
      Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за 

задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од 

првиот, вториот и третиот циклус на студии (“Службен весник на Република 

Македонија”, бр.25/2011, бр.154/2011,  бр. 82/2018) 

 

 Предметните програми согласно членот 4 од Правилникот за задолжителните 

компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од вториот циклус на студии 

се претставени во прилог бр.3 во продолжение на елаборатот. 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Стратегиски Маркетинг 

2. Код 4EK200719 
3. Студиска 

програма 
Маркетинг менаџмент   

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска 

година / 

семестар 

Прва година / прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС кредити  8 

8. Наставник проф. д-р Трајко Мицески,  Доц. д-р Тамара Јованов Апасиева 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во разбирањето на 

значењето, суштината и функционирањето на стратегискиот маркетинг. Оваа материја e од 

особена важност за секој стопански субјект, бидејќи ги претставува начините на 

формирањето и практичното аплицирање на маркетинг стратегиите.  
Студентите детално обработуваат и учат материја поврзана со: 
прашања за разбирањето на видовите стратегии на маркетинг; 
местото и значењето на стратегискиот маркетинг; 
анализа на пазарните можности за практично аплицирање на одредена маркетинг стратегија 

(анализа на макроокрожување; на купувачи и однесување на потрошувачите; пазарна 

сегментација; анализа на конкуренција; анализа на индустриска динамика и на животниот 

циклус на производот; маркетинг истражување и пазарни мерки, и пазарни цели и 

позиционирање на одлуките); 
развој на стратегии на маркетинг микс (производни стратегии; ценовни стратегии; 



дистрибутивни стратегии; промотивни стратегии; продажни стратегии; маркетинг стратегии 

на продавачите на мало; меѓународни маркетинг стратегии); 
имплементација на маркетинг стратегиите (осознавање на неопходните елементи за 

имплементација на маркетинг стратегии; контрола и ревизија на маркетинг стратегиите 

(значење на контролата на маркетинг стратегиите; прибирање, анализирање и процесирање 

на маркетинг стратегиите; анализа на профитабилноста од примената на маркетинг 

стратегиите); 
ревизија на постојните маркетинг стратегии. 

11. Содржина на предметната програма:  
Вовед и дефинирање на стратегиски маркетинг 
Стратегиско маркетинг планирање  
Анализа на конкурентското окружување и пазарот 
Анализа на турбулентната околина 
Анализа на потрошувачите 
Анализа на конкурентите 
Сегментирање, таргетитање и позиционирање на пазарот 
Создавање на конкурентска предност 
Различни видови на маркетинг стратегии 
Имплементација на маркетинг стратегии 
Стратешко управување со потрошувачите 
Стартегиски маркетинг во 21от век 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 
14. Распределба на расположивото време 45+45+30+60+60=240 часа (3+3+2) 
15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава. 
15 недели х 3 часа = 45 

часа   

45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  
15 недели х 3 часа = 45 

часа   

45 часа 

16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 60 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 

бода 
5 (пет) (F) 

51 х до 

60 бода 
6 (шест) (E) 



61 х до 

70 бода 
7 (седум) (D) 

од 71 до 

80 бода 
8 (осум) (C) 

од 81 до 

90 бода 
9 (девет) (B) 

од 91 до 

100 бода 
10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Мицески Трајко Стратегиски 

маркетинг 
Универзитетски 

учебник, Економски 

факултет, УГД, 

Штип 

2013 

2. Hooley G., Piercy F. N. 

and Nicouland B. 
Marketing 

Strategy and 

Competitive 

Positioning, 

4th Edition  

Prentice Hall, 

Pearson Education 
2008 

3. Јованов Апасиева 

Тамара, Мицески 

Трајко 

Стратегиски 

маркетинг 
Универзитетски 

учебник, Економски 

факултет, УГД, 

Штип 

Во 

печат 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ристевска-Јовановска 

Снежана, Јаќовски 

Бошко   

Стратегиски 

маркетинг 
Универзитетски 

учебник, Економски 

факултет, УКИМ, 

Скопје 

2003 

2. Onkvisit S. and Shaw J. International 

Marketing – 

Analysis and 

Strategy, 4th 

Edition 

Routledge, Taylor & 

Francics Group  
2004 

3. Јованов Апасиева 

Тамара 
Маркетинг: 

Истражување 

, стратегија и 

планирање 

Универзитетско 

учебно помагало, 

Економски 

факултет, УГД, 

Штип 

2014 
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4.     

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот предмет 
Маркетинг менаџмент 

2. Код 4EK206319 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент   
4. Организатор на 

студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
Втор  

6. Академска година / 

семестар 
Втора година прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС кредити  8 

8. Наставник Доц. д-р Тамара Јованов Апасиева и доц. д-р Љупчо Давчев 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на наставата по предметот е да се осознае менаџирањето со маркетингот во 

претпријатијата. Фокусот е во правец на добивање на нови знаења во врска со управувањето 

со сите пазарни, односно маркетинг активности на едно претпријатие, организација или 

институција. Маркетинг менџментот е всушност оперативен маркетинг, кој следи по избор на 

соодветна маркетиншка стартегија, како процес на имплементација на активностите. Се 

изучуваат модели и техники за анализа на факторите на влијание во склоп на маркетинг 

околината, следење на нејзината динамичност, методи и техники за анализа на атрактивноста 

на потенцијален пазар или пазарен сегмент и проценка на побарувачката, детално се 

анализира процесот на сегментација, таргетирање и поцизионирање на пазарот, развивање на 

планови, маркетинг тактики, како и примена на и маркетинг контрола и ревизија. Исто така, 

се изучува и основната маркетиншка метрика која го следи остварувањето на финансискиот 

резултат на претпријатијата.  
11. Содржина на предметната програма:  

Разбирање и дефинирање на маркетинг менаџментот; 
Анализа на пазарот и маркетиншкото окружување; 
Проценка на атрактивноста на пазарот и пазарната побарувачка; 
Поврзување со потрошувачите; 
Развивање на маркетинг стратегии и планови; 
Процес на сегментирање, таргетирање и позиционирање; 
Градење на силни брендови / марки; 
Формирање на понудите на пазарот, 
Развој на интегрирани маркетиншки комуникации; 
Организација на маркетингот; 
Креирање на долгорочен раст. 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 



 
13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 
14. Распределба на расположивото 

време 
45+45+30+60+60= 240 часа (3+3+2) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава. 
15 недели х 3 часа = 45 часа   

45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  
15 недели х 3 часа = 45 часа   

45 часа 

16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 60 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Kotler P. 

and Keller 

K. 

Marketing 

Management, 13th 

Edition 

Pearson Education, 

Inc. (Превод од 

Владата на РМ) 

2009 

2. Loudon D., 

Stevens R. 

and Wrenn 

B. 

Marketing 

Management  - 

Tekst and Cases 

The Haworth Press, 

Inc., New York 
2005 

3.     

22.2. Дополнителна литература 



Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Јованов 

Апасиева 

Тамара 

Маркетинг: 

Истражување , 

стратегија и 

планирање 

Универзитетско 

учебно помагало, 

Економски 

факултет, УГД, 

Штип 

2014 

2. Јаќовски 

Бошко, 

Циунова-

Шулеска 

Анитa  

Маркетинг 

менаџмент 
Универзитетски 

учебник, 

Економски 

факултет, УКИМ, 

Скопје 

2004 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Деловна комуникација и социјални медиуми 

2. Код 4EK206119 
3. Студиска 

програма 
Маркетинг менџмент  

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет “Гоце Делчев” Штип 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

Втор  

6. Академска 

година / 

семестар 

Втора година / прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС кредити  8 

8. Наставник проф. д-р Еленица Софијанова, Доц.д-р Злако Бежовски 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Наставната содржина на предметот има за цел 

да стави акцент на важноста на комуникацискиот процес во бизнисот, студентите ќе ги 

осознаат сите видови на комуникација, начинот на испраќање пораки по повеќе канали, 

културните разлики во процесот на комуникација како и да ги развиваат своите 

презентациски способности во јавните настапи. Дополнително ќе се посвети внимание на 

изучување на проблематиката на социјални медиуми, која е актуелна до степен на 

редефинирање на начинот на водење на бизнис, особено во делот на дистрибуција, анализа на 

конкуренција и комуникација со крајните потрошувачи. 
11. Содржина на предметната програма:  

1. Карактеристики на комуникацијата и видови на комуникацискиот систем;  
2. Вербална и невербална комуникација;  

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
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3. Интраперсонална и интерперсонална комуникација;  
4. Формална и неформална организациска комуникација и бизнис пораките во 

комуникацискиот процес;  
5. Процес на преговарање и преговарачки стратегии;  
6. Модели на креативниот процес и техники на креативното мислење;  
7. Обликување на ефективна комуникација преку обликување на содржината на пораката, 

селектирање на каналите за испраќање на пораките, обезбедување на потребните резултати;  
8. Директен и индиректен пристап во комуникацијата;  
9. Пишување и користење на E – mail пораките;  
10. Упатување и примање на телефонски повици;  
11. Пишување и презентирање на презентации;  
12. Културата и комуникацијата;  
13. Видови на социјални медиуми (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest, Yelp, 

Epilogue);  
14. Еволуција на социјалните медиуми;  
15.Социјалните медиуми и деловната стратегија;  
16. Социјалните медиуми и маркетинг стратегијата;  
17. Социјалните медиуми и односите со јавноста;  
18.Социјалните медиуми и комуникација со крајните потрошувачи;  
19. Иднината на социјалните медиуми. 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 
14. Распределба на расположивото време 45+45+30+60+60= 240 часа (3+3+2) 
15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава. 
15 недели х 3 часа = 45 часа   

45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  
15 недели х 3 часа = 45 часа   

45 часа 

16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 60 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
 



испит 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 
 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Татјана 

Цветковски, 

Виолета 

Цветковски  

Деловна 

комуникација во 

современите 

услови на работа 

Мегатренд 

Универзитет 

Белград 

2007 

2. Еленица 

Софијанова, 

Тамара Јованов 

Апасиева 

Деловна 

комуникација 
Универзитет 

„Гоце Делчев" - 

Штип, 

Економски 

факултет 

2013 

3.  Guy 

Kawasaki, Peg 

Fitzpatrick  

The Art of Social 

Media: Power Tips 

for Power Users 
 

Penguin Group 

USA, LLC 
2014 

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Марковиќ, М. 

