанско 

општество 

- Правосуден 

систем на 

Република 

Македонија 

- Човекови права 

- Јавна 

администрација 

Римско 

право 

Вовед во 

микроеконо

мија 

Историја на 

право 

Вовед во 

право 

Граѓанско и 

стварно 

право 

Академско 

пишување 1 

Практична 

настава 

Изборни 

предмети 

Вовед во 

правото 

Основи на 

економијата 

Социологија 

на право 

Уставно право 

Граѓанско 

право 

Стварно право 

Практична 

настава 

Изборни 

предмети: 

-Странски 

јазик 

-Историја на 

правото 

-Информатика 

 

Основи на право 

Основи на 

економија 

Англиски јазик 1 

Уставно право 

Информатика 

Историја на правото 

и државата 

Изборни предмети: 

- Социологија на 
право 
- Македонски јазик 
- Албански јазик 
- Турски јазик 
- Политички систем 
- Правно пишување 
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В
то

ра
 г

од
и

н
а

 

Меѓународно 

јавно право 

Право на 

друштва 

Вовед во право 

на Европската 

унија 

Политички 

систем 

Стварно право 

Административ

но право 

Казнено право 

Семејно и 

наследно 

право 

Трудово право 

Административно 

право 

(материјално и 

процесно) 

Вовед во правото 

на Европска Унија 

Меѓународно 

јавно право 

Казнено право 

Семејно право и 

наследно право 

Трудово право 

Изборни 

предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меѓународн

о јавно 

право и 

човековите 

права 

Трговско 

право 

Семејно и 

наследно 

право 

Кривично 

право 

Облигацион

о право 

Право на ЕУ 

Изборни 

предмети 

 

 

 

Трговско право 

Основи на 

казнено 

процесно 

право 

Администрати-

вно право 

Стварно право 

Облигационо 

право 

Изборни 

предмети 

Основи на 

граѓанско и стварно 

право 

Казнено право 

Меѓународно јавно 

право 

Облигационо право 

Административно 

право и 

административна 

постапка 

Трговско право 

Изборни предмети 

 

 

 

 

 

 

 

Уставно 

право 

Казнено 

право 

Право на 

друштва 

Трудово 

право 

Уставно 

право и јавна 

админи-

страција 

Трговско 

право 

Практична 

настава 

Изборни 

предмети 

Меѓународно 

јавно право 

Казнено право 

Политички 

систем 

Применета 

економика 

Администрати

-вно право и 

администрати

вна постапка 

Трудово право 

Изборни 
предмети: 

 

Администрати-вно 

право 

Трудово право со 

меѓународно 

трудово право 

Казнено право 

Право на ЕУ 

Меѓународно јавно 

право 

Граѓанско право 

Изборни предмети 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Јустинијан 

први 

ФОН ЈИЕ  УГД Американ Кичево Струга 

Тр
ет

а 
го

д
и

н
а

 

Филозофија на 

правото 

Облигационо 

право 

Применета 

економика 

Финансово 

право 

Меѓународно 

приватно 

право 

Трговско право 

Казнено 

процесно 

право 

Граѓанско 

процесно 

право 

Меѓународно 

приватно право 

Финансово право 

Облигационо 

право 

Трговско право 

Казнено процесно 

право 

Граѓанско 

процесно право 

Дипломска работа 

Изборни 

предмети 

 

Меѓународн

о кривично 

право 

Уставно 

право – 

материјално 

и 

процедуралн

о право 

Кривично 

процесно 

право 

Меѓународн

о приватно 

право 

Граѓанско 

процесно 

право 

Трудово 

право и 

право на 

социјално 

осигурување 

Изборни 

предмети 

 

Основи на 

меѓународно 

јавно право 

Меѓународно 

приватно 

право 

Основи на 

управно 

процесно 

право 

Основи на 

граѓанско 

процесно 

право 

Меѓународно 

казнено право 

Изборни 

предмети 

Право на Европска 

Унија 

Финансово право 

Договорно право 

Казнено процесно 

право 

Граѓанско процесно 

право 

Изборни предмети 

Казнено 

процесно 

право 

Финанско 

право 

Семејно и 

наследно 

право 

Облигацион

о право 

Граѓанско 

процесно 

право 

Практична 

настава 

Изборни 

предмети 

Облигационо 

право 

Јавни 

финансии 

Политички 

систем и 

право на ЕУ 

Граѓанско 

процесно 

право 

Казнено 

процесно 

право 

Локална 

самоуправа 

Изборни 

предмети 

 

Казнено процесно 

право 

Семејно и наследно 

право 

Криминологија 

Меѓународно 

приватно право 

Трговско право 

Граѓанско процесно 

право 

Изборни предмети 
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1.5. Потребата од регулирање на правните студии 

Со цел да да се воедначат програмите и стручните називи со кои се стекнуваат студентите 

по право се пристапи кон уредување на ова прашање во рамки на Законот за високото 

образование11 со што на правната професија заедно со уште неколку други од претходно12 

им се призна статусот на регулирани професиии. Со измените од 2013 година, Законот за 

високо образование доби посебна одредба член 106а со наслов Студиски програми за 

правни студии. Со оваа одредба која ќе започне да се применува од учебната 2014/15 

година, законски се уредуваат студенските програми за правни студии, нивното траење, 

бројот на кредити како и стручниот назив со кои се стекнуваат студентите.  

 

Видови правни студии во Р.М согласно Законот за високото образование  

Назив на студиите Траење Кредити Стручен назив 

Додипломски 
правни студии 

Три години 180 Правник 

Дипломски правни 
студии 

3+1 240 Дипломиран 
правник 

Последипломски 

стручни студии 

3+2 300 Магистер по 

право 

Последипломски 
научни студии 

3 + 2 270 Магистер по 
правни науки 

 

Ваквата рамка значително може да придонесе во надминувањето на проблемот со 

еквиваленцијата на стручните називи и да го олесни уредувањето на условите кои треба 

да ги исполнуваат правниците кои имаат намера да влезат во некоја од специфичните 

правни професи (со избор на еден од четирите можни стручни називи). Единствено 

дебатата ќе треба да се води во насока да се избере кој од четирите можни стручни 

називи е најсоодветен да биде основното ниво на правно образование кое е потребно за 

полагање на правосудниот испит. Сепак не може а да не се забележи дека ваквата рамка 

делува задоцнето имајќи предвид дека речиси во сите закони титулата дипломиран 

правник остана само по стара програма додека за сите останати се бара титулата магистер 

по право. За разлика од другите регулирани професии кои се предвидени како такви во 

                                                                 
11 Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование - Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 15/2013  
12 Медицински професии, Стоматолози, Ветеринари, Фармацевти, Архитекти, Наставници во средно и 

основно образование; 
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2008 година за правните професии е направен (не)намерен пропуст и истите се 

изоставени иако тоа време  највеќе би одговарало, пред да започнат измените во 

законите во 2010 година.  
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Дел 2: Што мислат студентите по право и дипломираните 

правници за правното образование во РМ?!  

Анализа на ставовите и перцепциите 

Вториот дел од оваа анализа ќе ги испитува ставовите и перцепциите на лицата кому им е 

наменето правното образование, студентите по право во однос на претходно споменатите 

процеси кои се спроведоа во правното образование во РМ. Преку ова ќе се обезбеди 

поглед на правното образование од оние кои во моментот се дел од истиот и ќе можат да 

се идентификуваат клучните проблеми и предизвици со кои се соочуваат при 

студирањето.   

Со цел да се испитаат ставовите и перцепциите на студентите по право и дипломираните 

правници за правното образование во Република Македонија беше изготвен соодветен 

прашалник достапен на интернет13. Прашалникот беше доставен до службите на сите 

правни факултети во земјава преку електронска пошта, беше проследен до членовите на 

Македонското здружение на млади правници и Европското здружение на студентите по 

право во РМ, а беше дистрибуиран до целната група и преку социјалните мрежи. Беше 

даден период од две недели  за одговарање на прашалникот (од 30-ти мај до 13-ти јуни). 

