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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 246 став (5) од Законот за извршување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), министерот за правда донесе

ПРОГРАМА ЗА ГРАДИВОТО И ПРОПИСИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 
ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД КВАЛИФИКАЦИОНИОТ ИСПИТ И ИСПИТОТ ЗА 

РАНГИРАЊЕ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ, ИСПИТОТ ЗА ЗАМЕНИЦИ ИЗВРШИТЕЛИ И 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ

Член 1
Со оваа програма се пропишува градивото и прописите за полагање на  теоретскиот дел 

од квалификациониот испит и испитот за рангирање за извршители, испитот за заменици 
извршители и стручниот испит за проверка на знаењата на извршителите.

Член 2
Програмата за полагање на теоретскиот дел од квалификациониот испит и испитот за 

рангирање за извршители, испитот за заменици извршители и стручниот испит за 
проверка на знаењата на извршителите се состои од следните предмети:

1. Организација на правосудството, управата 
и локалната самоуправа

1.1. Основни одредби на Уставот на Република Македонија
1.2. Темелни вредности на Уставниот поредок и нивната Уставна разработка
1.3. Гаранции на основните слободи и права спрема Уставот (судска и друга заштита, 

уставност и законитост, институции и средства за нивно обезбедување) и ограничување на 
слободите и правата утврдени со Уставот   

1.4. Акти на Владата на Република Македонија
1.5. Држава управа (уставни принципи, организација и дејствување)
1.6. Судство (уставна положба и принципи)
1.7. Акти на Уставниот суд, нивно правно дејство и извршување
1.8. Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи 

(содржина)
1.9. Правото на правична судска постапка (член 6 од Европската Конвенција за заштита 

на човековите права и основни слободи (содржина)
1.10. Право на почитување на приватниот и семејниот живот (член 8 од Европската 

Конвенција за заштита на човековите права и основни слободи)
1.11. Заштита на правото на сопственост (член 1 Протокол 1 од Европската Конвенција 

за заштита на човековите права и основни слободи)
1.12.  Стварна и месна надлежност според Законот за општата управна постапка
1.13. Конечност и правосилност на управен акт
1.14. Комуникација помеѓу јавните органи и странките
1.15. Решение во управната постапка (орган што го донесува, форма, составни делови и 

рок за издавање)  
1.16. Рокови во управната постапка и враќање во поранешна состојба
1.17. Достава во управната постапка
1.18. Форма и структура на управен акт
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1.19. Рокови за издавање на управен акт
1.20. Управен договор
1.21. Жалба во управна постапка (право на жалба, надлежност на органите по жалбата и 

рок)
1.22. Повторување на постапка (причини, рок, правни последици)
1.23. Менување и поништување на управен акт во врска со управен спор и правни 

последици од поништувањето и укинувањето на решението
1.24. Вонредно укинување на управен акт
1.25. Извршување на управни акти (општи одредби)
1.26. Извршување на непарични обврски и извршување заради обезбедување и 

привремен заклучок за обезбедување според Законот за општата управна постапка
1.27. Поим на управен спор, странки во управниот спор
1.28. Поим на управен акт во управен спор
1.29. Решавање во управниот спор
1.30. Задолжителноста на правосилните пресуди и нивното извршување според Законот 

за управните спорови   
1.31. Изрекување на судски одлуки, нивно дејство, карактер и извршување
1.32. Организација на судскиот систем
1.33. Државно правобранителство (поим, организација, надлежност)
1.34. Адвокатура како јавна служба и услови за вршење на адвокатска дејност
1.35. Правни акти на органите на управата
1.36. Надлежности на единиците на локалната самоуправа
1.37. Акти на единиците на локалната самоуправа и заштита на локалната самоуправа       
1.38. Имот и финансирање на локалната самоуправа.