Пословна 

комуникација, 

Београд, Клио, 

2003 

Пословна 

комуникација, 
Београд, Клио, 2003 

2. Петковски К. 

Јанкуловска П.  
Деловно 

комуницирање 
ИРИС, Струга, 2006 

  3. Jason McDonald  Social Media 

Marketing 

Workbook: How to 

Use Social Media 

for Business 
 

JM Internet Group 

and Excerpti 

Communications, 

Inc.  

2015 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Истражување на пазар 

2. Код 4EK205619 

http://www.amazon.com/Guy-Kawasaki/e/B000APBIYC/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Guy-Kawasaki/e/B000APBIYC/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Peg-Fitzpatrick/e/B00OWQVH1Y/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.com/Peg-Fitzpatrick/e/B00OWQVH1Y/ref=dp_byline_cont_book_2


3. Студиска програма Маркетинг менаџмент   
4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Втор 

6. Академска година / 

семестар 
Прва година / прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Доц. д-р Тамара Јованов Апасиева 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Потребата од истражување на пазарот произлегува од потребата за истражување на 

факторите кои имаат влијание врз спроведувањето на маркетинг активностите и воопшто, 

деловните процеси во претријатијата. Од друга страна со маркетинг истражувањето се 

оценуваат преземените одлуки со цел да се подобрат понатамошните процеси и служби и 

органи во организациската структура  во една компанија. 
Студентите ги учат теоретските концепции, но и нивната примена во пракса преку 

стекнување на знаења за: 
Моделот и процесот на истражување на пазарот;  
методите и техниките на истражување соодветни за даден истражувачки проблем; 
избор на примерок; 
организација на истражувањето на пазарот; 
извори на податоци; 
начин на прибирање на примарни и секундарни податоци за пазарот, потрошувачите, 

конкурентите; 
интернет истражување. 
На овој начин се овозможува вклучување во глобалните текови и бизнис процеси, како на 

стопанските субјекти, така и на останатите органзации и институции на пазарот, во насока на 

добивање на значајни информации за создавање на конкурентска предност. 
11. Содржина на предметната програма:  

Поим и дефиниција за маркетинг истражување.  
Информации наспроти  податоци.  
Карактеристики на маркетинг информационен систем (МИС).  
Методи, форми и извори на прибирање на податоци. 
Квантитативни и квалитативни методи и техники на истражување.  
Типови на маректинг истражување. 
Маркетинг разузнавање.  
Истражување на потреби, понуда и побарувачка. 
Истражување на продажба, конкуренцијата, цени. 
Истражување на дистрибуција и промоција.  
Маркетинг истражување преку интернет. 
Применето маркетинг истражување. 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото време 15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 



15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

15 недели х 1 часа = 

15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 

15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - 

задачи 

25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Секуловска Нада  Маркетинг 

истражување 
Универзитетски 

учебник, 

Економски 

факултет, 

УКИМ, Скопје 

 2004 

2. Kotler, Philip; Wong, 

Prof 

Veronica; Saunders, 

Prof John; Armstrong, 

Gary; Malhotra, Naresh 

Marketing 

Research: 

AND 

Principles of 

Marketing 
 

Financial Times/ 

Prentice Hall  
(Превод од 

Владата на РМ) 

2006 

3.     

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=Kotler%2C+Philip&sortby=3
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=+Wong%2C+Prof+Veronica&sortby=3
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=+Wong%2C+Prof+Veronica&sortby=3
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=+Wong%2C+Prof+Veronica&sortby=3
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=+Saunders%2C+Prof+John&sortby=3
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=+Saunders%2C+Prof+John&sortby=3
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=+Armstrong%2C+Gary&sortby=3
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=+Armstrong%2C+Gary&sortby=3
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=+Malhotra%2C+Naresh&sortby=3


     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Јованов Апасиева 

Тамара 
Маркетинг: 

Истражување 

, стратегија и 

планирање 

Универзитетско 

учебно 

помагало, 

Економски 

факултет, УГД, 

Штип 

2014 

2.  Naresh K. Malhotra  Marketing 

Research: An 

Applied 

Orientation 

Pearson Global 

Edition 
2009 

3.     

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Политика на производ и услуги  

2. Код 4EK211719 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Втор  

6. Академска година / семестар Прва година / прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Доц. д-р Тамара Јованов Апасиева 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Материјата од овој предмет треба да им помогне на студентите да го осознаат управувањето 

со процесот на производство и со производот како дел од маркетинг миксот и пазарните 

активности. 
Производот е еден од четирите основни елементи кои за препријатието имаат најголемо 

значење во неговото работење. Преку пласманот на производот на пазарот претпријатието ја 

остварува својата зацртана деловна програма. Целта е студентите да се запознаат со тоа што е 

производ, видовите на производи, класификација,асортиман, пазарните особини на 

производот, животниот циклус, планирањето, развојот и пласманот на новиот или 

иновираниот производ на пазарот, позиционирањето на производот на пазарот. Исто така, 

клучно е и стекнувањето на знаење за процесот на производство, организација на 

производството, импутите во производтсвото, начините за постигнување на производна 

ефикасност и ефективност.  
Услугите, како нематеријални производи се разликуваат од физичките добра, поради што е 

потребно нивно детално проучување во насока на разлики и сличности со физичките добра, 

разликите во животниот циклус,  креирањето на стратегии и тактики за нивен пласман на 

пазарот.  

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Naresh+K.+Malhotra&search-alias=books-uk&field-author=Naresh+K.+Malhotra&sort=relevancerank


11. Содржина на предметната програма:  
Дефинирање и воведни елементи; 
Процес на организација на производство; 
Управување со трошоците во производството; 
Улогата на добавувачите и дистрибутерите во производниот процес; 
Видови производи и услуги и нивна класификација; 
Асортиман на производи и услуги; 
Пазарни особини на производот и услугите; 
Животен циклус на производот и услугите; 
Планирање, развој и лансирање на нови производи  и услуги на пазарот. 
Етика и закони во пласман на производи и услуги на пазарот. 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото време 15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

15 недели х 1 часа = 15 

часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 

часа   

15 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - 

задачи 

25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 
Литература 

22.1. Задолжителна литература 



Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитар 

Граматиков  
Управување 

со 

производот 

Економски 

факултет, 

УКИМ 

Скопје 

2004 

2. Lehmann, D. R.  Product 

Management, 

Fourth 

Edition 

McGraw Hill 

Higher 

Education 

2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роман Образ Политика 

производа  
Информатор, 

Загреб 
1975  

2. Gorchels L. The Product 

Managers 

Handbook, 

Third Edition 

McGraw-Hill  2005 

     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Финансиски менаџмент 

2. Код 4EK211219 

3. Студиска програма Маркетинг менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

6. Академска година / семестар прва / прв 7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Доц. д-р Илија Груевски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е преку изучување на оваа дисциплина да се развие продлабочено разбирање на 

начелата и практиката на функционирање на финансискиот систем, институциите на 

финансиското посредување, финансиските инструменти и механизмите на нивното 

создавање и поништување особено на паричната маса како и на функционирањето на 

финансиските пазари. 

  Се изучуваат различните аспекти на финансирање, природата, начелата и техниката на 

финансирање како и разгледување на финансиски посредници, третирање на пазарот на пари,  

пазарот на капитал, девизните пазари и др. Програмата опфаќа обработка на искуствата на 

финансирање во развиените земји.  



 Преку изучување на оваа дисциплина студентите ќе се оспособат за разбирање на улогата и 

значењето на финансискиот менаџмент во прибавувањето, планирањето, и управувањето со 

финансиите на претпријатието, кредитите, финансиските институции и пазари во 

современото стопанство. 

Изучувањето на  финансискиот менаџмент во здравствените институции на студентите ќе им 

овозможи стекнување  знаења кои ќе им бидат од корист во стекнување на потребните 

знаења од финансискотот планирање и финансиска анализа, финансиската функција и 

нејзино организирање во рамките на мало, средно и големо претпријатие, вреднување на 

средствата  со кои располага претрпијатието, стекнување знаење за структурата на 

ксредствата, краткорочното финансирање и долгорочното финансирање, за ризик и принос, 

стекнување со знаења до делот на коефициентите на профитабилност, ликвидност, 

рентабилност и сл. 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим за финансиски менаџмент, Финансиско планирање, Финансиски извештаи, 

Финансиска анализа, временска вредност на парите и ризик и прионс, Вреднување на хартии 

од вредност, правила на финансирање, долгорочно финансирање, менаџмент на обртен 

капитал, краткорочно финансирање, трошок на капитал, деловен и финансиски ливериџ, 

дивиденда и дивидендна политика  

12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото време 15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  



завршен испит 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Ристо Фотов Финансиски менаџмент, 

второ изменето и 

дополнето електронско 

издание 

Универзитет 

„Гоце Делчев“ 

Штип  

2015 

2. Leko, V., ur Novac, bankarstvo i 

financijska tržišta 

Adverta, Zagreb 2005 

3.     

4.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Спасов С., Арсов 

С. 

Финансиски менаџмент Економски 

факултет, УКИМ 

2004 

2. Madura, J Finacial Markets and 

Institutions 

West Pub., N.Y 2004 

3. Foley, B. J Tržište kapitala MATE, Zagreb 1998 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Теорија на одлучување    

2. Код 4EK204519 

3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус  

6. Академска година / семестар Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  

3 

8. Наставник доц. д-р Елена Веселинова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  



Целта на овој предмет е да се запознаат студентите со квантитативните алатки кои што 

најмногу се користат во бизнисот. Моделите на одлучување и дрвото на одлуки нудат 

корисни информации за бизнис ситуации со бројни алтернативни одлуки, а при тоа секоја со 

дадена  веројатност и монетарна вредност која е поврзана со одреден исход. Низ 

предвидување и мултипна регресија студентите ќе имаат можност да прават проекции за 

идните продажби за одредени  производи или за идното искористување на производите или 

услугите. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во теорија на одлучување, процес на донесување на одлуки, анализа на алтернатицни 

решенија, дрво на одлуки, предвидување, Excel и мултипна регресија, Контрола на инвентар 

(список на стока), модели за линеарно програмирање, транспортација и пренесување, теорија 

за поредување, апликација на модели за линеарно програмирање. 