Истиот го сочинуваа 27 прашања, од кои дел имаа за цел да ја утврдат структурата на 

испитаниците, други за да ја оценат разликата помеѓу државните и приватните факултети, 

трети да ги идентификуваат проблемите со кои студентите се соочуваат, а четврти се 

однесуваа на одделни аспекти од правното образование, како мобилноста на студентите, 

достапноста на образованието, оценувањето и слично. 

 Кој одговараше на прашалникот? 

На прашалникот одговори дадоа вкупно 256 испитаници. Од нив, по програмата која се 

применуваше сѐ до учебната 2004/05 или т.н. „стара програма“ се запишале 29 (11%), а по 

ЕКТС студирале 227 (89%) испитаници. Што се однесува на нивниот статус, 106 (41%) се 

студенти на додипломски студии, 66 (26%) се студенти на постдипломски студии, 58 (23%) 

се магистри, 19 (7%) се дипломирани правници со 240 кредити или дипломирани 

правници по стара програма и 7 (3%) се дипломирани правници со 180 кредити, како што 

покажува и графичкиот приказ во продолжение. 

                                                                 
13 Прашалникот е достапен на https://pravnoobr.typeform.com/to/aDMPyI  и во анексот на овој извештај, 

https://pravnoobr.typeform.com/to/aDMPyI
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Наоди: 

 Државните факултети поатрактивни од приватните  

Најголемиот дел од испитаните (90%) запишале додипломски студии на правен факултет 

при државен универзитет, од кои најмногу (59%) на Правниот факултет „Јустинијан Први“ 

при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. Следни по застапеност се останатите 

правни факултети при државните универзитети: Универзитетот „Свети Климент Охридски“ 

во Кичево (16%) и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (15%), а дури потоа правните 

факултети при приватните универзитети: Универзитетот ФОН во Скопје (7%), 

Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје (2%), Европскиот Универзитет во Скопје 

(1%) и Универзитетот Американски Колеџ во Скопје каде што запишал додипломски 

студии само еден испитан студент.  

Слични резултати даваат и одговорите на прашањето каде испитаните запишале или 

претендираат да запишат постдипломски студии. Повторно во одговорите доминираат 

државните факултети (85%), од кои Правниот факултет „Јустинијан Први“ учествува со 

62%, а по него Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип со 12% и 

Правниот факултет при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ во Кичево со 11%. На 

Факултетот за правни науки при Универзитетот ФОН во Скопје се запишале 8%, а со по 1% 

учествуваат Факултетот за правни науки при Европскиот Универзитет во Скопје, 

Факултетот за правни науки при Универзитетот Американски Колеџ во Скопје и Правниот 

факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа. 3% од испитаните студенти запишале 

или ќе запишат постдипломски студии на странски универзитет. 

41%

26%

23%

7%

3%

студенти на додипломски студии

студенти на постдипломски студии

магистри

дипломирани правници со 240 кредити или дипломирани правници по стара 
програма
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За да се идентификуваат причините поради кои најголемиот дел од студентите по право 

запишуваат додипломски студии на државните факултети, од испитаниците беше 

побарано мислење за разликата помеѓу приватните и државните факултети во поглед на 

квалитетот на правната едукација. Од нив, 75% сметаат дека разликата е значајна во полза 

на државните факултети, а по 13% им припаѓаат на оние кои сметаат дека разликата е 

значајна во полза на приватните факултети и на оние кои не гледаат значајна разлика.  

 

Во поглед на „миграциите“ од додипломски студии запишани на еден факултет до 

постдипломски студии кои се запишани или ќе бидат запишани на друг факултет, 

забележан е поинаков тренд. Од вкупно 18% од испитаните студенти кои запишале или ќе 

запишат постдипломски студии на различен факултет од оној на кој запишале 

додипломски студии, 5% од нив трансферот го направиле (или ќе го направат) од државен 

на приватен факултет, 3% од студентите на приватен факултет се запишале или ќе се 

запишат на постдипломски на државен факултет, а 3% студенти од факултет во државава 

запишале или ќе запишат додипломски студии на странски факултет. Имено, иако и кај 

студентите на приватен факултет е забележан трансфер на државен факултет за 

постдипломски студии, сепак 2% повеќе од нив, студенти на државен факултет 

постдипломските студии ги запишале или ќе ги запишат на приватен факултет.  

 

 Факултетите не овозможуваат практична работа за студентите по право 

Генерално, студентите имаат релативно добро лично искуство од студирањето, па така, на 

скалата од 1 до 5 тие истото го оценија со просечна оцена 3.21. Сепак, проблемите не 

изостануваат, па така испитаниците наведоа неколку проблеми со кои се соочуваат т.е. се 

соочувале во текот на студирањето. Проблем кој го навеле најголемиот број на 

испитаници (35%) е отсуството на практична работа. Веднаш по него начинот на полагање 

и оценување (25%), администрацијата на факултетот (24%), недостапноста на 

задолжителна литература (8%), нередовните предавања (7%) и друго (1%). Како други 
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проблеми наведени се недостапноста на професорите, недоволниот капацитет на 

факултетите со предавални и простории, привилегирањето на одредени студенти од 

страна на професорите, како и недоволното време да се подготват колоквиуми и испити.  

Генералните перцепции на студентите по право и дипломираните правници за системот 

на правното образование во Република Македонија, од друга страна, се понегативни од 

личните искуства од студирањето на испитаните. На истата скала, просечната оцена за 

системот на правното образование во државата е 2.88. Ова, пред сѐ се должи на 

слабостите кои ги наведуваат испитаниците. Така, 30% од нив за најголема слабост ја 

сметаат наставната програма која не вклучува практична работа, 21% начинот на кој е 

применет ЕКТС, други 21% преголемата достапност на  студиите и отсуството на строги 

критериуми за упис, 17% задолжителноста на постдипломските студии за полагање на 

правосуден испит, 11% големиот број на државни и приватни факултети и 1% од нив 

наведуваат други слабости. 

Следствено на ова, испитаниците дадоа ниски оцени за теоретската поткованост, 

практичните вештини и вредностите на правничките професии што имале можност да ги 

стекнат на факултет. Така, најниска оцена (2.21) добиваат практичните вештини (реторика, 

пишување писмени поднесоци, истражување на  прописи, правна анализа). По нив, на 

прашањето колку правното образование го подготвува идниот правник со вредностите на 

правничките професии (етичност, правда, правичност, професионалност, заштита на 

правата на клиентите, колегијалност и сл.), испитаниците даваат оцена 2.24. За 

теоретските знаења со кои студентите биле потковани во текот на студиите, испитаниците 

се изјасниле со просечна оцена 2.85.  

 Образованието не ги подготвува идните правници за полагање на правосудниот 

испит и работа во практиката 

Резултатите исто така покажуваат и дека студентите и дипломираните правници сметаат 

дека правното образование не пружа добра подготовка за полагање на правосудниот 

испит (тие даваат просечна оцена 2.82 за овој тип на подготовка). Слично и во однос на 

подготовката за работа во практиката. На прашањето колку правното образование го 

подготвува за работа во практиката, испитаниците дале просечна оцена 2.06.  

 Не постои мобилност на факултетите во државата 

Покрај овие слабости кои испитаниците ги посочуваат, ниски оцени добива и мобилноста 

на студентите и можноста за студирање на семестри на странски правни факултети што е 

една од главните цели на Болоњскиот систем на студирање. Според одговорите, во 

нашиот систем на правно образование мобилноста е оценета со просечна оцена 2.14.  
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 Прашањата со избор на една од повеќе понудени опции (multiple choice 

questions) се неефикасни за објективно оценување на знаењето  

На полето на оценувањето постои речиси општа согласност дека тоа не е објективно 

мерило за знаењето на студентите по право во нашиот систем. Тоа испитаниците најмногу 

го препишуваат на полагањето по пат на прашања со понудени опции, за што 

испитаниците даваат просечна оцена 1.96. Кога, пак, се прашани за приказот на знаењето 

преку полагање по пат на усни или есејски излагања, студентите даваат значително 

повисока оцена - 4.04. 

 

 На правен факултет може да се запише секој, за постдипломски студии требаат 

поголеми финансиски средтства 

Кога од испитаниците беше побарано мислење за достапноста на правното образован ие 

според трошоците за студирање, истото доби средна оцена 3.48, а за пристапот до 

правното образование од аспект на критериумите за упис на правен факултет, 

мнозинството смета дека критериумите се лесни и секој може да ги исполни, па дава 

просечна оцена 4.17.  