2. Извршување, парнична постапка, вонпарнична постапка и нотаријат

2.1. Основни одредби (основа за извршување, надлежност, обем на извршување, 
редослед на намирување, заштита на должникот)

2.2. Извршни исправи
2.3. Извршување на условни и заемни обврски, алтернативни и факултативни обврски         
2.4. Средства и предмети за извршување
2.5. Поништување на трансакции, повлекување на барањето за извршување и прекин на 

барањето за извршување
2.6.Извршител (услови за именување, именување, свечена изјава, седиште, 

легитимација и надзор над работата на извршителите)
2.7. Извршни дејствија
2.8. Заменик и помошник на извршител           
2.9. Дисциплинска одговорност на извршителите
2.10. Престанок на функцијата извршител
2.11. Организација на извршителите
2.12. Спроведување на извршување
2.13. Противизвршување
2.14. Одлагање и запирање на извршување
2.15. Извршување за наплата на парично побарување 
2.16. Извршување врз парично побарување  
2.17. Извршување врз побарување да се предадат или испорачаат подвижни предмети 

или да се предаде недвижност
2.18. Извршување врз акции и врз удел во трговско друштво и врз други имотни права
2.19. Извршување врз недвижност 
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2.20. Извршување врз имотот на правни лица заради наплата на парично побарување
2.21. Извршување заради остварување на непарично побарување 
2.22. Враќање на работник на работа 
2.23. Физичка делба на предмети
2.24. Давање изјава на волја
2.25. Вонсудска наплата на долгови по основ на веродостојна исправа
2.26. Форма и содржина на налозите, записниците и другите акти кои ги изготвува 

извршителот
2.27. Форма и начин на водење на евиденција за примените барања кај извршителот
2.28. Легитимирање на извршителот 
2.29. Користење на податоците за должниците-Етички кодекс на однесување за 

извршителите
2.30. Посебната сметка на извршителот и начинот за нејзино управување
2.31. Опрема и простор потребни за работа на извршителот
2.32. Тарифа на извршителите
2.33. Испит за извршители
2.34. Испит за заменици извршители
2.35. Стручен испит за извршители
2.36. Конкурс за извршители
2.37. Продажба на предмети за кои не е можна физичка делба
2.38. Средства за обезбедување на побарувања
2.39. Засновање на заложно право–хипотека и залог
2.40. Извршување на претходни и привремени мерки
2.41. Обезбедување со пренос на сопственост на предмети и пренос на права
2.42.  Глобален кодекс за извршување на Советот на Европа
2.43. Добри практики за извршување на судските одлуки во рамки на Советот на 

Европа
2.44. Месна и стварна надлежност во парничната постапка
2.45. Странки и нивни законски застапник во парничната постапка
2.46. Полномошници во парничната постапка
2.47. Јазикот во парничната постапка 
2.48. Поднесоци  во парничната постапка 
2.49. Рокови и рочишта во парничната постапка
2.50. Враќање во поранешна состојба во парничната постапка
2.51. Записници и донесување на одлуки
2.52. Доставување на писмена и разгледување на списи во парничната постапка
2.53. Трошоци во парничната постапка 
2.54. Сопарничари во парничната постапка
2.55. Учество на трети лица во во парничната постапка
2.56. Пресуда во парничната постапка
2.57. Решение во парничната постапка
2.58. Редовен правен лек во парничната постапка
2.59. Жалба на решение во парничната постапка
2.60. Ревизија
2.61. Повторување на парничната постапка 
2.62. Задолжителен обид за медијација во парничната постапка
2.63. Уредување на начинот на управување и користење на заеднички предмети во 

вонпарнична постапка
2.64. Уредување на односите меѓу етажните сопственици во вонпарнична постапка
2.65. Делба на заеднички предмети или имот во вонпарнична постапка
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2.66. Постапка за уредување на имотните односи на брачните другари
2.67. Поим на нотарската служба
2.68. Службени подрачја        
2.69. Извршност на нотарскиот акт
2.70. Содржина на нотарскиот акт
2.71. Последици од повредата на правилата за составување на нотарскиот акт
2.72. Потврдување на факти
2.73.  Солемнизација.