12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 3ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото време 15+15+10+25+25 = 90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

Предавања- 

теоретска 

настава  

 

Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 1 часа = 15 

часа).  

15часа 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа.  

 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 1 часа = 15 

часа).  

15часа 

16. Други форми на 

активности 

Проектни 

задачи  

 

Проектни задачи  

 

10часа 

Самостојни 

задачи 

 

Самостојни задачи 

 

25 часа 

Домашно 

учење – задачи 

 

Домашно учење – задачи 

 

25часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 Бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

20Бодови 

17.3. Активност и учество 10 Бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски јазик  



21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓијовски, Благоја Теорија на 

одлучување, 

универзитетски 

учебник, прв дел 

Економски 

факултет - 

Скопје 

1998 

2.  Ѓорѓијовски, Благоја Теорија на 

одлучување, 

универзитетски 

учебник, втор дел 

Економски 

факултет - 

Скопје 

1998 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Russell and Taylor Operations 

Management 

Wiley 2003 

2.  Austin and Burns Management Science:  

An Aid for Managerial 

DecisionMaking 

Macmillan 1995 

     

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

 Бренд менаџмент 

2. Код 4EK211619 
3. Студиска 

програма 
Маркетинг менаџмент    

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
Втор циклус  

6. Академска година 

/ семестар 
Прва година / 

прв семестар 
7. Број на 

ЕКТС 

кредити  

3 

8. Наставник  доц. д-р Елена Веселинова 



9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во усовршување и  

унапредување на знаењето за современото управување со брендот и капиталот на брендот 

(свесност, асоцијации, согледан квалитет и лојалност), моделите за управување со брендот и 

одделните елементи на капиталот на брендот, со цел да се влијае на зајакнување на пазарната 

позиција на компаниите преку специфично позиционирање, односно диференцирање, 

зголемување на пазарното учество, додадената вредност, маргиналната профитабилност, 

односно перформансите на компаниите во целина.  
 

11. Содржина на предметната програма:  
КОРПОРАТИВНИОТ БРЕНД КАКО ФАКТОР ЗА УСПЕШНА БИЗНИС  
СТРАТЕГИЈА 
Корпоративниотбренд: извор на вредност за бизнисот 
Брендот обезбедува пазарно учество 
Брендот создава бариери за влез на нови конкуренти 
Брендот овозможува производно и пазарно проширување 
Брендот обезбедува помала ценовна е 
ластичност и  ценовна  
премија 
Брендот привлекува квалитетна работна сила 
Брендот обезбедува лојалност и доверба 
Брендот стимулира иновации 
Поврзување на бизнис стратегијата 
со бренд стратегијата 
Поврзаност на стратегиските ѕвезди: 
визија, култура и имиџ на компанијата 
ПЕНТАГОН НА КОРПОРАТИВНИОТ БРЕНД: ГРАДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ  
СО КОРПОРАТИВНИОТ БРЕНД 
Раѓање на брендот 
Дефинирање на брендот 
Артикулирање на брендот 
Мерење на брендот 
Експанзија на брендот 
Извршување на брендот 
Градење бренд култура и бренд компанија 
КАПИТАЛОТ НА  КОРПОРАТИВНИОТ БРЕНД 
Што претставува капиталот на брендот? 
Свесност за брендот 
Согледан квалитет 
Асоцијации 
Лојалност 
Стратегиски фактори на капиталот на брендот 
ЕВАЛУАЦИЈА НА КОРПОРАТИВНИОТ БРЕНД 
Капиталот на корпоративниот бренд како 
мерило за вредноста на брендот 
Финансиски пристапи за вреднување на корпоративниот бренд 
Интегрирање на финасиите и на маркетингот: 



метод на економска употреба 
Пристап на „најдобра пракса” за евалуација на брендот 
Корпоративниот бренд и финансиските извештаи 
Ланецот на вредности на корпоративниот бренд 
Поврат на инвестициите во корпоративниот бренд 

12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 

бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 
20 

бодови 

17.3. Активност и учество 10 

бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Елена 

Веселинова 
Стратегиски бренд менаџмент Економски 

факултет-

УГД- Штип 

2016 

2. Елена 

Веселинова 
Стратегиски бренд менаџмент 

- практикум 
Економски 

факултет-

УГД- Штип 

2016 



     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Keller, Lane 

Keller 
Strategic Brand Management   Pearson 

Education, 

USA 

 
2007 

2. Kapferer, J. N The New Strategic Brand 

Management: Creating and 

Sustaining Brand Equity Long 

Term 

Kogan 

Page, UK 
2008 

     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Инвестиционен менаџмент 

2. Код 4EK205819 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на 

студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
Втор циклус  

6. Академска година / 

семестар 
Прва / прв 7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник доц. д-р Елена Веселинова 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Предмет на програмата е да се дадат теориски и апликативни сознанија од областа на 

инвестициите и процесот на инвестирање, подготовката на инвестициони студии, посебно 

на економскиот елаборат, оценката и избор на инвестициониот проект, пресметка на 

инвестициони критериуми, како и анализа на ризиците поврзани со инвестирањето. 
11. Содржина на предметната програма:  

Инвестициите како економска категорија; структурна анализа на инвестициите; 

инвестициите и економскиот развој; детерминантите на инвестициите; извори на 

инвестициите; инвестиционен процес; анализи на релевантните фактори за изводливост на 

инвестиционите проекти; финансирање на инвестиционите проекти и цената на капиталот; 

проектирање на на паричните текови на проектот; економска ефикасност на инвестициите; 

периодот на враќање и стапката на приносот на инвестиците; нето-сегашната вредност и 

индексот на профитабилноста на проектот; интерна стапка на рентабилноста; 

инвестиционите критериуми во разни случаи на инвестирање; ризикот во оценката на 



ефикасноста на инвестиционите проекти.  
12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Несторовски, 

Методија 
Инвестиционен 

менаџмент 
Економски 

факултет, Скопје 
2005 

2.  Димитрова, 

Јанка и 

Веселинова, 

Елена 

Инвестиции – 

збирка задачи 
Економски 

факултет, Штип 
2014 

3.  Боди, З., 

Кејн, А. и 

Маркус, 

Инвестиции Превод од Влада на 

РМ. 
2010 



Ален 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Shapiro, Alan Capital 

Budgeting and 

Investment 

Analysis 

Prentice Hall 2005 

2. Клусев, 

Никола 
Инвестиции Матица 

македонска,избрани 

дела, Скопје 

2001 

     

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Статистика  

2. Код 4EK201319 
3. Студиска 

програма 
Маркетинг менаџмент   

4. Организатор 

на студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, 

оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

Втор  

6. Академска 

година / 

семестар 

Прва година / прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Проф. д-р Трајко Мицески 
9. Предуслови 

за 

запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Предметот овозможува разбирање на основите на статистичката анализа. Тој има за задача да 

ги оспособи студентите да ги користат основните статистички методи при решавањето на 

бизнис проблемите. Со аплицирање на статистичката методологија студентите мошне 

успешно ќе ги спознаваат, откриваат и експлицираат законитостите и односите помеѓу 

економските појави и феномени. 



11. Содржина на предметната програма:  
Вовед;  
Дескриптивна анализа;  
Случајна променлива и распореди на веројатност;  
Статистички примерок;  
Статистичко оценување;  
Тестирање на статистички хипотези;  
Анализа на варијанса;  
Хи-квадрат тест;  
Проста праволиниска регресија и корелација;  
Повеќекратна праволиниска регресија и корелација;  
Индексни бројки;  
Анализа на временски серии. 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото време 15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

15 недели х 1 часа = 15 

часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 

часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - 

задачи 

25 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект  
(презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот Самоевалуација 



на наставата 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Пол Њуболд, 

Вилијам 

Л.Карлсон, 

Бети Торн  

Статистика 

за бизнис и 

економија 

 (Преведувач од 

англиски јазик Весна 

Буцевска)  
Магор,Скопје(Превод 

на Владата на РМ) 

2010 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Глигор 

Поповски, 

Василка 

Попоска 

Тренеска 

Статистика Универзитетски 

учебник,  
Киро Дандаро, 

Битола 

2001 

2.     

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Менаџмент на промени 

2. Код 4EK205119 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент   
4. Организатор на 

студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
Втор  

6. Академска година / 

семестар 
Прва година / 

прв семестар 
7. Број на 

ЕКТС 

кредити  

3 

8. Наставник проф. д-р Еленица Софијанова 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php


10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Наставната содржина на предметот е прилагодена така што ќе ги запознае студентите со 

неопходноста и бенефитот што го носи секоја промена со себе, со причините за нејзината 

неопходност, како и за средината во која промените делуваат и се случуваат, пројавениот 

отпор што се јавува кога тие се случуваат и методологијата на организациските промени со 

која ќе се овозможи промената да се случи и да биде прифатена. 
11. Содржина на предметната програма:  

1.Системско – ситуационен пристап кон промените;  
2.Детерминанти на промените – средината и индивидуата како предизвикувач и реализатор 

на промените;  
3.Процес и типови на промената;  
4. Тимови и тимска работа во функција на организациските промени  
5.Организациска дијагноза за проценување на потреба од промена;  
6.Визионирање на  промената;  
7.Водството и  промената на организациската култура;  
8.Организациско архитектурирање на организациските промени;  
9. Организациско енергизирање на организациските промени;  
10. Креирање и имплементирање решенија за смалување на организациската ентропија  
11.Трансфер на учењето и промените;  
12.Стратегии на развоен трансфер. 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми 

на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 

бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 20 

бодови 

17.3. Активност и учество 10 

бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветко 

Смилевски  
Предизвикот и 

мајсторството на 

организациските промени 

Детра 

Центар, 

Скопје 

2000 

год. 

2. Ричард Л. Дафт  Менаџмент, осмо издание Превод на 

Влада на 

РМ, 

Генекс, 

Кочани 

2011 

год. 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Gareth R. Jones, 

Jennifer M. 

George 

Современ менаџмент McGraw – 

Hill, Irwin 
2008 

2. Paul Hersey, 

Kenneth H. 