Што се однесува на постдипломските студии, најголемиот дел од испитаниците се 

согласуваат дека од аспект на трошоците за студирање, студиите не се доволно достапни, 

па тие даваат просечна оцена 2.40. Примарната важност на постдипломските студии 

според 47% од испитаните е понатамошната специјализација и надоградба на знаењето, а 

после следуваат можноста за полагање на правосуден испит (28%), можноста за 

подлабоко истражување на некоја правна област (24%) и друго (1%). Сепак, кога треба да 

ги оценат постдипломските студии во државава од аспект на квалитетното унапредување 

на знаењето со специјализирани познавања од областа, тие даваат нинска оцена - 2.86. 

 Студентите по право во Р.Македонија сакаат да учат во странство  
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Кога беа прашани дали би ги продолжиле студиите во странство, 47% од испитаните 

одговориле дека само доколку добијат стипендија, 23% не размислувале на тоа прашање, 

11% не се охрабруваат да го направат тоа, 10% во секој случај би студирале надвор од 

земјава, а само 9% одговориле негативно. 

 Македонија се соочува со „хиперпродукција“ на правници 

Најголемиот дел од испитаните (93%) се согласуваат дека во Македонија постои 

хиперпродукција на правници, а причината за тоа ја гледаат во лесната проодност на 

испитите (43%), недоволната афирмација на поголемиот број други факултети (36%), 

големиот интерес за правото (10%), друго (7%) и големата побарувачка на правници (4%). 

Во другите причини се наведени непостоењето на строги критериуми за упис и 

отворањето на голем број правни факултети. 

 

Според резултатите добиени од истражувањето спроведено со овој Прашалник, во 

Македонија поголем углед и доверба од страна на студентите уживаат државните 

факултети, од кои, Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Кирил и 

Методиј“ во Скопје е факултет за кој најголем број на студенти сметаат дека овозможува 

најквалитетна едукација.  

Од проблемите со кои студентите се соочуваат, но и најголемата слабост која тие му ја 

препишуваат на нашиот систем на правно образование е недостигот на практична работа. 

Токму поради тоа, тие сметаат дека факултетот не ги подготвува доволно за работа во 

практиката, ниту пак за полагање на правосудниот испит. Тие лошо ги оценуваат и 

можностите што факултетот им ги пружи да научат теорија и да се подготват со 

вредностите на правничката професија. 

Исто така, иако голем дел од студентите сакаат да продолжат да учат право во странство, 

тие сметаат дека Болоњскиот систем во Македонија недоволно успева да им овозможи 

мобилност и учење на семестри на странски универзитети.  

Понатаму, просечниот успех според испитаните студенти и правници не е мерило за 

знаењето, пред сѐ поради начинот на полагање по пат на прашања со понудени опции.  
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Конечно, резултатите покажуваат дека на правен факултет може да се запише секој, со 

оглед на тоа дека не постојат строги критериуми за упис. Единствена пречка претставуваат 

високите трошоци за студирање на постдипломските студии. Сепак, испитаниците речиси 

едногласно се согласуваат дека Македонија се соочува со проблемот на хиперпродукција 

на правници. 
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Дел 3: Има ли „хиперпродукција“ на правници во државава? 

 

Со цел да се одговори на ова прашање во овој дел ќе бидат анализирани податоци за 

бројот на запишани и дипломирани студенти на правните факултети во Р.М во периодот 

од 2003 до 2013 година, бројот на дипломирани правници кои го положија правосудниот 

испит во истиот период, бројот на невработени лица со високо правно образование како и 

бројот на отворени работни места за правници во 2011, 2012 и 2013 година. 

 

3.1. Запишани и дипломирани студенти на правните факултети во РМ во перидот од 

2003 до 2013 година;  

Во Република Македонија веќе подолго време сѐ поприсутна е перцепцијата во јавноста 

дека се зголемува бројот на студенти по општествените науки (вклучувајќи ги овде и 

правните студии) на сметка на т.н природноматематички и технички науки што е признато 

и потврдено и со активностите кои ги преземаат властите со цел да се мотивираат 

средношколците да се запишат на техничките факултети. Поради тоа се наметнува 

прашањето дали ваквите перцепции се оправдани и поврзани со правото односно дали и 

во која мерка навистина се зголемува бројот на правници. Неколку процеси кои се 

спроведоа во овој период (опишани и анализирани во претходната глава) како што се 

воведувањето на ЕКТС на правните факултети и основањето на повеќе правни факултети 

беа посочувани дека влијаат врз зголемувањето на бројот на правници па поради тоа 

треба да се анализираат и причините за евентуалните промени во вообичаената бројка на 

средношколци кои сакаат да го продолжат своето образование на правните факултети. 

Исто така отворањето на ова прашање нужно ќе го отвори и прашањето дали пазарот на 

труд во Р.М. може да го прифати зголемувањето на бројот на правници без зголемување 

на невработеноста и дистрозии во понудата и побарувачката.   

Во овој дел од извештајот ќе ги идентификуваме трендовите во бројот на запишани и 

дипломирани студенти на правни студии на правните факултети во РМ  и ќе дадеме 

одговор на следниве прашања: 

 Дали перцепцијата за зголемување на бројот на правници е оправдана односно 

дали постои тренд на зголемување на бројот на запишани студенти по право? 

 Дали отворањето на повеќе правни факултети влијаеше на бројот на запишани 

студенти по право односно дали вкупниот број се зголеми или само се направи 

прераспределба со претходно основаните правни факултети? 
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 Дали интересот на студентите е насочен кон државните или приватните правни 

факултети? 

 Дали бројот на запишани студенти по право корелира со бројот на дипломирани 

студенти (дали има забележлива drop out тенценција)? 

 Дали и во која мерка отворените работни места за правници секоја година 

корелираат со бројот на дипломирани правници? 

Со цел давање одговор на претходно споменатите прашања беа прибрани и анализирани 

релевантни податоци во процес детално образложен во делот кој се  однесува на 

методологијата на почетокот од овој извештај. 

Анализа од овој вид со која ќе се даде одговор на претходно споменатите прашања е 

мошне важно да се спроведе затоа што бројот за запишани студенти по право е мошне 

важен податок за успешно планирање на долгорочни стратегии од областа на судството и 

правниот систем воопшто. Евентуалното значително големо зголемување на бројот на 

правници кои годишно дипломираат без паралелен раст на обемот и предметот на работа 

на правничките професии може да има долгорочни последици и дистрозии на пазарот на 

трудот за правници.    

 

Наоди: 

 Правните студии се меѓу трите најатрактивни студии во Р.М. според бројот на 

запишаните студенти во прва година;  

Правните студии, како што се покажува веќе подолг временски период се една од 

најатрактивните опции за продолжување на образованието за завршените 

средношколци14. Набљудувано во последните 10 години во просек 11% од вкупно 

запишаните студенти во прва година се запишуваат на некои од правните факултети.  Во 

споредба со останатите студиски области правните студии се трети по број на запишани 

студенти веднаш по природно-математичките и техничките науки и економските науки 

согласно податоците кои се однесуваат за 2012 година15. Овој податок е интересен и од 

друга гледна точка затоа што го побива општо прифатеното тврдење дека општествените 

                                                                 
14 http://www.utrinski.mk/?ItemID=ADE82F273492A048AE37B70D2D28CBB4 и 
http://www.dnevnik.mk/?ItemID=788C179F820CC148AAF084A0321C0A0A 
15 Соопштение на Државниот завод за статистика бр. 2.1.13.25 од 23.07.2013 година, Запишани студенти на 

високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во а кадемската 2012/2013 година  (прв 

циклус на студии) 

http://www.utrinski.mk/?ItemID=ADE82F273492A048AE37B70D2D28CBB4
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науки се поатрактивни од природно-математичките и техничките науки за идните 

студенти меѓутоа заради фокус нема да се навлезе во анализа на ова прашање.    