3. Кривично право (посебен дел)

3.1. Извршување на паричната казна
3.2. Малтретирање во вршење на службата
3.3. Нарушување на неповредливост на домот
3.4. Повреда на тајноста на писма или други пратки
3.5. Неовластено објавување на лични записи
3.6. Злоупотреба на лични податоци
3.7. Спречување на пристап кон јавен информатички систем
3.8. Неовластено откривање тајна
3.9. Неовластено прислушкување и тонско снимање
3.10. Неовластено снимање
3.11. Повреда на правото на поднесување на правно средство
3.12. Затајување; послужување
3.13. Одземање на моторно возило и на други туѓи предмети
3.14. Незаконито вселување
3.15.Оштетување туѓи предмети;
3.16.Оштетување туѓи права и оштетување на станбени и деловни згради и простории
3.17. Злоупотреба на довербата ; Оштетување или повластување на доверители
3.18. Неовластено примање подароци; примање поткуп; давање поткуп; 

противзаконито   посредување
3.19. Изнуда, уцена
3.20. Даночно затајување 
3.21. Фалсификување или уништување деловни книги          
3.22. Фалсификување службена исправа; фалсификување исправа; компјутерски 

фалсификат; посебни случаи на фалсификување исправи
3.23. Оддавање и неовластено прибавување деловна тајна; злоупотреба на службената 

положба и овластување; несовесно работење во службата
3.24. Проневера во службата; измама во службата; послужување во службата
3.25. Оддавање службена тајна; злоупотреба на државна, службена или воена тајна
3.26. Противзаконита наплата и исплата; противправно присвојување на предмети при 

претрес или во постапка на извршување
3.27. Неизвршување на судска одлука
3.28. Употреба на исправа со невистинита содржина
3.29. Спречување службено лице во вршење на службено дејствие; напад на службено 

лице при вршење работи на безбедноста
3.30. Симнување и оштетување на службен печат или знак; одземање или уништување 

службен печат или спис
3.31. Лажно претставување
3.32. Повреда на тајноста на постапката
3.33. Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем
3.34. Компјутерска измама.
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4. Стварно право и катастар

4.1. Правна и деловна способност на физичките и правните лица       
4.2. Поим на ствари и поделба на ствари
4.3. Право на сопственост - носители и предмет на правото на сопственост
4.4. Правниот режим на добрата во општа употреба
4.5. Сосопственост и заедничка сопственост
4.6. Етажна сопственост - поим и содржина
4.7.Права, обврски и заемни односи на сопствениците на посебни делови од згради
4.8.Стекнување на право на сопственост врз основа на правно дело на подвижна и 

недвижна ствар и начин
4.9. Стекнување на сопственост со: создавање на нова ствар, мешање, спојување и 

градење
4.10. Стекнување на сопственост со одржувачка
4.11. Стекнување сопственост со сеење и садење растенија, плодови, припојување и 

таложење, корито на водотек, создавање на остров
4.12. Стекнување на сопственост со присвојување подвижни ствари, напуштени ствари, 

изгубена ствар и наоѓач, скриено богатство и културно добро
4.13. Стекнување сопственост со наследување и одлука на државен орган
4.14. Престанок на правото на сопственост
4.15. Право на службеност - поим, стекнувања, содржина и престанок
4.16. Службеност - поим и видови на лична службеност
4.17. Право на залог -хипотека; рачен залог
4.18. Владение - поим, содржина, видови, заштита
4.19. Право на домување - поим, стекнување, содржина и престанок
4.20. Градежно земјиште – носител на права, предмет, содржина
4.21. Државна сопственост на земјоделското и шумското земјиште - носител, предмет и 

содржина
4.22. Тапија и таписки книги, интабулациони книги
4.23. Законски наследници - наследни редови
4.24. Наследни права на посвоениците и лица што живеат во трајна заедница
4.25. Наследни права на брачниот другар и родителите
4.26. Легати
4.27. Извршување на тестаментот и отповикување на тестаментот
4.28. Преминување на оставината врз наследниците и одговорност на наследникот за 

долговите на оставителот
4.29. Полноважност на брак; права и должности на брачните другари
4.30. Престанок на бракот - поништување, развод на брак
4.31. Имотни односи на брачните другари, на вонбрачните другари и на родителите и 

децата
4.32. Имотни односи на брачните другари, на вонбрачните другари и на родителите и 

децата
4.33. Предизвикување на штета - општи принципи (основ на одговорност, поим на 

штета)
4.34. Одговорност за штета, општи начела, вина, одговорност за друг
4.35. Надомест на материјална штета
4.36. Хартии од вредност - поим, битни елементи, видови, електронски запис и 