Blanchard 

Management of 

Organizational behavior 
Prentice – 

Hall, Inc, 

Englewood 

Gliffs, New 

Jersey 

1972 

 

 

 

 

Прилог 

бр.3 
Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Реторика и јавно говорење 

2. Код 4EK211419 
3. Студиска 

програма 
Маркетинг менаџмент   

4. Организатор 

на студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 



катедра, 

оддел) 
5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

Втор  

6. Академска 

година / 

семестар 

Прва година / прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Доц. д-р Димитар Апасиев 
9. Предуслови за 

запишување 

на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Во рамките на предметот Јавно говорење студентите, преку креативни предавања и 

практични вежби, поподробно се запознаваат со основните поими на реториката. 

Овој предмет во својата структуираност опфаќа повеќе тематски целини, тргнувајќи 

од поимот, видовите и значењето на реториката како вештина на доброто говорење; 

понатаму историски преглед на развитокот на беседништвото (античко – Стар Исток, 

Хеленскиот свет и Рим, средновековно - христијанско и нововековно - 

револуционерно).  

Во рамките на општата реторика се изучуваат основните категории: говорник (моќ 

на владеење со себе); аудиториум; говор – структура и организација (dispositio, 

elocutioи actio), обвинителна и одбранбена тактикана презентирање, потоа, начини на 

побивање и вкрстено испрашување; стил на говорникот (артикулација, дикција, 

модулација); вербална и невербална комуникација.  

Во рамките на посебната реторика се изучуваат видовите говорништво 

(политичко/делиберативно, судско/форензично и пригодно/ епидеиктично); видови 

дебата како аргументирана расправа со спротивни мислења (карл порер, полиси, 

парламентарна, јавна); познати говорници и нивни говори, како и одредени 

современи прашања во однос на медиумите. Во рамките на овој предмет студентите 

вежбаат говорење (одбрани познати историски говори, сопствени подготвени говори 

– на слободна или зададена тема или, пак, т.н. импровизирани говори – без 

подготовка).  
Како облик на клиничка едукација студентите имаат и можност активно да се вклучат на 

традиционалната Ораторска вечер на УГД и да учествуваат во импровизирано судење. 

Предметот нуди содржини кои ги допираат темите од суштествена важност за секој добар 

правник. 
11. Содржина на предметната програма:  

Поим, поделба и значење на реториката (вовед) 
Поимот реторика 
Значење на беседништвото 
Основни видови реторика 
Реторика и етика 
Историја на беседништвото (преглед) 
Стар Исток 
Анточка Елада 
Подем на Римската реторика 
Христијанско средновековно говорништво 
Француско револуционерно говорништво 



Англиско парламентарно говорништво 
Говорник и аудиториум 
Трема 
Моќ на владеење со себе 
Моќ на владеење со непредвидливото 
Прашања и одговори 
Вербална и невербална комуникација 
Артикулација (правилен изговор): дишење, образување на гласовите, изговарање, говорни 

мани 
Дикција (правилен нагласок): боја и јачина на глас – акцентирање, поентирање, 

драматизирање, ритмизирање; 
Модулација (правилен ритам): интонација, мелодичност, реторски ефекти 
Говор на тело (став, држење, гестикулации, поглед, облека) 
Говор (беседа)I 
Подготовка на говор (inventio) – избор на тема, цел на говорот,  составување на говорот 
Структура на говор (dispositio) – вовед, разработка и заклучок. 
Говор (беседа) II 
Стил/јазик на беседата (еlocutio) 
Презентација/излагање на беседата (actio) 
Политичко говорништво (т.н. „делиберативно беседништво“) 
Профил на лидер 
Психологија на толпата 
Пропаганда, реклама и мас медиуми 
Политичка агитација и манипулација 
Дипломатско преговарање 
Примери на познати политички говори 
Пригодно говорништво (т.н. „епидеиктичко беседништво“) 
Свечени беседи (поздравни говори, здравици, доделување и примање награди) 
Војнички говори 
Посмртни говори (комеморации) 
Впечатливи говори (во разни пригоди) 
Примери на познати пригодни говори 
Дебата 

Правила на добрата аргументирана расправа 
Видови т.е. облици/формати на дебатирање (т.н. Карл Попер дебата, Полиси дебата, 

Британска парламентарна дебата, Јавна дебата) 
Побивање и одбивање 

Аргументација 
Градење на аргументи и примена во правото 
Однос правна аргументација и правна логика 
Аргументациоиот модел на Тулмин 
Перелмановата нова реторика  
Хабермасовата теорија на комуникациска реалност 
Оправданост на одлуки од правен карактер (МекКормик) 
Процедурална теорија на правна аргументација 
Правни интерпретации 
Избрани беседи (практично вежбање на говорница) 
Готови говори 
Говори подготвени од студентите. 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 



13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирјана 

Поленак 

Аќимовска, 

Ентони Вестон, 

Владо 

Бучковски, Гоце 

Наумовски, 

Димитар 

Апасиев и Јован 

Андоновски 

Реторика и 

аргументација  
„Култура“ - Скопје 2016 

(во печат) 



 СимаАврамови

ћ  
Rhetorike 

Techne –  
Вештина 

беседништва  
и јавни 

наступ. 

Правни факултет 

Универзитета у 

Београду и ЈП 

Службени гласник 

(Едиција 

„Реторика“),Београд 

2008 

 Аристотел Реторика.   Македонска книга 
+ 
Ѓурѓа, Скопје 

2002 и 2010 

 Дополнителна литература 

 Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

 1. Ана Шукарова Филип 

IIMакедонски 

и атинските 

ретори; 

ТРИ,  Скопје 2003 

2. Anthony Weston 
 

A Rulebookfor 

Arguments - 

Third Edition; 

Hackett Publishing 

Company, 

Indianapolis/Cambridge 

2000 

 

 

 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од втор  циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Финансиски иновации 

2. Код 4EK211219 

3. Студиска програма Маркетинг менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва / прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Доц. д-р Марија Гогова Самоников 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој предмет треба да им помогне на студентите да ги разберат хартиите од вредност и 

процесот на работење со нив. Во овој предмет, инвестирањето во ХВ е ставено во пазарен 

контекст, т.е. во контекст на берзанските пазари на долгорочни ХВ, како и во 

институционален контекст, во контекст на делувањето на институционалните инвеститори во 

ХВ, пред сe инвестиционите фондови. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Хартии од вредност: поим и видови, издавање и регистрирање;  

Тргување со хартии од вредност (берзи) 

Забранети дејствија во работењето со хартиите од вредност; 

Пазари за тргување на финансиски иновации;  



Утврдување на вредноста на хартиите од вредност;  

Принос и ризик на индивидуалните хартии од вредност;  

 

12. Методи на учење: усно и писмено излагање 

 

13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа =90 часа 

14. Распределба на расположивото време 15+15+10+25+25 = 900 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 1 часа = 

15 часа).  

 

15 часа 

 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа.  

(15 недели х 1 часа = 

15 часа).  

 

15 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 

10 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 

25 часа 

16.3. Домашно учење – 

задачи 

 

25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност на предавања и вежби. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Dejan B. Soskic Hartije od 

vrednosti, 

upravljajne 

portfoliom I 

investicioni 

fondovi 

Ekonomski 
fakukltet, Beograd 

www.ekof.bg.ac.yu 

2009 

2. Зви Боди, Алекс Кејн и 

Ален Џ. Маркус 

Инвестиции Табернакул 
(Превод од Влада 
на Република 
Македонија) 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jordan,R.,Warren,W.,Walt, 

S 

Negotiable 

instruments, 

payments and 

Credits, 

Foundation Press 2000 

2. Robert W. Kolb Futures, 

Options and 

Swaps, fourth 

edition 

Blackwell 
Publishing 

2004 

 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Методологија и организација на научно истражувачка работа 

2. Код 4EK209819 

3. Студиска програма Маркетинг менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / прв 7. Број на ЕКТС кредити 3 

8. Наставник Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Согласно правилник за студирање 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Запознавање на студентите со теориските, методолошките и апликативни димензии на 

научното истражување во областа на економијата 

 оспособување на студентите за владеење со методолошките алатки (методи, техники и 

инструменти)  во насока на осознавање на актуелни економски процеси и појави; 

 оспособување на студентите за критички и креативен пристап кон релевантната 

економска литература  посебно кон применетата методологија,  методи и техники на 

истражување 

 оспособеност за самостојна изработка на идеен и студиски проект  



 оспособување за примена на основните методолошки правила при пишување на стручни 

и научни трудови 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Научен метод, научна вистина, научно проучување, истражување сознание, научно знаење; 

Основни парадигми на истражување на општествените, економските феномени; Основни 

обележја на методите на научно истражување, посебно методот на економска анализа;  

Методолошки правци во економијата; Фази на истражувачки процес; Воочување и 

дефинирање на проблем, поставување на хипотези; Организација и реализација на 

проучување, истражување (план, собирање, класификација, средување и обработка на 

податоците);  Истражувачки дизајн; Видови истражувачки нацрти, Квантитативна и 

квалитативна анализа, Библиографија,(библиографски единици); Извештај од 

истражувањето, Етика во истражувањето 

 

12. Методи на учење: Предавање, дискусија, дебата, анализа на случаи од практиката, групни 

дисјкусии за конктретни проблеми, презентација индивидуални задачи, истражување. 

 

13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото време 15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 30/50 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна) 

50 (25+25) бодови 

17.3. Активност и учество 0/20 (10+10) бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Подготвена/рецензирана и успешно одбранета и 

презентирана проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Евалвација и самоевалвација 



22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mejovšek, M. Uvod u metode 

znanstvenog 

istraživanja 

Jastrebarsko: Naklada 

Slap. 

 

2003 

2. Vujević, M. Uvođenje u 

znanstveni rad u 

području društvenih 

znanosti 

Zagreb: 

Školska knjiga. 

 

2002 

3. Милат, Ј. Основи на 

методологијата 

УГД 2015 

 4. Маркус, Б. Визуелни методи во 

општествените 

истражувања 

Табернакул 2009 

 5.  Kukić, S.  Metodologija 

znanstvenog 

istraživanja. 

Ekonomski fakultet, 

Mostar. 

2005 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Matijevic, M., 

Muzic, V., Jokic, M. 

 

 Istrazivati i 

objavljivati:elementi 

metodoloske 

pismenosti u 

pedagogiji 

Zagreb: HPKZ  

2. Мојаноски, Ц. Методологија на 

безбедносните 

науки, книга I, II 

Факултет за 

безбедност, Скопје 

2015 

3. Савичевић, М. 