 

Преглед на бројот на запишани студенти во прва година во учебната 2012/13 набљудвано по група на 

студии 

 

 Бројот на запишани студенти на правните факултети од 2003 до 2013 година се 

зголемува континуирано и со поголем обем од зголемувањето на вкупниот број 

запишани студенти на сите високообразовни институции;  

Во периодот од 2003 до 2013 на правни студии16 во РМ во прва година по првпат се имаат 

запишано вкупно 21.401 студент. Набљудувано по година бројот на запишани студенти 

бележи тренд на пораст со неколку исклучоци. Во 2003 година беа запишани 1323 

студенти додека 10 години подоцна се запишаа 2314 студент што е пораст за 75 %. 

Најголемиот раст се забележува во учебните 2005/06 и 2007/08 и истиот корелира со 

                                                                 
16 Напомена: Овој податок се однесува само за бројот на студенти по право запишани во прва година на 
правните факултети (Види методологија) и е индикатор за атрактивноста на правните студии. Бројот на 
студенти запишани во останатите години на студирање вообичаено се намалува заради откажување или повторување 
на година.  

4792

2879

18621779
15181454

1063
736

425 395 322 246 155 80

Број на запишани студенти во прва година во 
учебната 2012/13

Број на запишани студенти во прва година
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воведувањето на болоњскиот систем на образование и отворањето на дисперзираните 

студиски програми (Штип) во 2005 и започнувањето со работа на неколку нови правни 

факултети (УГД и ДУТ) во 2007 година. Од ова може да се изведе заклучок дека 

отворањето на нови правни факултети влијае на зголемувањето на бројот на запишани 

студенти по право. 

Графички преглед на зголемувањето на бројот на студенти по право во прва година  

во перидот од 2003 до 2013 година17 

 

 

Растот на бројот на запишани студенти на правни студии до некаде корелира со растот на 

вкупниот број на студенти во државата меѓутоа постои незначителен тренд на 

зголемување на бројот на запишани студенти на правни студии на сметка на вкупниот 

број запишани студенти. Така во периодот од 2004 до 201218 вкупниот број на запишани 

студенти во прва година на сите високообразовни институции  порасна за само 27%19 што 

укажува на фактот дека атрактивноста на правните студии во последните 10 години се има 

зголемено независно од атрактивноста на високото образование воопшто.  

Набљудувано одделно по правни факултети по број на запишани студенти во прва годи на 

континуирано првото место го држи правниот факултет „Јустинијан Први“ од Скопје, 

додека на второто место се менуваа Универзитетот на ЈИЕ (2003 – 2007), УГД (2008 – 2010) 

                                                                 
17 Графикот е составен врз основа на податоците прибавени од факултетите. Напомена: за  ДУТ беа користени податоци 

од ДЗС каде за  2008 и 2009 универзитетот нема доставено податоци; Види Анекс 1; 
18 Затоа што немавме пристап до податоци за  вкупниот број запишани правници во прва година за  2003/04 година како 

и за  2013/14 година поради сеуште необработени податоци од страна на ДЗС;  
19 При толклувањето на овој податок мора да се земе во предвид дека се истиот не ги опфаќа податоците за  2003 и 2013 
година; 
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и УКЛО (2010 – 2013). Од графиконот подолу можат да се воочат трендовите во бројот на 

запишани студенти во прва година на секој факултет одделно.  Она што е карактеристично 

е тоа што кај дел од факултетите се забележува тренд на континуирано благо намалување 

на бројот на студенти во споредба со периодот претходно (Јустинијан први, ФОН, ЈИЕ, 

УГД) додека кај некои имаме нагли зголемувања во бројот на запишани студенти (ЕУРМ и 

МУ Струга). Тренд на благо намалување се забележува и кај новоснованите правни 

факултети на државните универзитет УГД и УКЛО, каде по првичниот интерес се намалува 

бројката на запишани студенти.  

Графички преглед на бројот на запишани студенти во прва година одделно по факултети  

за периодот 2003 – 2013 година 

 

 

 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
Запишани студенти во прва 

година

Јустинијан први -
Скопје

Правен факултет 
ФОН

Правен факултет 
ЕУРМ

Правен факултет 
American College

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Запишани студенти во прва 
година

2011

2012



33 
 

 Основањето на повеќе приватни факултети не ја намали атрактивноста на 

државните правни факултети; 

На државните правни факултети во просек се запишуваат двојно повеќе студенти од 

правните факултети на приватните универзитети и не се забележува пад на бројот на 

запишани студенти на државните правни факултети како последица на конкуренцијата од 

приватните, напротив има извесно зголемување на бројот кое се должи на 

новоотворените правни факултети на државните универзитети во Штип и Битола. Она што 

може да се забележи во однос на запишаните студенти кај приватните правни факултети е 

тренд на благо намалување на бројот на запишани студенти од 2008 година до 2012 кој е 

прекинат со значителниот број на запишани студенти во учебната 2013/14 на ЕУРМ и 

Меѓународниот универзитет во Струга.  

 

 

 Бројот на дипломирани студенти по право се зголеми значително во периодот од 

2003 до 2013 година; 

Во периодот предмет на овој извештај вкупно со диплома за комплетирани додипломски 

студии од областа на правото се стекнаа вкупно 13 541 студенти по право. Исто како и 

бројот на запишани така и бројот на дипломирани правници бележи стапка на пораст па 

така во 2003 вкупно дипломирале 505 лица додека истиот податок во 2013 изнесува 1231 

што е за 144% повеќе од периодот пред 10 години. Рекордна година по бројот на 

дипломирани правници е 2008 во која со диплома се стекнале вкупно 2000 студенти по 

право што е всушност резултат на големиот број запишани студенти во учебната 2005/06 

во која започна со примена ЕКТС и тригодишните додипломски студии.  
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Во истиот период со диплома за комплетиран втор циклус20 на правни студии 

(постдипломски) студии се стекнаа вкупно 1721 лице, а со диплома за специјализирани 

четиригодишни правни студии вкупно 430 студенти по право.  

Набљудувано одделно по факултет во 2013 година најмногу студенти дипломираа на 

правниот факултет Јустинијан први (42 %), потоа следува правниот факултет при 

Универзитетот на ЈИЕ (14%) па Правниот факултет во состав на Државниот универзитет во 

Тетово (10%).  

Преглед на дипломираните студенти на додипломски правни студии по факултет во 2013 

година 

                                                                 
20 Во оваа група не влегуваат лицата кои се стекнаа со титула магистер на правни науки согласно програмата 

која важеше пред имплементацијата на ЕКТС системот;  
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3.2. Бројот на дипломираните правници кои го положиле правосудниот испит во 

периодот 2003 – 2013 година; 

По дипломирањето и стекнувањето со потребната универзитетска титула правниците се 

исправени пред предизвикот дали да го продолжат својот професионален пат кон некоја 

од правосудните професии или да се обидат да најдат вработување во останатите правни 

области. Доколку се одлучат за првата опција пред идните адвокати, судии и обвини тели 

претстојат неколку чекори кои треба да ги поминат за да можат да се стекнат со право да 

се занимаваат со овие професии. Чекорите вклучуваат стекнување на практично искуство 

на правни работи, полагање на правосудниот испит, упис во именик на адвокати, упис на 

академија за обука на судии и јавни обвинител итн. Во оваа анализа ќе се фокусираме на 

правосудниот испит како филтер преку кој мораат да поминат сите идни правници. 

Предмет на анализа е бројот на дипломирани правници кои го положиле правосудниот 

испит во периодот 2003 – 2013. Ваква анализа е повеќе потребна затоа што дава приказ на 

човечките ресурси на кои ќе се потпира правосудниот систем на РМ во следниот период. 

Податоците потребни за овој дел од анализата беа прибавени од Министерството за 

правда преку барање за слободен пристап до информации од јавен карактер.  
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Наоди: 

 Се зголемува бројот на дипломирани правници кои се одлучуваат да го положат 

правосудниот испит 

Од 2003 до 2013 година правосудниот испит го положиле вкупно 3523 лица. Набљудувано 

по година бројката на правници кои го положиле правосудниот испит бележи тренд на 

пораст. Во 2003 правосудниот испит го имаат положено 217 дипломирани правници 

додека во 2013 оваа бројка изнесува 464 што е за 114% повеќе од пред 10 години.  