настанување на обврската
4.37. Казнена камата
4.38. Договорна камата
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4.39. Застареност, поим, време, застој и прекин
4.40. Обврски со повеќе лица - солидарни обврски деливи и неделиви
4.41. Солидарност на должниците
4.42. Солидарност на доверителите
4.43. Цесија
4.44. Промена на должникот - преземање на долг, пристапување кон долг, преземање на 

исполнување
4.45. Право на првенствено купување - законски, договорно
4.46. Правниот промет на недвижности
4.47. Застапувања - општо за застапувањата
4.48. Застапување - полномошно, деловно полномошно, овластување на трговскиот 

патник и на лица кои обавуваат одредени работи
4.49. Задоцнување на должникот и доверителот
4.50. Престанок на обврските со пребивање и отпуштање на долг
4.51. Престанок на обврските со новација, соединување и невозможност за 

исполнување
4.52. Застареност, поим, време, застој и прекин
4.53. Парични обврски
4.54. Обврски со повеќе предмети - алтернативни обврски
4.55. Обврски со повеќе предмети - факултативни обврски
4.56. Обврски со повеќе лица - солидарни обврски деливи и неделиви
4.57. Продажба на станови и семејни станбени згради во државна сопственост
4.58. Средства за осигурување на обврските - гаранција (емство)
4.59. Договор за продажба
4.60. Договор за посредување
4.61. Договор за отстапување на имот за време на живот
4.62. Договор за издршка
4.63. Договор за дар
4.64. Запишување на правата на недвижностите
4.65. Катастар на недвижностите
4.66. Правата и должностите на надлежните органи и служби во однос на користењето 

на податоците од катастарот на недвижностите и земјиштето
4.67. Права кои се запишуваат во катастарот на недвижностите
4.68. Реални товари
4.69. Евидентирање на бесправно изградените објекти
4.70. Повреда на правото на недвижностите при уписот и заштита на правата со тужба
4.71.Видови на запишување на правата на недвижностите 
4.72. Основи на запишување на права на недвижност
4.73.Права и должности на носителите на правата на недвижностите 
4.74.Право на првенствено запишување на правото на недвижноста
4.75. Правно дејство на запишување на правото на недвижноста
4.76. Извршување врз заложени недвижности предбележани во лист за 

предбележување.

5. Трговско право и стечај

5.1. Трговец-поединец (општо)
5.2. Трговец (поим и видови)
5.3. Трговски друштва (поим, форма и одговорност за обврските)
5.4. Трговски регистар
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5.5. Престанок на друштво со ограничена одговорност
5.6. Акционерско друштво и акции (поим, видови и издавање)
5.7. Престанок на акционерското друштво
5.8. Преобразба на друштво од една во друга форма на друштво
5.9. Присоединување, спојување и поделба на друштвото (општо) 
5.10. Ликвидација на друштвото 
5.11. Тајно друштво
5.12. Странско трговско друштво и странски трговец-поединец
5.13. Стечај (општо за стечајот)
5.14.Стечаен управник
5.15. Отварање на стечајна постапка
5.16.Правните последици од отварањето на стечајната постапка
5.17. Стечајна маса
5.18. Заклучување на стечајната постапка
5.19. Впаричување на имот
5.20. Носители на платен промет
5.21. Учесници во платниот промет
5.22. Вршење на работи на платен промет    
5.23. Платни инструменти
5.24. Извршување на присилна наплата
5.25. Дефиниции и поими од девизното работење
5.26. Трансакции и трансфери
5.27. Тековни трансакции
5.28. Капитални трансакции
5.29. Плаќања и трансфери
5.30. Вложување на нерезиденти во недвижности во Република Македонија
5.31. Издавање и воведување на странски хартии од вредност во Република 

Македонија, вложување на нерезиденти во хартии од вредност во Република Македонија
5.32. Депозитни работи
5.33. Плаќање и трансфери
5.34. Известувања
5.35. Основање и организација
5.36. Делокруг на работа - внесување и чување на податоци
5.37. Користење на податоци и надоместок за нивно користење
5.38. Односи на Централен регистар со другите регистри и нивните корисници
5.39. Централен депозитар за хартии од вредност.