 

Методологија 

истраживања у 

васпитању и 

образовању  

Учитељски 

факултет, Врање 

 

4. Pečujlić, M., 1989 Metodologija 

društvenih nauka, 

Savremena 

administracija, 

Beograd; Pjanić, Z., 

red., 1986, 

Ekonomska 

enciklopeedija, 

Savremena 

administracija, 

Beograd; 

1989 

5.  Ristić, Ž. O istraživanju, metodi 

i znanju. 

Institut za pedagoška 

istraživanja; Beograd: 

2006 

 

 

Прилог 

бр.3 
Предметна програма од втор циклус на студии 

 



1. Наслов на наставниот 

предмет 
Маркетинг канали и малопродажба 

2. Код 4EK205019 
3. Студиска програма  Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Втор  

6. Академска година / 

семестар 
Прва година/ 

прв семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф.д-р Ристе Темјановски 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на наставата по предметот е да се осознае менаџирањето со маркетингот во 

претпријатијата особено во секторот за маркетинг каналите.Во таа смисла се јавува потребата 

да се добијат пошироки знаења од маркетингот поѓајќи од фактот дека во центарот на 

интересот на секое претпријатијатие е потрошувачот и задоволувањето на неговите потреби 

и желби со навремно доставување на саканите производи.  
Маркетинг каналите претставуваатсет на деловни активности кои го насочуват движењето на 

стоките и услугите од производителот до потрошувачот или корисникот што практично се 

изедначува со дефинирањето на маркетингот. Тие го совладуваат јазот на времето, местото и 

сопственоста кои ги разделуваат  производите и услугите и услугите од тие на кои им се 

потребни и ги посакуваат. 
Во совремните глобали процеси, маркетинг каналите претставуваат важно средство на 

маркетингот кое опфаќа збир на стратегии, процеси и активности кои треба да се спроведат 

за да се овозможи производите да стигнат од производителите до потрошувачите на место 

кое е погодно за нив, по цени кои се прифатливи, во потребни количини и со квалитет и 

состојба погодни за потрошувачка или користење. Маркетинг каналите или каналите на 

дистрибуција овозможуваат потрошувачот да може да купи вистински производ на погодно 

место и во соодветно време.  
11. Содржина на предметната програма: 

Управување и раководење со маркетинг активностите во дистрибутивниот секторот 

(планирање, формулирање на политиката на маркетингот, улога, значење и цели на 

планирањето на маркетингот, стратегија на маркетинг активности, маркетинг одлуки, 

организација на маркетингот, контрола на маркетинг активностите, дистрибуција до крајниот 

корисник).  
Оптимализација на инструментите на управување со маркетинг каналите. Маркетинг 

дистрибутивни канали во меѓународниот промет.     
Видови маркетинг канали,  
Избор на маркетинг канали,  
Форми на канали на дистрибуција 
Директни маркетинг канали  
Индиректни маркетинг канали  
Едностепени и повеќестепени канали на дистрибуција 
Алтернативни стратегии на дистрибуција 
Методи на продажба кај малите и средни претпријатија,  
Системи на продажба 



Број на посредници - интензитет - на каналот 
Пазарот како фактор за избор на канал на дистрибуција 
Купувачот како фактор за избор на канал на дистрибуција 
Класификација на производите како фактор за избор на канал на дистрибуција 
Маркетинг микс 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert Palmatier, 

Louis Stern, Adel 

El-Ansary, Erin 

Anderson 

Marketing Channel 

Strategy: 

International 

edition 

Prentice Hall, 

U.S.A.,  
2014 

2. Алекса 

Стаменковски 
Дистрибуција со 

методи на 

продажба 

Скопје, ЕУРМ 2008 



3. Michail Levy, 

Barton A. Weitz 
Retailing 

management 
Richard D. 

IRWIN 
1992 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Kotler, Philip Marketing 

Management 
Prentice Hall, Inc.,  

USA (Превод од 

Владата на РМ) 

2003 

2. Philip Kotler, 

Gary Armstrong, 

Jon Saunders, 

Veronica Wong 

“Principles of 

Marketing”, 3rd 

European Edition 

Pearson Education 

(Превод од 

Владата на РМ) 

2003 

3. Снежана 

Ристевска-

Јовановска, 

Бошко Јаќовски  

Економика на 

внатрешната 

трговија, трето 

издание 

Скопје 

Економски 

факултет, УКИМ 

2002 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Сметководство и контрола во мултинационални корпорации 

2. Код 4EK211819 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Втор 

6. Академска година / семестар Прва/прв 7. Број на 

ЕКТС 

кредити  

3 

8. Наставник Доц.д-р Благица Колева 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Наставата по овој предмет има за цел да ги запознае студентите со значењето на контролното 

интерно окружување во функција на континуитетот на работењето на претпријатието. Фокусот 

на вниманието се ефективните системи на интерни контроли значајни за финансиското 

известување, бихејвиористичките аспекти на контролните системи, контрола на деловните 

сегменти на претпријатието преку  мерење на резултатите, идентификување и управување со 

ризиците од сметководствени измами и грешки. По завршување на наставата, студентите треба 

да бидат способни да ги: разбираат основите и компонентите на ефективниот  систем на 

контрола; применуваат техниките за сегрегација на должностите и дизајнираат ефективен 

сметководствен контролен систем; идентификуваат ризичните подрачја од работењето; 

постават основите на систем за сегментирано известување и контрола преку мерење на 

резултатите; разбираат бихејвиористичките импликации на контролниот систем. 



11. Содржина на предметната програма:  
Основи на теоријата за менаџмент контроли; 
Бихејвиористичките аспекти на сметководствените контроли; 
Основни компоненти на ефективен систем на интерни контроли; 
Улогата на интерната контрола и менаџментот при дизајнирањето на интерните контроли; 
Сметководствениот систем и контроли на сметководствениот систем; 
Автоматизирани контролни системи во компјутерска околина; 
Системи за идентификување и управување со вообичаените деловни ризици; 
Измамите, интерните контроли и сметководството за истражување на ризици од измами и 

грешки; 
Улогата на сметководствениот контролен систем во корпоративното управување; 

12. Методи на учење:Метод на уснои метод на писмено изложување 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото време 15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 

бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 

бодови 

17.3. Активност и учество 10 

бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Anthony J. 

Berry, 

Broadbent, 

Management 

Control 

2nd 

edition, 

Palgrave 

2005 



Otley Macmillan, 

England 

2. Steven M. 

Bragg 
Accounting Control 

Best Practices 
John Wiley 
& Sons, 
UK 

2006 

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul M 

Collier, 

Samuel 

Agyei-

Ampomah 

Management 

Accounting Risk and 

Control Strategy 

CIMA 

Publishing 

2007 

2.     

 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Иновации и конкурентност 

2. Код 4EK211919 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Вторциклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 
Прва / 

прв 
7. Број на ЕКТС 

кредити  
3 

8. Наставник Доц. д-р Дарко Лазаров 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Иновациите претставуваат концепт кој 

привлекува сè поголемо внимание во последните децении. Економијата на секоја развиена 

држава се темели на иновација. Иновациите претставуваат моторна сила на новата економија. 

Тие се генератори на нови производи, услуги и процеси кои придонесуваат за олеснување на 

секојдневниот живот на луѓето. Во тој контекст, првата цел на предметната програма е 

проучување на теориите на раст базирани на иновации и идеи, каде детално ќе биде проучен 

националниот иновативен систем и влијанието на иновацискииот капацитет врз економските 

перформанси на национално ниво. Исто така, целта на програмата е проучување на иновациите 

на микро ниво. Секоја компанија во глобалната конкуренција се стреми да воведе иновација која 

ќе им обезбеди конкуретска предност на пазарот. Во таа смилса, предметот ќе биде фокусиран 

кон изучување на економскиот процес на иновациите на ниво на претпријатие. Предметната 



програма е дизајнирана и насочена кон најсовремените тенденции и достигнувања во светот на 

иновациите и нивно ставање во функција на зголемување на конкурентноста на претпријатијата, 

а со тоа и на економијата во целина. Посебно е значајно да се дефинираат факторите кои ја 

поддржуваат, стимулираат и акцелерираат иновациската активност, улогата на менаџментот во 

процесот на иновации, но уште поважно, студентите ќе бидат запознаени и со 

најсофистицираните иновациски процеси во земјите со повеќегодишно искуство во оваа 

проблематика. Сето тоа ќе ги отвори вратите за зголемување на капацитетите и потенцијалите за 

воведување и експлоатација на придобивките од иновации и на овие простори. Зајакнувањето на 

капацитетот за иновации треба да биде прашање од најголем приоритет за бизнисмените и 

креаторите на политики. Тоа е така бидејќи економскиот капацитет на едно претпријатие, но и 

капацитетот на националната економија, е детерминиран од иновациските капацитети кои тие ги 

поседуваат. Конечно, овој наставен предмет ќе понуди еден поширок осврт на придонесите и 

резултатите на иновативните претпријатија во еден јасно и системски определен организациски 

и економски контекст. Најважно, студентите ќе стекнат знаења и вештини од областа на 

иновациите, кои понатаму ќе им помогнат да ја зголемат конкурентската способност на 

претпријатија за имплементирање на иновации и креирање на нови производи. 
11. Содржина на предметната програма: Значење на иновациите; Видови иновациски модел; 

Национален иновациски систем; Управување со иновациите во претпријатијата; Стратегии на 

иновации; Управување со интелектуалната сопственост; Примена на знаењето во иновативните 

претпријатија; Вмрежување на иновациите и теорија на игри; Истражување и развој во 

индустриски контекст; Поврзување и трансфер на технологија и иновациите; Развивање на нов 

производ,процес, услуга и бизнис модел; Техники за комерцијализација на иновацијата; 

Дизајнирање на организација за иновации. 

12. Методи на учење: Теоретски предавања со модерни методи на презентации, индивидуална 

и тимска работа, учење во соработка, методи на писмени и усни разбирања, методи на 

групни дискусии, проектни активности. 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 



од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред

. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. Paul 

Trott 
InnovationmanagementandNewproductdeve

lopment 
PearsonEducat

ion 
2005 

2. Peter 

Drucker 
Innovationandentrepreneurship:  
Practiceandprinciples 

HarperandRo

w 
1985 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред

. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1.     