Трендот на зголемување на бројот на лица кои се решаваат и го положуваат правосудниот 

испит не е постојан и во неколку години бележи благ пад (2006, 2008 и 2010) меѓутоа во 

целина се задржува динамиката на пораст. Ваквиот пораст е последица на неколку 

околности како што се: зголемувањето на вкупниот бројот на дипломирани студенти по 

право, немањето доволно слободни работни места за правници без положен правосуден 

испит и секако атрактивноста на професиите чии врати се отвораат со положување на 

правосудниот испит. 

График: Број на дипломирани правници кои го положиле правосудниот испит во периодот  

од 2003 до 2013 година21 

 

 

Ваквиот тренд се очекува да продолжи и да се зголеми во следниот период пред сѐ 

поради две причини. Прво се зголемува бројот на дипломирани правници што неизбежно 

ќе биде видливо и во однос на бројот на правници кои го положиле правосудниот испит 

                                                                 
21 Извор –Известување на Министерството за правда на Р.М бр. 19 -1930/2 од 29.05.2014 
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следните години и второ, најавените законски измени кои ќе започнат да се применуваат 

од октомври 2014 содржат одредби за кои може оправдано да се очекува дека ќе ги 

намалат критериумите за полагање на испитот и истиот ќе се олесни.  

Континуираното зголемување на бројот на правници кои го положиле правосудниот испит 

може да има последици по пазарот на труд во адвокатската професија од причина што, за 

разлика од судиската и обвинителската влезот во истата е слободен и не постојат 

дополнителни ограничувања и квоти. Несомнено најголем дел од лицата кои ќе го 

положат правосудниот испит нема да бидат дел од судството или обвинителството туку 

истите ќе се упатат кон адвокатурата чиј влез не е ограничен со дискреционо право на 

избор или исполнување на дополнителни услови.  

Двојното зголемување на бројот на правници кои го положиле правосудниот испит ќе 

влијае на зголемување на бројот на адвокати и адвокатски соработници имајќи предвид 

дека пристапот до останатите правосудни професии (судиите и обвинителите) е 

ограничен и рестриктивен. 

 

3.3. Невработени правници наспроти отворени работни места за лица со високо правно 

образование во 2011, 2012 и 2013 година; 

Поради зголемувањето на бројот на дипломирани правници се поставува прашањето 

дали и во која мера истото ќе влијае на пазарот на труд за правничките професии односно 

дали ќе се зголеми или намали стапката на невработеност на лицата со завршено правно 

образование како и дали поради притисокот од зголемената понуда може да се намали 

месечната заработувачка на вработените правници. Во оваа анализа ќе се фокусираме 

само кон стапката на невработеност на дипломираните правници додека евентуалните 

промени во вредноста на заработувачката треба да бидат предмет на подетални и 

пообемни анализи. Преку увид во податоците за пријавените невработени лица со високо 

правно образование за 2011, 2012 и 2013 година и нивна споредба со податоците за 

објавените слободни работни места во истиот период ќе се обидеме да утврдиме дали 

има тренд на раст или намалување на невработеноста како и да се идентификува колкава 

е дискрепанцата (разликата) помеѓу потребата од работна сила и понудата. Како 

дополнителен податок кој ќе го идентификуваме е кои се најбараните правнички 

професии.  

За потребите на анализа беа прибавени податоци од Агенцијата за вработување на РМ и 

тоа: 
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Колку лица со завршено високо правно образование (дипломирани правници) се 

воведени во евиденција како невработени лица (вклучувајќи ги и лицата кои 

активно бараат работа и другите лица кои бараат работа во 2011, 2012 и 2013)?  и 

Колку работни места се отворени за правници (сѐ што влегува под т. 261 од НКЗ) со 

поднесување на ППР образец до Агенцијата во 2011, 2012 и 2013 година? 

Наоди: 

 Бројот на невработени правници стагнира 

Според податоците кои беа доставени од АВРМ произлегува дека во 2011 биле  пријавени 

како невработени 2767 лица со високо образование од областа на правото во 2012 година 

2695 лица (намалување за 2,7%) додека во 2013 година биле пријавени 2701 лице 

(зголемување за 0,91%) од кои 2125 се т.н. активни баратели на работа, а 576 се т.н. 

пасивни баратели на работа22. Како што може да се забележи од графиконот подолу не се 

забележува значаен тренд на зголемување односно намалување на бројот на 

невработени лица со високо образование од областа на правото. Одржувањето на речиси 

постојан број на лица на невработени дипломирани правници укажува дека бројот на 

новопријавени невработени (новодипломирани) соодвествува со бројот на отворени 

работни места за правниците кој пак е очигледно недоволен за да ја намали бројката на 

2700 невработени правници. Со други зборови, како што се намалува бројот на 

невработени заради вработување со ист интензитет на пазарот на трудот влегуваат 

новодипломираните правници. Единствен начин во поголем обем да се намали 

невработеноста на дипломираните правници, е да се во исто време зголеми 

побарувачката за работна сила од правничките профили (што секако може да се случи 

само како резултат на пазарните законитости) и во исто време да се намали бројот на 

дипломирани правници. Набљудувано во однос на образовниот профил и  нивото на 

образование доминираат дипломираните правници со четиригодишни правни студии (VII-

1 односно 240 кредити) па потоа следат дипломираните правници согласно ЕКТС со 180 

кредити. Карактеристично овде е тоа што бројот на невработени дипломирани правници 

со четиригодишно правно образование значително се намалува додека бројот на 

дипломирани правници со 180 ЕКТС само во 2013 бележи пораст од 210,6% во споредба 

со претходната година. Ваквиот тренд покрај на новодипломирасните правници е 

резултат и на тешката вработливост на овие лица кои со 180 кредити не можат да работат 

како ниту како приправници. 

                                                                 
22 Согласно новата методологија на АВРМ 
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Друг карактеристичен наод е зголемувањето на бројот на невработени магистри по право 

од 256 во 2011 на 409 во 2013 година или изразено во проценти околу 60% што укажува 

на заклучокот дека магистерската титула сама по себе не ја зголемува конкурентноста на 

пазарот на трудот. Што се однесува за доктори на науки во евиденција на АВРМ како 

невработени пријавени се 2 доктори по право. Во помал број се забележуваат и  правници 

со специјализирано образование од кои дел се програми кои се тековни додека има и 

невработени правници од поранешни специјализирани програми како што се безбедност 

и ОСЗ, самоуправување, стопанско право итн.  

Преглед на бројот на пријавени невработени во АВРМ со високо правно образование за 

2011, 2012 и 2013 година 

Профил на образование 

  

2011 

  

2012 

  

2013 

Вкупно Акт. Пас. 

Дипл. правник по безбедност и 

финансиска контрола (180 ЕКТС) 36 59 59 50 9 

Дипл. правник по јавна 

администрација (180 ЕКТС) 16 26 63 52 11 

Дипл. правник  (180 ЕКТС) 59 85 264 196 68 

Дипл. правник (VII-1 - 240 ЕКТС) 2146 1880 1616 1304 312 

Дипл. правник - безбедност и 

ОСЗ 6 7 7 4 3 

Дипл. правник - казнено право 2 3 5 4 1 

Дипл. правник - политичко 

правна насока 64 56 52 40 12 

Дипл. правник - правосуднa 

насока 145 168 179 136 43 

Дипл. правник – 

самоуправување 1 1 0 0 0 
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Дипл. правник - стопанско 

правна насока 3 2 3 3 0 

Дипл. правник - Меѓународни 

односи 22 22 21 17 4 

Правник - Специјалист по 

правосудство 9 17 21 19 2 

Магистер по правни работи 256 367 409 298 111 

Доктор по правни работи 2 2 2 2 0 

Вкупно: 2767 2695 2701 2125 576 

 

 Бројот на отворени места за дипломирани правници на годишно ниво исто така 

не се менува 

Од друга страна во 2011 и 2012 биле отворени вкупно 2645 работни места за лица со 

високо правно образование од кои 1358 се отворени во 2011 додека 1287 во 2012 година. 

Идентично како и бројот на невработени и овој број не бележи значителни варијации кои 

би можеле да влијаат на намалување или зголемување на бројот на невработени 

правници. Од отворените работни места доминираат занимањата: правник со речиси 2/3 

од отворените работни места, а потоа следат адвокат, правен советник, адвокатски 

стручен соработник, судски стручен соработник, адвокатски и судски приправник итн. 