Член 3
Прописите и градивото за подготовка на теоретскиот дел од квалификациониот испит и 

испитот за рангирање за извршители, испитот за заменици извршители и стручниот испит 
за проверка на знаењата на извршителите се дадени во Прилог и се составен дел на оваа 
програма.

Член 4
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на 
примената на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
72/16 и 142/16) .

Бр. 01-4723/1
29 декември 2016  година Министер за правда,

Скопје Валдет Џафери, с.р.
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Прилог

Прописи и градиво за подготовка на теоретскиот дел од квалификациониот испит и 
испитот за рангирање за извршители, испитот за заменици извршители и стручниот испит 
за проверка на знаењата на извршителите:

- Устав на Република Македонија со Амандмани („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91, 1/92, 31/98, 91/01, 84/03 и 107/05), 

- Уставен закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 52/91), 

- Закон за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/15),

- Закон за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 
150/10),

- Закон за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 58/06, 35/08 и 
150/10), 

- Закон за Државното  правобранителство („Службен весник на Република Македонија" 
број 87/07 и 104/15), 

- Закон за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 
5/02) ,

- Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15),

- Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи и 
Протоколите бр. 1, 4, 6 и 7 , 

- Закон за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 
79/05, 110/08, 83/09, 116/10 и 124/15),

- Закон за вонпарнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 
9/08),

- Закон за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/05, 50/06, 
129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13) ,

- Закон за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16 и 
142/16),

- Закон за обезбедување на побарувањата („Службен весник на Република Македонија“ 
број 87/07 и 31/16)

- Закон за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија” број 55/07, 86/08, 
139/09 и 135/11) 

- Закон за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија” број 72/16 и 
142/16)

- Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 
4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 87/07, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 
42/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14,  199/14 и 
226/15),

- Закон за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15),
- Закон за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ број 

2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15 и 11/16),
- Закон за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ број 

18/01, 78/01, 04/02, 59/02, 05/03, 84/08, 81/09 и 161/09),
- Закон за сопственост и други стварни права („Службен весник на Република 

Македонија" број 18/01, 92/08, 139/09 и 35/10),
- Закон за наследување  („Службен весник на Република Македонија” број  47/96),
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- Закон за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/92, 9/96, 
38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14,115/14, 104/15 и 150/15),

- Закон за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија" бр. 
55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16);

- Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост 
("Службен весник на Република Македонија“ брoj 4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 
27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16 и  178/16),

- Закон за градежно земјиште („Службен весник на Република Mакедонија“ број 15/15, 
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и  190/16),

- Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 2/94)

- Закон за договорен залог („Службен весник на Република Македонија“ број 5/03, 4/05, 
87/07, 51/11, 74/12, 115/14, 98/15, 215/15 и 61/16),

- Закон за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 и 23/16),

- Закон за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/09, 57/10, 
36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15 и 31/16),

- Закон за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија" број 95/05, 
25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 и 23/16),

- Закон за висината на стапката на затезната камата („Службен весник на Република 
Македонија“ број 65/92 и 70/1993),

- Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ брoj 
135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15,  215/15, 7/16 и 39/16),

- Закон за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ број 20/98, 
31/00, 42/03, 44/07, 72/10, 171/10, 55/13 , 33/15 и 104/15),

- Закон за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број 34/06, 126/06, 84/07, 
47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и 192/15),

- Закон за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/04, 
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16),

- Закон за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ брoj 113/07, 
22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15 и 199/15),

- Закон за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/01, 
49/01, 103/01, 54/02, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16),

- Закон за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ број 50/01, 
49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15 и 27/16),

- Извршување судски одлуки во Европа,  Автор Венди Кенет, Издавач: Просветно дело 
2009 година,

- Учебник по економска анализа на граѓанското право, Автори: Ханс-Бернд Шефер и 
Клаус От; Издавач: Арс Ламина 2012 година, 

  - Глобален кодекс за извршување на Советот на Европа мај 2015 - Комора на 
извршители на Република Македонија,

- Добри практики за извршување на судските одлуки во рамки на Советот на Европа- 
CEPEJ декември 2015 – Комора на извршители на Република Македонија, 