 

 
 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот предмет 
Стратегиски менаџмент 

2. Код 4EK200619 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
Втор циклус  

6. Академска година / 

семестар 
Прва / втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  
8 

8. Наставник Проф. д-р Трајко Мицески, доц. д-р Елена Веселинова 
9. Предуслови за / 



запишување на 

предметот 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот е конципиран на начин да им овозможи на студентите оценка и примена на 

клучните елементи на стратегиската анализа, избор на вистинска стратегија во рамките на 

флексибилен план, како и да го поттикне размислувањето за проблемите кои се поврзани со 

спроведување на формулираната стратегија. 
11. Содржина на предметната програма:  

Карактерот на стратегискиот менаџмент; Менаџерите и стратегискиот менаџмент; Проценка 

на екстерното окружување; Проценка на интерното окружување; Формулирање на стратегија; 

Анализа и избор на стратегија; Извршување на стратегијата; Оценување и контрола на 

стратегијата; Технологијата и стратегијата; Стратегиски менаџмент и малиот бизнис; 

Меѓународен стратегиски менаџмент 
12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 
13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 
14. Распределба на расположивото време 45+45+30+60+60=240 часа (3+3+2) 
15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава. 
15 недели х 3 часа = 45 

часа   

45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  
15 недели х 3 часа = 45 

часа   

45 часа 

16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 60 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. Литература 



22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Шуклев, 

Бобек; 

Дракулевски, 

Љубомир 

Стратегиски 

менаџмент, 

универзитетски 

учебник 

Економски 

факултет-

Скопје 

2001 

2. Веселинова, 

Елена 
Стратегиски бренд 

менаџмент, скрипта 
Економски 

факултет-

Штип 

2015 

3. Hitt, M., Duane 

Ireland, R. and 

Hoskinsson, R. 

Стратегиски 

менаџмент 
Превод од 

Влада на 

РМ. 

2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. W. Hill, 

Charles; R. 

Jones, Gereth 

Strategic 

Management, An 

Integrated Approach 

Houghton 

Mifflin 

Company, 

Boston 

2004 

2. M. Grant, 

Robert 
Conteporary 

Strategic Analysis 
Blackwell 

Publishing, 

Malden, MA 

2005 

     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Интегрирани маркетинг комуникации  

2. Код 4EK206219 
3. Студиска 

програма 
Маркетинг менаџмент   

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

Втор  

6. Академска 

година / 

семестар 

Прва година / втор семестар 7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Доц. д-р Тамара Јованов Апасиева 
9. Предуслови за / 



запишување на 

предметот 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на наставата по предметот е студентите да се запознаат со значењето, користењето, 

примената на интегрираните маркетинѓки комуникации, познати уште како промоција - еден 

од основните елементи на маркетинг миксот. 
Во рамките на предметот, преку креативни предавања и практични вежби, поподробно 

се запознаваат со основните поими на маркетинг комуникацијата. Овој предмет во 

својата структуираност опфаќа повеќе тематски целини, тргнувајќи од поимот, 

видовите и значењето; понатаму, историски преглед на развитокот на оваа деловна 

активност.  

Во рамките на предметот се изучуваат основните категории: интегрирани 

комуникации, промотивен микс, процес на маркетинг комуникација; вербална и 

невербална комуникација.  

Исто така, се изучуваат видовите маркетинг комуникација и видови медиуми кои се на 

располагање.  
Како облик на клиничка едукација студентите имаат и можност активно да се вклучат и да 

креираат промотивни пораки во рамки на УГД ТВ.  
11. Содржина на предметната програма:  

Во современата економска наука изучувањето на интегрираните маркетинг комуникации и 

јавното говорење станува неопходност и императив во современото работење. Целта на 

програмата е да на јасен достапен и прифатлив начин се запознаат сопотребите и примената 

на овој елемент од маркетинг миксот преку изучување на: 
Поим и значење на процесот на маркетинг комуницирање,  
настанување на маркетиншкото комуницирање, 
различните облици на промотивни активности,  
одделните специфики на економската пропаганда,  
лична продажба,  
продажна промоција 
публицитет, 
односи со јавноста, 
видови на медиуми, 
анализа и планирање на медиуми, 
вербална и невербална комуникација. 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 



16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување 

(бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис 

и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се 

изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на 

следење на 

квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Џорџ Белч и Мајкл Белч Рекламирање 

и промоција: 

Интегрирана 

перспектива 

за маркетинг 

комуникација 

 McGraw 

Hill Irwin 

(Превод од 

Владата на 

РМ) 

2007 

2. Тамара Јованов Апасиева  Интегрирани 

маркетинг 

комуникации 

Универзитет 

„Гоце 

Делчев“ - 

Штип 

Во печат 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. W. Arens, M. Weigold and C. 

Arens 
Contemporary 

advertising  
McGraw Hill 

Irwin 
2010 

2.     

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на наставниот Маркетинг политика на цени 



предмет 
2. Код 4EK212119 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент   
4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Втор 

6. Академска година / 

семестар 
Прва година / втор 

семестар 
7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Доц. д-р Тамара Јованов Апасиева 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на предметот е да прикаже еден од централните елементи на макетингмиксот – цената, 

која ваквиот третман го добива од нејзиното значење во детерминирањето на обемот и 

структурата на продажбата, како и обемот на добивката на стопанските субјекти. Цената, 

нејзината измена и диференцирање е сложен проблем условен од низа фактори на влијание – 

трошоците, побарувачката, понудата на конкурентите производи, интерни фактори на 

влијание во претпријатијата / организациите, институционални фактори итн.  Поради тоа, се 

јавува потреба од истражување и анализа на сите фактори кои имаат влијание врз ценaтa на 

производот/услугата, како и стекнување на сознанија за улогата на цените во 

современотопазарностопанство. 
11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во маркетинг политика на цени, дефиниција и значењенаодлукитенацените и 

импликациинатековнитеодлукизацените; 
Внатрешни фактори на политиката на цени; 
Надворешни фактори на политиката на цени; 
Побарувачка; 
Конкуренцијатакакофакторнаполитикатанацени; 
Меркитенаекономскатаполиотикакакофакторнаполитиканацени; 
Потрошувачот и цените; 
Методолошкиаспектинаполитикатанацени; 
Маркетинг стратегии во политика на цени; 
Цени според животен циклус на производите; 
Сегментирано поставување на цени; 
Цените во зависност од дистрибутивните канали; 
Менување на цените; 
Етика и закони во одредување на цените. 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 



15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаќовски,Б. и  

Ристевска 

Јовановска,С. 

Маркетинг 

политика на 

цени, второ 

издание 

Универзитетски 

учебник, 

Економски 

факултет, 

УКИМ, Скопје 

2006 

2. Nagle T. and Holden R. The Strategy 

and tactics of 

Pricing – a 

guide to 

Profitable 

decision making 

Prentice Hall, 

Pearson 

education Inc., 

New Jersey 

2002 

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php


1. Thomas T. Nagle, John 

E. Hogan 
The strategy and 

Tactics of 

pricing - A 

Guide to 

Growing More 

Profitably, 4th 

Edition, 

PrenticeHall, 

Pearson 

education Inc., 

New Jersey 

2005 

2.     

3.     

 

 

Прилог 

бр.3 
Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Однесување на потрошувачите 

2. Код 4EK204819 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Втор 

6. Академска година / семестар Прва година/ 

втор семестар 
7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

3 

8. Наставник доц. д-р Тамара Јованов Апасиева и доц. Д-р Златко 

Бежовски 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Во фокусот на оваа наставна програма е совладување на маркетинг-концепцијата за 

однесување на потрошувачот, а основна цел е како да се задоволат неговите потреби. Со 

оглед на тоа што потребите се задоволуваат со користење и употреба на производите, 

како и со начинот на кој производот се доставува до потрошувачот, логично е низ 

процесот на задоволување на потребите да се реализира целокупната маркетинг-

програма.  
Во услови на конкурентски односи на пазарот и динамична измена на потребите кои 

априори не постојат за определени конкретни производи, претпријатието мора да понуди 

производ кој со своите карактеристики е конкурентен, односно има определени дифе-

ренцијални предности кои ќе го привлечат купувачот. Тоа, се разбира, предизвикува 

низа импликации во вкупното работење, особено во сферата на производството, во која 

производот треба да го добие основниот облик, квалитет и карактеристики. 
Преку изучувањето на оваа наставна програма студентите ќе можат успешно да ги 

разграничува поимите потрошувач, корисник и купувач; Да го анализираат пазарот и 

неговото влијание врз однесувањето на потрошувачите;Да бидат способни да им 

помогнат на претпријатијата да ја зголемат продажбата преку изучување на процесот на 

донесување одлука за купување, како и факторите кои влијаат врз истиот процес;Да 

можат да ги разликуваат моделите за објаснување на однесувањето на потрошувачите;  
11. Содржина на предметната програма:  



Задачите и целите на наставата по предметот е студентите да се запознаат со 

потрошувачот како индивидуална личност, но и како личност која дели слични 

карактеристики со останатите потрошувачи и фукционираат како група. Во таа насока 

студентите треба да се здобијат со знаења за различните аспекти на однесувањето на 

потрошувачите, да можат да го разберат процесот на донесување одлука за купување, да 

ги разберат моделите за објаснување на однесувањето на потрошувачите и да можат 

истите да ги применат во практиката во насока на зголемување на успехот на 

претпријатието, како на домашниот, така и на надворешниот пазар, односно за 

зголемување на продажбата, а исто така и да ги дознаат своите права како потрошувачи, 

односно да се здобијат со продлабочени знаења за однесување на потрошувачите.. 
12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

15 недели х 1 часа = 

15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 

15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - 

задачи 

25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 

бода 
8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 
9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 
10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 



21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаќовски Б., Ристеска 

Јовановска С 
 

Однесување на 

потрошувачите 
ЕУРМ 2009 

2. Del I. Hawkins, David 

L. Mothersbaugh,  
“Consumer 

Behavior: 

Building 

Marketing 

Strategy”, 11th 

ed. 