Преглед на бројот на објавени слободни работни места за правници во 2011, 2012 и 2013 

година 

Назив на занимањето 2011 2012 2013 

Правник 874 919 

 Правен советник 76 43 

 Адвокат 93 98 

 Адвокат приправник 26 31 
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Адвокатски стручен 

соработник 66 85 

 Правен застапник 7 9 

 Нотар 12 20 

 Извршител 13 22 

 Судија на основен суд 3 3 

 Судски приправник 2 2 

 Судски советник 2 

  Судски стручен соработник 68 9 

 Самостоен судски советник 2 

  Раководител на општи и 

правни 47 16 

 Раководител на протокол 13 2 

 Дипломиран управен 

правник 42 21 

 Соработник за правни 

работи 12 7 

 Вкупно: 1358 1287 

   

 Бројот на отворени работи места не е доволен за да се намали бројот на 

невработени правници заради новодипломираните; 

Споредувајќи ги податоците за објавените слободни работни места за правници со 

податоците за пријавените невработени лица со високо правно образование може да се 

забележи дека и едниот и другиот податок не бележат значителни промени односно и 

покрај отворените работни места стапката на невработеност не се намалува. Веројатно 
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објаснување за ваквиот податок се новодипломираните правници кои секоја година 

влегуваат на пазарот на трудот.  

 

 

 

 

 

Однос на бројот на невработени лица со високо правно образование и  

објавените слободни работни места за правници 

 2011 2012 2013 

Невработени 

правници 

2764 2695 2701 

Објавени слободни 

работни места за 

правници 

1358 1287 / 

 

4. Заклучоци 

 Во 2011, 2012 и 2013 година не се забележува значителна промена (зголемување 

или намалување) на вкупниот број на невработени лица со високо правно 

образование; 

 Се намалува бројот на невработени лица со високо правно образование со стекнат 

VII-1 (стекнато по т.н. стара програма), а за сметка на тоа се зголемува бројот на 

правници со стекнати 180 кредити и правници спец. по правосудство (согласно 

ЕКТС како и бројот на невработени магистри по право; 

 Особено ранливи на невработеност се лицата кои се со стекната титула 

дипломиран правник со 180 кредити од причина што многу работни места се 

затворени за овие лица кои поради најразлични причини не се во можност да го 

докомплетираат своето високо образование;  
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 Бројот на новоотворени работни места сам по себе не влијае на намалување на 

бројот на невработени правници кои бараат работа  од причина што разликата се 

компензира со новодипломираните правници.  
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Дел 4: Завршни заклучоци 

Од спроведените истражувачки активности и утврдени наоди се изведуваат неколку 

клучни заклучоци кои во одредена мера беа споменати во претходните делови но заради 

конзитентноста и нивното големо значење ги повторуваме и во овој дел од извештајот. 

 Воведувањето на принципите на болоњскиот процес во високото образование во 

РМ во однос на правните студии отвори неколку сериозни прашања кои 

значително влијаат врз непреченто одвивање на процесот на едуцирање на идните 

правници. Промената на времетраењето на додипломските студии од 4 на 3 го 

наметна прашањето за еквиваленцијата на претходно стекнатите титули со 

титулите стекнати согласно ЕКТС како и за минималниот степен на образование 

потребен за полагање на правосуден испит и стекнување право за влез во некои од 

правничките професии. Промената на начинот на проценка на знаењето на 

студентите и воведувањето на систем на онецување по пат на тестови со избор на 

еден точен од неколку можни одговори внесе сомнеж во однос на адекватноста за 

правилна оценка на познавањето на правото од страна на студентите. И за крај 

иако една од основните цели на болоњскиот процес е зголемувањето на 

мобилноста на студентите во РМ до ова не дојде барем до периодот во кој се 

изработува оваа анализа; 

 Законското уредување на титулите и звањата кои се стекнуваат со правните студии 

во измените и дополнувањата на Законот за високото образование (види чл. 106а) 

од 2012 е презадоцнето и истото требаше да се спроведе пред дипломирањето на 

првата генерација на студенти по право кои го комплетираа своето образование 

согласно ЕКТС. Заради задоцнувањето се јавува хетерогеност и невоедначеност на 

титулите на студентите кои дипломирале во периодот од 2008 до 201423 во 

зависност од факултетите каде имаат студирано и наставните програми. Така 

имаме дипломирани правници со 180 кредити, правници специјалисти со 240 

кредити и правници магистри со 300 кредити, а во исто време законите кои ги 

уредуваат правничките професии не беа целосно воедначени во однос на 

потребното ниво на образование и оперираа со различни термини  (правник, 

дипломиран правник, магистер, правник со 2 циклус итн).  

 Воведувањето на болоњскиот процес не придонесе за внесување во наставната 

програма на правните факултети на стекнувањето на предмети во кои се опфаќаат 

практичните аспекти на правничката професија кои се неопходни за зголемување 

                                                                 
23 Кога започнува со примена оваа законска одредба  
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на вработливоста на дипломираните правници. Вештините како правната анализа, 

правното пишување, правното истражување и правното говорење со еден или два 

исклучоци не се присутни во наставната програма на правните факултети што 

резултира по дипломирањето правниците да не се воопшто подготвени за 

спроведување на секојдневните работни обврски24 на правничката професија. 

Покрај практични вештини на правните факултети во РМ отсуствуваат предмети со 

кои правниците ќе се запознаат со вредностите25 на правничката професија кон кои 

ќе мора да се придржуваат во нивниот професионален живот; 

 Основањето на повеќе државни и приватни правни факултети и постоењето на 

конкурентност не придонесува значително во подобрување на квалитетот на 

правното образование во РМ. Отсуството на практично оспосубување на 

студентите по право, слободниот пристап на сите средношколци до правните 

факултети без приемни испити, тенденцијата на прифаќање на испитите со т.н. 

тестови на заокружување на сметка на усните испити и испитите кои се 

спроведуваат со есејски прашања се дел од последиците кои конкурентноста 

требаше меѓутоа не ги донесе. Ниту еден од новооснованите универзитети не 

успеа да се се наметне како елитна квалитетна високообразовна установа чии 

студенти се особено барани на пазарот на трудот за правници. Од друга страна 

основањето на повеќе факултети го зголеми бројот на слободни места за 

запишување што пак го зголеми бројот на лица кои се одлучуваат да студираат 

право без претходно да се анализира дали на пазарот за правни професионалци 

има реална потреба од истите што може да резултира со долгорочни дистрозии на 

пазарот на труд. 

 Бројот на запишани и дипломирани правинци со мали падови бележи тренд на 

постојан пораст исто како и бројот на правници што се одлучуваат да го положат 

правосудниот испит што пак не се забележува кај вкупниот број отворени работни 

                                                                 
24 Преглед на клучните практични вештини кои треба да ги поседува секој правник се содржани во т.н 
MacCrate Report на Американската адвокатска асоцијација каде како основни вештини на адвокатската 

професија се идентификувани: 1. Вештини за решавање на проблеми, 2. Правна анализа и расудување, 3. 
Правно истражување, 4. Истражување на факти, 5. Комуникациски вештини, 6. Вештини за советување, 7. 
Вештини за преговарање, 8. Организација и управување на работа со правни работи, 9. Препознавање и 

решавање на етички дилеми. Robert MacCrate (1992), „Legal Education and Proffesional Development – An 
Educational Continium“,A.B.A. Sec.Ledal Educ & Admissions  1 
25 Вредностите на адвокатската професија кои се универзални во сите правни системи во светот се: 1. 
Лојаност и 2. Посветеност на своите клиенти, 3. Да го почитуваат и заштитуваат владеењето на правото, 4. 

Да го поддржуваат правосудниот систем, 5. Да постапуваат согласно важечките етички кодекси и норми, 6. 
Личен интегритет, 7. Обезбедување на стручна и ефикасна правна помош, 8. Почитување на работата на 
другите адвокати, 9. Свест за лицата кои немаат можност да ги платат услугите на правна помош и 10. 
Одговорност за своите постапки - Roy T. Stuckey (2002),“Preparing Students to Practice Law: A Global Problem in 

Need of Global Solutions, SOUTH TEXAS LAW REVIEW, Page 661 
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места за правници кој е константен. Државните правни факултети доминираат за 

сметка на приватните, а основањето на повеќе правни факултети директно 

влијаеше на зголемување на бројот на запишани правници во прва година. 