- Уставно право Автор: Доминик Турпен  Издавач,: Арс Ламина 2012 година,
- Уставно право – либерална теорија на владеењето на правото  Автор Т.Р.С.Аслан, 

Издавач Просветно дело 2009 година,
- Член 6 од Европската конвенција за човекови права – право на правично судење 

Автор: Ендрју Гротриан Издавач: Просветно дело 2008 година, 
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- Европска конвенција за човекови права – достигнувања, проблеми и изгледи Автор: 
Стивен Григ Издавач: Просветно дело 2009 година,

- Право на Европската конвенција за човекови права Автор: Д.Харис, М.О.Бојл, 
Е.П.Бејтс и С:М: Бакли Издавач: Просветно дело 2009 година,

-  Локална самоуправа: примери за процесите на донесување на одлуки, Автор: Џејмс 
М. Бановец Издавач: Академски печат 2009 година, 

- Административно право, АвторЖан Валин; Издавач Арс Ламина 2012 година,
- Управување со јавниот сектор, Автор Норман Флин; Издавач: Арс Ламина 2010 

година,
- Административното право на земјите од Европа, Автор Мајкл Фромонт; Издавач:  

Арс Ламина 2010 година,
- Јавно право - јавна власт и административно дејство, Автори Мишел Верпо и 

Латиција Жанико; Издавач: Арс Ламина 2011 година,
- Вовед во јавната администрација, Автори Џеј М. Шафриц, Е. В. Расел и Кристофер П. 

Борик; Издавач: Академски печат 2009 година,
- Историски вовед во западното уставно право, Автор Р. Ш. Ван Кенегем; Издавач: 

Табернакул 2010 година,
- Право на административни договори, Автор Кристофер Гуетје; Издавч: Арс Ламина 

2011 година,
- Меѓународно казнено право, Автори Андру Хуе и Рене Коерин Жулен, Издавач Арс 

Ламина 2013 година,
- Европско кривично право, Автор Бернд Хекер/Второ актуелизирано и проширено 

издание, 
- Кривично право посебен дел - кривични дела против имотот, Автори: Јоханес Веселс 

и Томас Хиленкамп, Просветно дело 2013 година,
- Меѓународно кривично право - второ издание, Автор Антонио Касезе; Издавач 

Просветно дело 2009 година,
- Меѓународно кривично право, Автор Кријангсак Китичаисари; Издавач: Табернакул 

2010 година,
- Европско кривично право, Автор Бернд Хекер; Издавач: Датапонс 2010 година,
- Казнено право - посебен дел 1 (кривични дела против личните и заедничките 

вредности), Автори Јоханес Веселс и Михаил Хетингер; Издавач: Табернакул 2009 
година,

- Кривично право - општ дел (кривични дела против личните и заеднички делови), 
Автори Јоханес Веселс и Вернер Бојлке, Издавач Табернакул 2010 година,

- Европско стварно право, Автор Питер Спаркс, Издавач Просветно дело 2009 година,
- Заложно право, Автор Ивс Пико, Издавач: Арс Ламина 2011  година, 
- Облигационо право 1 (граѓанска одговорност и квази-договори), Автор Муриел Фабр-

Мањан, Издавач: Арс Ламина 2011  година,
- Облигационо право 2 (договорот и едностраната обврска), Автор Муриел фабр-

Мањан, Издавач: Арс Ламина 2011  година,
- Облигационо право - римски основи на граѓанската традиција, Рајнхард Цимерман, 

Издавач Просветно дело 2009 година, 
- Блексонови пишани закони за Право на трговски друштва, Автор Дерек Френч, 

Издавач: Табернакул 2010,
-  Начела на корпоративно финансово право, Автор Елиз Феран; Издавач Просветно 

дело 2009 година,
- Европско компаративно право за трговски друштва, Автори Мадс Анденас и Френк 

Вулдриџ, Издавач Ад Вербум 2011 година,
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- Учебник по економија и право - основи на трговското право, Автори Еуген 
Клунцингер; Издавач: Арс Ламина 2011 година.

ЗАБЕЛЕШКА:

Кандидатите тековно ги следат изменувањата и дополнувањата на постојните закони и 
прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, кои со влегувањето во 
сила по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, стануваат составен 
дел на испитната програма