McGraw-

Hill/Irwin 
2010 

3. Питер Џ.П., Олсон Џ. Однесување на 

потрошувачите 

и 

маркетиншките 

стратегии 

Скопје, 

ТРИ 

(Превод 

од 

Владата 

на РМ) 

2009 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Leon Schiffman, Leslie 

Kanuk 
Consumer 

Behavior 
Prentice 

Hall 
2009 

2. Warren J. Green, Mark 

C. 
Global marketing Prentice-

Hall 
2000 

3.     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Меѓународен бизнис маркетинг 

2. Код 4EK206419 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на 

студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет “Гоце Делчев” Штип 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
Втор 

6. Академска година / 

семестар 
Прва  година / 

втор семестар 
7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Доц.д-р Емилија Митева-Кацарски и доц. д-р Тамара Јованов 



Апасиева 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа предметна програма е 

подготовка на студентите од втор циклус студии за работа во меѓународна бизнис 

опкружување. Со оваа програма се овозможува јакнење на аналитичките и комнукациските 

вештини, како и способност за развивање на маркетинг и бизнис можностите во 

интернационално оперативно опкружување, запознавање со современите форми на 

меѓународното работење, нивната меѓузависност како и карактеристиките на нивниот 

менаџмент. Предзнаењата од оваа проблематика ќе им овозможат на студентите ризикот од 

работењето на меѓународната пазарна сцена да го сведат на минимум и навремено да 

проценуваат за потенцијалните бизнис можности на меѓународите пазари. 
11. Содржина на предметната програма:  

I Суштина и значење на меѓународниот бизниси маркетинг. 
II Детерминанти на меѓународниот бизнис. 
III Генерички стратегии за меѓународен бизнис и маркетинг. 
IV Економски, правни, политички и културни димензии на меѓународниот бизнис и 

маркетинг. 
V Стратегиски форми на меѓународниот бизнис и маркетинг опкружување. 
VI Карактеристики на извозот, увозот и продажните маркетинг менаџмент активности . 
VII Карактеристики на меѓународниот трансфер на технологија, знаења и искуства. 
VIII Карактеристики на меѓународните заеднички вложувања. 
IX Карактеристики на меѓународните стратегиски алијанси. 
X Влијанието на глобализацијата врз меѓународниот бизнис маркетинг. 
XI Придонесот на меѓународниот бизнис маркетинг во севкупниот развој на малите и средни 

компании. 
XII Придонесот на меѓународниот бизнис маркетинг во севкупниот развој на големите 

компании. 
XIII Глобалните информациони системи и пазарните истражувања 
XIV Глобален маркетинг микс 
XV Стратегија и лидерство во 21 век 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      



17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 
 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Branko Rakita Medzunarodni 

biznis i 

menadžment 

Centar za 

izdavacku 

delatnost, 

Ekonomskog 

fakulteta u 

Beogradu 

2015 

2. Џарлс Е.Хилд Меѓународен 

бизнис 
Превод на 

Влада на РМ 
2010 

3. Митре 

Стојановски 
Меѓународен 

маркетинг 
Економски 

факултет, 

Скопје, УКИМ 

2009 

4. Warren 

Keegan, Mark 

C.Green 

Global Marketing 

(9th ed) 
Pearson 2016 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Hill, C.W.L International 

Business - 

Competing in the 

Global 

Marketplace 

Irwin McGraw-

Hill, New York 
2001 

2. Џон Д. 

Даниелс Ли 

Х. Радебау, 

Даниел П. 

Саливен 

Меѓународен 

бизнис 
Превод на 

Влада на РМ 
2010 

 

 



 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Проектен менаџмент 

2. Код 4EK206019 
3. Студиска 

програма 
Маркетинг менаџмент  

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

Втор циклус  

6. Академска 

година / 

семестар 

Прва/ втор 7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Проф. д-р Еленица Софијанова 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Наставната содржина на предметот е прилагодена така што студентите ќе се запознаат со 

основните и напредни методи во менаџирање со проекти, со анализа на структурата на 

проектот, со типовите и проектното водство, ќе ја осознаат корисноста и одржливоста на 

проектите за развојот и напредокот на организациите во деловната средина во која 

егзизтираат тие. 
11. Содржина на предметната програма:  

А) Содржина на предавањата: 1. Дефинирање и вовед во проектниот менаџмент; 2. 

Карактеристики на проектот; 3. Основни методи во менаџментот на проекти; 4. Типови на 

проекти 5. Анализа на структурата на проектот; 6. Анализа на време – CRM - PERT 7. 

Метода на критичен пат - CRM; 8. Метода на оценка и ревизија на проектот - PERT; 9. 

Проектно водство; 10. Анализа на трошоците PERT/COST на проектот 11. Евалвација на 

проектот; 12. Етички рамки за истражување и евалвација;  
Б) Содржина на вежбите: 1. Зошто се важни проектите? – практична вежба; 2. Како да се 

подготвите за изработка на проект; 3. Техники на модерација 4. Комуникација во проектот 5. 

Правила во реализација на проекти; 6. Презентација на проект; 7. Класификација – 

методологија на проекти; 8. Нивоа на проекти; 9. Пишување и обликување на извештај од 

проектна активност – практична вежба; 10. Елементи – структура на предлог проект 11. Што 

е потребно за да се стане успешен проектен водач? – практична вежба; 12. Корисност и 

одржливост на проектот 
12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото време 15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 



15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

15 недели х 1 часа = 15 

часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 недели х 1 часа = 15 

часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Благородна Тодосиоска  Наука за 

менаџмент 

Економски 

Факултет, 

Скопје 

2001 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Project Management Institute A Guide to 

the Project 

Management 

 

Project 

Management 

Institute 

2013 

http://www.amazon.com/Project-Management-Institute/e/B015AKN1D2/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Project-Management-Institute/e/B015AKN1D2/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Project-Management-Institute/e/B015AKN1D2/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Project-Management-Institute/e/B015AKN1D2/ref=dp_byline_cont_book_1


     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Индустриски односи 

2. Код 4EK207719 

3. Студиска програма Маркетинг менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

6. Академска година / семестар Прва/ Втор 7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Проф. д-р Круме Николоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот индустриски односи ќе им овозможи на студентите да ги изучат напредните 

концепти, модели, теории и пристапи со цел нивна практична примена во решавањето на 

економските и социјалните проблени и прашања. Предметната дисциплина ги запознава 

студентите со теоретските основи на системот на индустриските односни, односно за 

начинот на неговото функционирање. Имено, основната цел на современите индустриски 

односи е да се постигне оптимална рамнотежа (баланс) помеѓу економските и социјалните 

интереси на субјектите и нивните учесници, меѓу економските и социјалните императиви во 

разработката и спроведувањето на економските и/или социјалните програми и политики, 

регулирањето на трудот, платата, работните односи и социјалната сигурност, како и 

подигнување на животниот стандард на работниците и членовите на нивните семејства. Оваа 

рамнотежа, во секоја земја којашто ги практикува индустриските односи е предуслов за: 

зачувување на социјалниот мир, и постигнување на посакуваната економска и социјална 

стабилност во соосветната земјата. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Појавата и развојот на модерните индустриски односи 

Работнички конфликти - коренот на индустриските односи 

Суштината на современите индустриски односи 

Главни цели на индустриските односи 

Индустриски односи, политичка демократија и пазарна економија 

Општи принципи на модерните индустриски односи 

Улогата на Меѓународната организација на трудот за развој на индустриски односи 

Општи принципи на модерните индустриски односи 

Форми на индустриски односи 

Основни форми на индустриски односи 

Трипартитни индустриски односи 

Главни трендови и проблеми во развојот на трипартитната соработка 

Бипартитни индустриски односи 

Организациска структура на индустриските односи 

Теоретски перспективи 

Системи на индустриски односи 



Нивоа на индустриски односи 

Модели на индустриски односи 

Модели на индустриски односи во зависност од актерите во нив 

Модели на индустриски односи во зависност од степенот на централизација 

Колективно преговарање 

Природа и предмет на колективно договарање 

Подготовка на колективно договарање 

Подготовка на колективно договарање од страна на работодавачот 

Подготовка на колективно договарање од страна на организациите на работниците  

Водење колективни преговори 

Колективни трудови договори 

Природа, предметот и содржината на колективниот договор 

Анекси на Договорот за колективно договарање 

Потпишување и ефект на колективниот договор 

Колективни работни спорови 

Природа и карактеристики на колективните работни спорови 

Доброволно решавање на колективни работни спорови 

Форми на притисок за решавање на колективни работни спорови 

Решавање на колективни работни спорови 

12. Методи на учење: Теоретскипредавања, индивидуална и тимска работа, учење во соработка, 

методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности, 

сопствено ангажирање на студентите со читање на литература. 

13. Вкупен расположив фонд на време 3ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото време 15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество  20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност на предавања и вежби. 



20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Николоски Круме Индустриски односи Во тек  

2. Paul Edwards  Industrial Relations: 

Theory and Practice 

Wiley,  Business 
and   Economics 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитор Шопов Индустриски односи Тракија  2004 

2.     

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 
1. Наслов на 

наставниот предмет 
Анализа на финансиски извештаи 

2. Код 4EK206519 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на 

студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „ГоцеДелчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
Втор 

6. Академска година / 

семестар 
Прва година / втор 

семестар  
7. Број на ЕКТС 

кредити  
3 

8. Наставник Проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Финансиско известување 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на предметната дисциплина Анализа на финансиски извештаи е стекнување на знаења 

за неопходните вештини кои треба да ги поседуваат сите оние кои се вклучени во 

инвестициониот менаџмент, корпоративните финансии и одобрување на позајмици и 

кредити. Во услови кога финансиските извештаи на компаниите се се покомплексни, нивните 

корисници мораат да научат да “читаат меѓу редови “, со цел да се справат со секојдневните 

предизвици на бизнисот. Предвидената наставна програма со овој предмет претставува 

аналитичка рамка неопходна за секоја финансиска анализа, независно дали се работи за 

https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Business+%26+Economics%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Business+%26+Economics%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


проценка на вредноста на акциите на една компанија или пак за утврдување вредност на 

мерџери и аквизиции.  
Предметната програма содржи четири тематски целини, посветени на: Читање меѓу редови; 

Осврт кон основните финансиски извештаи; Детална анализа на профитот и Предвидување 

на вредноста на компаниите. 
Со изучување на овие тематски единици, поткрепени со бројни практични примери, 

студентите ќе стекнат компетенции за: 
- Ефикасна проценка на финансиските извештаи на компаниите во услови на 

променливи и ризични пазари; 

- Правилно интерпретирање на финансиските извештаи – Билансот ан состојба, 

Билансот на успех и Извештајот за парични текови; 

- Максимизирање на точноста на предвидувањата и примена на структуриран пристап 

кон кредитната и капитална проценка; 

- Откривање на измами во финансиското известување; 

- Откривање на пристрасно и необјективно презентирани профити...  