Зголемувањето на бројот на правници без реално зголемување на побарувачката 

од лица со високо правно образование на пазарот на труд ќе може да резултира со 

дисторзии на пазарот на труд кои ќе вклучуваат: ненамалување на постојната 

висока бројка на невработени правници, зголемена понуда на дипломирани 

правинци без практични вештини и практично искуство што ги прави особен о 

тешко вработливи и стагнирање или намалување на примањата на вработените 

правници.    
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Анекс 1 – Табели со податоци 

 

Табела 1 – Вкупен број26 на запишани студенти во прва година на правинте факултети во Р.М  

 

 Учебна година 

Правен факултет 

2003/0

4 

2004/0

5 

2005/0

6 

2006/0

7 

2007/0

8 

2008/0

9 

2009/1

0 

2010/1

1 

2011/1

2 

2012/1

3 2013/14 

Правен факултет 

„Јустинијан Први“ 800 777 123227 1150 816 612 579 656 700 538 63928 

Правен факултет (ФОН) 156 219 293 216 219 205 218 115 100 111 107 

Правен факултет 

(ЕУРМ) /   /  /  / 52 109 70 47 34 15 244 

Правен факултет 

(American College)  /  /  / 5 4 47 39 31 15 29 9 

Правен факултет (УГД 

– Штип)  /  /  /  / 257 281 315 226 187 232 122 

                                                                 
26 Податоците се прибрани од страна на правните факултети подинечно врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер  
27 Податок од Државниот завод за статистика  
28 Неофицијален податок заради сѐ уште необработени податоци за учебната 2013/14  
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Правен факултет 

(УКЛО – Кичево)  /  /    / /  250 459 507 436 356 301 

Правен факултет  ЈИЕ   

- ШТУЛ) 367 381 334 269 232 264 228 212 187 165 145 

Правен факултет  (МУ 

Струга)  /  /  /  / 53 118 108 173 158 169 334 

Правен факултет 

(ДУТ)29  / /   / /  190 186 265 425 434 454 413 

ВКУПНО: 1323 1377 1859 1640 1823 2072 2281 2392 2251 2069 2314 

ВКУПНО СТУДЕНТИ 

ЗАПИШАНИ ВО ПРВА 

ГОДИНА30: 

Нема 

подато

к  13590 12921 15527 18583 18335 17942 19805 18152 17213 

Нема 

податоц

и  

 

 

 

 

 

                                                                 
 
30 Извор: Државен завод за статистика  
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Табела 2 – Вкупен број31 на студенти кои завршиле додипломски студии по право; 

 

 Година 

Правен факултет 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Правен факултет 

„Јустинијан Први“ 505 596 741 618 732 1325 1191 1202 587 519 516 

Правен факултет (ФОН) / / / / 127 296 224 158 142 152 101 

Правен факултет (ЕУРМ)32 / / / / / / 19 34 82 54 89 

Правен факултет 

(American College) / / / / / 2 2 15 23 24 17 

Правен факултет (УГД – 

Штип) / / / / / / / / 38 68 73 

Правен факултет (УКЛО – 

Кичево) / / / / / / / / / 66 82 

Правен факултет  ЈИЕ   - 

ШТУЛ) / / 110 131 226 248 311 132 185 198 174 

                                                                 
31 Податоците се прибрани од страна на правните факултети подинечно врз основа на Законот за слободен пристап до информации од ј авен карактер 
32 Податоци од ДЗС; 
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Правен факултет  (МУ 

Струга) / / / / / / / 56 55 87 54 

Правен факултет (ДУТ)33         190  129 215 178 183 134 125 

ВКУПНО: 505 596 851 749 1275 2000 1962 1775 1295 1309 1231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
33 Правниот факултет при Државниот универзитет во Тетово не постапи по барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер поради 

што беа искористени податоците од Државниот завод за статистика; 
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Табела 3 – Вкупен број на студенти кои завршиле четиригодишни студии (ЕКТС 180+60); 

ФАКУЛТЕТ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

„Јустинијан Први“ - Скопје / / / / / / / 

Правен факултет ФОН / / 52 123 82 89 24 

Правен факултет ЕУРМ / / / / / / / 

Правен факултет American 

College / / / / / / / 

Правен факултет УГД - Штип / / / / / / / 

Правен факултет УКЛО - Кичево / / / / / / / 

Правен факултет на ЈИЕ   - ШТУЛ / / / 2 6 23 29 

Правен факултет - МУ Струга / / / / / / / 

Правен факултет ДУТ / / / / / / / 

Вкупно: 0 0 52 125 88 112 53 
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Табела 4 – Вкупен број на студенти кои завршиле петгодишни студии (ЕКТС 180+120) 

ФАКУЛТЕТ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

„Јустинијан Први“ - Скопје / / / / 267 511 487 

Правен факултет ФОН / / / 3 14 21 40 

Правен факултет ЕУРМ / / / / / / / 

Правен факултет American 

College / / / / / 1 3 

Правен факултет УГД - Штип / / / / / / / 

Правен факултет УКЛО - Кичево / / / / / / / 

Правен факултет на ЈИЕ   - ШТУЛ / / / 2 6 23 29 

Правен факултет - МУ Струга / / / 56 55 87 54 

Правен факултет ДУТ / / / 10 12 13 27 

Вкупно: / / / 71 354 656 640 
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Анекс 2 - Користена литература 

Соопштенија и публикации 

1. Соопштенија на Државниот завод за статистика на РМ за запишани студенти на 

додипломски студии на високите стручни школи и факултети според начинот на 

студирање, полот и годините на студирање и тоа: 

 За 2004/05 бр.  

 За 2005/06 бр.  

 За 2007/08 бр. 2.1.8.26 од 05.09.2008 

 За 2008/09 бр. 2.1.10.01 од 24.02.2010 

 За 2009/10 бр. 2.1.10.27 од 31.12.2010 

 За 2010/11 бр. 2.1.10.01 од 24.02.2010 

 За 2011/12 бр. 2.1.12.24 од 23.07.2012 

 За 2012/13 бр. 2.1.13.25 од 23.07.2013 

 

2. Соопштенија на Државниот завод за статистика на Р.М за дипломирани студенти на 

додипломски студии на високите стручни школи и факултети во РМ и тоа: 

 За 2005 бр. 2.1.6.08 од 20.03.2006 

 За 2006 бр. 2.1.7.08 од 12.03.2007 

 За 2007 бр. 2.1.8.12 од 27.05.2008 

 За 2008 бр. 2.1.9.12 од 19.05.2009 

 За 2009 бр. 2.1.10.26 од 27.09.2010 

 За 2010 бр. 2.1.11.16 од 17.06.2011 

 За 2011 бр. 2.1.12.19 од 18.06.2012 

 За 2012 бр. 2.1.13.19 од 18.06.2013 

 За 2013 бр. 2.1.14.19 од 16.06.2014 

 

Консултирана литература: 

 Peter M. Huber (2004), Der “Bologna – Prozess” und seine Bedeuung für die deutsche 

Juristenausbildung[The Bologna Process and its Impact on German Legal Training], 

1EUR. JN. LEGAL EDUC. 35.  

 

 Johannes Riedel, The Bologna Process and Its Relevance for Legal Education in Germany, 

2 EUR. JN. LEGAL EDUC. 59 (2005). Andreas Bücker & William A. Woodruff, The Bologna 
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Process and German Legal Education: Developing Professional Competence through 

Clinical Experiences, German Law Journal Vol 09 No 05   

 LUSINE HOVHANNISIAN, Clinical Legal Education and the Bologna Process, PILI Papers 

No 2, December 2006 

 Comparative Analyses of Legal Education,Law Firms, and Law and Legal Procedure, 

Country reports, Harvard University 2011 

http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pages/comparative_analyses.php 

 Roy T. Stuckey – Preparing Students to Practice Law: A Global Problem in Need of Global 

Solutions, SOUTH TEXAS LAW REVIEW, Page 650; 

 National report regarding implementation of the Bologna Proces in Macedonia, 2005 

http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_FYROM_05.pdf 
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Анекс 3 - Прашалник за испитување на ставовите и перцепциите на студентите по право 

и дипломираните правници за правното образование во РM 

 

Почитувани студенти по право и дипломирани правници,  

 

овој прашалник има за цел да прибере податоци за ставовите на студентите по 

право и дипломираните правници во врска со квалитетот на образованието кое се 

нуди од страна на правните факултети. Истите ќе бидат користени за изработка на 

извештај за состојбата во областа на правното образование во РМ. 

 

Прашалникот е анонимен и неговото пополнувње нема да Ви одземе повеќе од 10 

минути. 

Истражувањето е активност на Македонското здружение на млади правници. 

http://myla.org.mk/ 

 

 

1. Врз основа на која наставна програма студиравте односно дипломиравте право? 

A. т.н. „стара програма“ која се применуваше сѐ до учебната 2004/05 

B. Европски Кредит Трансфер Систем (ЕКТС) кој започна да се применува од учебната 

2005/06 

 

2. Вие сте? 

A. студент на додипломски студии 

B. студент на постдипломски студии 

C. дипломиран правник со 180 кредити 

D. дипломиран правник со 240 кредити (вклучувајќи ги и дипломираните правници по 

стара програма) 

E. магистер 

 

http://myla.org.mk/
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3. Во која високообразовна установа сте запишале/завршиле додипломски студии?  

A. Правен факултет „Јустинијан први“ - при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје 

B. Правен факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

C. Правен факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Кичево 

D. Правен факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје 

E. Факултет за правни науки при Меѓународниот Универзитет во Струга  

F. Факултет за правни науки при Универзитетот ФОН во Скопје  

G. Факултет за правни науки при Европскиот Универзитет во Скопје  

H. Факултет за правни науки при Универзитетот Американски Колеџ во Скопје 

 

4. Во која високообразовна установа сте запишани/завршивте постдипломски студии? 

Доколку сте сѐ уште на додипломски студии, каде би запишале постдипломски студии?  

A. Правен факултет „Јустинијан први“ - при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје 

B. Правен факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

C. Правен факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Кичево 

D. Правен факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје  

E. Факултет за правни науки при Меѓународниот Универзитет во Струга 

F. Факултет за правни науки при Универзитетот ФОН во Скопје  

G. Факултет за правни науки при Европскиот Универзитет во Скопје  

H. Факултет за правни науки при Универзитетот Американски Колеџ во Скопје  

 

5. Ве молиме оценете го Вашето лично искуство од студирањето на правен факултет на 

скала од 1 до 5, каде 1 е крајно негативно, а 5 крајно позитивно. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

6. Со кои од доленаведените проблеми најчесто се соочува(в)те во текот на 

студирањето? Доколку се соочува(в)те и со дополнителни проблеми Ве молиме 

наведете ги. 
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A. недостапност на задолжителна литература  

B. нередовни предавања 

C. начин на полагање и оценување 

D. администрацијата на факултетот 

E. отсуство на пракса 

F. друго 

 

7. Ве молиме оценете го системот на високо образование за правници во РМ на скала 

од 1 до 5, каде 1 е крајно негативно, а 5 крајно позитивно. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

8. Кои според Вас се најголемите слабости на нашиот систем за високо образование на 

правници? Доколку сметате дека постојат и други слабости Ве молиме наведете ги. 

A. начинот на којшто е применет ЕКТС системот 

B. големиот број на државни и приватни факултети  

C. наставната програма која не вклучува пракса  

D. преголемата достапност на студиите и отсуството на строги критериуми за упис на 

правен факултет 

E. задолжителноста на мастер студиите за полагање на правосуден испит  

F. друго 

 

9. Имајќи ги предвид трошоците за студирање, колку според Вас е достапно правното 

образование? 

1 – воопшто не е достапно, 5 – многу достапно 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 
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10. Имајќи ги предвид критериумите што се бараат за запишување на правен факултет, 

колку според Вас е лесен пристапот до правно образование? 

1 – строги критериуми, 5 – лесни критериуми кои секој може да ги исполни 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

11. Се согласувате ли со констатацијата дека просечниот успех кај нас е објективно 

мерило за знаењето на студентите? 

A. да 

B. не 

 

12. Каков приказ за знаењето на студентот овозможува полагањето на 

колоквиуми/испити по пат на прашања со понудени опции (со заокружување)? 

1 – нереален, 5 – реален 

А. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

13. Каков приказ за знаењето на студентот овозможува полагањето на 

колоквиуми/испити по пат на есејски или усни излагања? 

1 – нереален, 5 – реален 

А. 1 

B. 2 

C. 3 
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D. 4 

E. 5 

 

14. Што сметате, колку на скала од 1 до 5, со завршувањето на правното образование 

студентите се добро потковани со теоретски знаења за правото како и со познавање на 

правниот систем на РМ, каде 1 е недоволно, а 5 е апсолутно доволно? 

А. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

15. Дали за време на студирањето имате/имавте можност за стекнување на важни 

практични вештини (пр. реторика, пишување писмени поднесоци, истражување на 

прописи, правна анализа)? 

1 – воопшто нема, 5 – има огромни можности 

А. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

16. Дали правното образование вака како што е поставено го подготвува идниот 

правник со вредностите на правничките професии (етичност, правда, правичност, 

професионалност, заштита на правата на клиентите, колегијалност и сл.)? 

1 - недоволно, 5 - апсолутно доволно 

А. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 
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17. Дали постдипломските студии (мастер студиите) се достапни за студентите во имајќи 

ги предвид трошоците за студирање? 

1 – воопшто не се достапни, 5 – многу достапни 

А. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

18. Што сметате дека е примарната важност на постдипломските (мастер) студии? 

A. понатамошната специјализација и надоградба на знаењето 

B. можноста за полагање на правосуден испит 

C. можноста за подлабоко истражување на некоја правна област 

D. друго 

 

19. Дали мастер програмите нудат квалитетно унапредување на знаењето со 

специјализирани познавања од областа? 

1 – воопшто не, 5 – апсолутно да 

А. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

  

20. Колку правното образование го подготвува идниот правник за полагање на 

правосудниот испит? 

1 – недоволно, 5 – апсолутно доволно 

А. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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E. 5 

 

21. Колку правното образование го подготвува идниот правник за работа во практиката? 

1 – недоволно, 5 – апсолутно доволно 

А. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

22. Дали би ги продолжиле вашите правни студии во странство?  

А. да, во секој случај 

B. да, само ако успеам да добијам стипендија  

C. да, но никако да се охрабрам 

D. не сум размислувал/а за тоа 

E. не 

 

23. Дали се согласувате со констатацијата дека во Македонија има хиперпродукција на 

правници? 

A. да 

B. не 

 

24. Доколку Вашиот одговор на претходното прашање беше „да“, тогаш што сметате 

дека е причината за тоа? 

А. лесната проодност на испитите 

B. големиот интерес за правото 

C. големата побарувачка на правници 

D. недоволната афирмација на поголемиот број други факултети  

E. друго 

 

25. Дали сметате дека има разлика помеѓу државните и приватните правни факултети 

во поглед на квалитетот на правната едукација? 
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A. значајна, во полза на државните факултети  

B. значајна, во полза на приватните факултети  

C. незабележлива 

 

26. Имајќи предвид дека една од целите на ЕКТС системот е зголемена мобилност на 

студентите и можност за студирање на семестри на странски правни факултети ве 

молиме дадете оцена дали постои мобилност на македонските студенти.  

1 – не постои мобилност 5 – постои мобилност 

А. да, во секој случај 

B. да, само ако успеам да добијам стипендија  

C. да, но никако да се охрабрам 

D. не сум размислувал/а за тоа 

E. не 

 

27. Има ли нешто што би сакале да додадете во поглед на Вашите ставови и перцепции 

за правното образование во РМ? 

 

Ви благодариме на времето. 
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Оваа публикација е овозможена со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата 

на САД за меѓународен развој (УСАИД) во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско 

општество. Содржината на публикацијата е одговорност на авторите и не ги изразува 

ставовите на УСАИД или Владата на Соединетите Американски Држави.  