11. Содржина на предметната програма: 
- Цели и задачи на финансиското известување – способност за читање меѓу редови 

- Анализа на Извештај за финансиска состојба 

- Анализа на Извештај за сеопфатна добивка 

- Анализа на профитот – признавање на приходи и расходи 

- Примена и ограничувања на EBITDA 

- Анализа на мерџери и аквизиции 

- Откривање на измами 

- Проектирање на финансиските извештаи 

- Кредитна анализа 

- Капитална анализа 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување до 50 бода 5 (пет) (F) 



(бодови/ оценка) 51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 
 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. MartinFridson, 

Fernando Alvarez 

Financial Statement 

Analysis-A Practitioner’s 

Guide, fourth edition 

John Wiley 

& Sons, Inc 

2011 

2. Оливера 

Ѓоргиева-

Трајковска, 

Благица Колева 

Анализа на финансиски 

извештаи-

авторизиранматеријал 

Универзитет 

Гоце 

Делчев, 

Штип 

2013 

3.  Оливера 

Ѓоргиева-

Трајковска, 

Благица Колева 

ОливераЃоргиева-

Трајковска, 

БлагицаКолева - 

практикум 

Универзитет 

Гоце 

Делчев, 

Штип 

2013 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Thomas 

Plenborg,Christian 

Petersen 
 

FinancialStatementAnalysis: 

Valuation - CreditAnalysis - 

ExecutiveCompensation 

Prentice Hall 2011 

2.     

3.     

     

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на 

студии 

 



1. Наслов на наставниот 

предмет 
Проценка на ризик и ревизија 

2. Код 4EK206619 
3. Студиска програма Маркетинг менџмент  
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Втор 

6. Академска година / семестар Прва / втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  
3 

8. Наставник Проф.д-р Јанка Димитрова 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на наставата по предметот е студентите да се здобијат со напредни сознанија за 

концептуалните, теоретските и практичните аспекти на развивање на план за внатрешна 

ревизија базиран на проценка на ризик, земајќи ја во предвид рамкатаза управување со 

ризици во дадената организација, вклучувајќи ги нивоата на апетити за ризик кои се 

утврдени одраководството за различните активности или делови на дадената организација 

или пак користење на својот сопствен суд за ризиците, да го анализираат и да гоприлагодат 

планот за внатрешна ревизија, како одговор на промените водадената организација, како и на 

промените во нејзините ризици, операции, програми, системи и контроли.Планирање 

заснована на проценка на ризиците значи да се обезбеди ревизорот да ги истражи 

субјектитесо највисоко ниво на ризиците во правец на постигнивање на целите  

организацијата. 
Стратешките и годишните планови за ревизија мора да бидат развиени преку процес кој ги 

идентификува иприоритизира потенцијалните теми на ревизија, кои вообичаено му се 

претставуваат нараководството. Стратегијата дава можност да се претстави работата на 

внатрешниот ревизор како и користа која ќепроизлезе од ревизорската функција. Таа 

претставува рамка која објаснува што може внатрешната ревизија данаправи за 

раководството.  
Предметот е замислен да им понуди на студентите основни сознанија и за концептуалните, 

теоретските и практичните аспекти на интерната ревизија во современото турбулентно 

опкружување. Тука тие треба да се запознаат со клучните аспекти на интерната ревизија и 

нејзината улога во развиените економии; да ја осознаат професионалната и законската 

регулатива иманентна за интерната ревизија; да ги развијат способностите за професионално 

расудување; да стекнат сознанија за текот на активностите на интерната ревизија почнувајќи 

од планирањето на интерната ревизија па се до формулирање на извештајот и комуницирање 

со врвниот менаџмент на деловниот ентитет. 

 
11. Содржина на предметната програма:  

Поим, улога и значење на интерната ревизија во современите економии; 

Професионална регулатива во интерната ревизија; Професионална едукација на 

интерните ревизори; Управување со департманот за интерна ревизија кај трговските 

друштва, финансиските институции и јавниот сектор; Разбирање на планирањето на 

ревизијата засновано на проценка на ризиците;Идентификување на ризиците и проценка на 

нивната веројатност и влијание;Подготовка  на  стратешки  и  годишни  планови за  ревизија  

засновани  на  проценка  на  ризиците;Докази во интерната ревизија; Процес на 

ревизија; Контролна структура; Ревизија на измамите; Работна документација во 



интерната ревизија; Известување во интерната ревизија;  

 
12. Методи на учење:Метод на уснои метод на писмено изложување 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитрова 

Јанка 
Интерна 

ревизија –  
Универзитет 

Гоце Делчев 

Штип 

2015 

2. Pickett, K. 

H. Spencer 
The Essential 

Handbook of 

Internal Auditing 

Wiley, West 

Sussex, 
2005 

3.  Standard on 

internal audit 

(SIA)2, Basic 

principles 

  



governing 

internal audit 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Moeller, 

Robert: 
Brink’s modern 

internal auditing, 

6th ed, 

John Wiley 

& Sons, Inc., 

New Jersey 

2005 

2.     

3.    

 

 

     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на 

наставниот предмет 
Мерџери и аквизиции 

2. Код 4EK205419 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на 

студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
Втор 

6. Академска година / 

семестар 
Прва / втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Доц. д-р Љупчо Давчев 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на курсот е запознавање суштината на мерџерите и аквизициите, како феноменологија 

се поприсутна во современиот финансиски свет. Разбирањето на природата на мерџерите и 

аквизициите претставува дисциплина од големо значење за модерниот бизнис. Доволно е да 

се проследат дневните информации или било кои економски гласила за да се сфати дека овие 

процеси навистина стануваат големи зделки кои инволвираат астрономски суми на пари. 

Некои сектори, како што се финансискиот, фармакологијата, секторот за информациона 

технологија, телекомуникациите и хемиската индустрија, во периодот по 1994 година 

доживеаја брзи и длабики трансформации во позитивна смисла на зборот, токму како резултат 

на појавата на мерџерите и аквизициите од голем обем. Оттогаш па наваму, овие механизми 

за корпоративно реструктурирање, добија на се поголема популарност поради можноста за 

унапредување на конкуренцијата, заобиколување на трговските бариери, слободниот тек на 

капиталот и глобализацијата на бизнисот. 
 

11. Содржина на предметот:  



-Вовед; 
-Кратка историја; 
-Концепт и дефиниција на: аквизициите, мерџерите (спојувањата), амалгамациите, 

консолидациите, комбинациите и превземањата; 
-Процес и животен циклус на мерџерите и аквизициите; 
-Нивното значење: барање, мотиви и бенефити на мерџерите и аквизициите; 
-Присутните лимити; 
-Стратегија и тактика на извршување; 
-Развивање на стратегија на преземање; 
-Развивање на стартегија на одбрана од непријателско преземање; 
-Акциски план за преземање: бизнис план, договарање, интегрирање и финансиски 

трансакции; 
-Преглед на методите за вреднување на мерџерите и аквизициите: релативни и директни 

методи; 
-Пазарен пристап на вреднување: метод на дисконтирани парични текови; 
-Причини за неуспех на мерџерите и аквизициите. 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 
13. Вкупен расположив 

фонд на време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 

часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 

часа 

16. Други 

форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

часа 

16.2. Самостојни задачи 25 

часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 

бода 
6 (шест) (E) 

од 61 до 70 

бода 
7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 
8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 
9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 
10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  



завршен испит 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Donald 

DePamphilis 
Mergers and 

Acquisitions 
Basics - All 

You Need To 

Know 

Elsevier,Oxford 2011 

2. Alexander 

Roberts, 

William 

Wallace, Peter 

Moles 

Mergers and 

Acquisitions 
 

Edinburgh Business 

School, Heriot-Watt 

University Edinburgh 

2003 

3. Сашо Арсов Финансиски 

менаџмент 
Економски 

факултет, Скопје 
2008 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Susan 

Chaplinsky, 

Michael J. 

Schill 

Methods of 

valuation of 

mergers and 

acquisitions 

University of 

Virginia Darden 

School Foundation 

2000 

2. Barbara S. 

Petitt, 
Kenneth R. 

Ferris 

Valuation for 

Mergers 
and 

Acquisitions 
Second Edition 

Pearson Education, 

Inc., New Jersey 
2013 

3.  Conceptual 

framework of 

mergers and 

acquisitions 

http://shodhganga. 
inflibnet.ac.in/ 
bitstream/10603/ 
1949/5/05_chapter 
%202.pdf.  

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на 

студии 

 
1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент со финансиски ризици 
2. Код 4ЕК209719 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на студиската Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 



програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 
6. Академска година / семестар Прва / втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  
3 

8. Наставник Доц. д-р Стеван Габер 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Научната дисциплина менаџмент на ризик е едена од најмладите науки во областа на менаџментот 

и последниот дострел на најсовремените и најпропулзивни научни достигнувања во последниве 

две децении. Предметот има за цел да ги подготви студентите за предизвикот кој го носи новата 

професија менаџер на ризик која се развива и која нуди извонредна креативност и виртуозност во 

менаџирањето на опасностите кои и се закануваат на компанијата. Добрата теоретска подготовка 

треба да придонесе за квалитетно развивање низ кариерата. Предметот менаџмент на ризик е 

дизајниран да ги опфати начините на кои се врши квантификација и управување со различните 

извори на ризик во деловното работење на компаниите. Ова особено се однесува на компаниите од 

доменот на финансискиот сектор како што се банките, а исто така и на нефинансиските компании. 

Со тоа предметот го опфаќа широкиот пристап за управување со ризиците во претпријатието, 

односно “интегрираното управување со ризиците” – новиот менаџерски пристап во менаџментот 

со ризиците. Помеѓу насловите кои се покриени со материјата посебна тежина им се дава на 

пазарниот, кредитниот и оперативниот ризик.  
 

11. Содржина на предметната програма:  
Концептот на ризикот, Толеранција на ризик и премија за ризик, Диверзификација на ризици, 

Менаџмент на ризик, Стандарди на управување на ризик, Корпоративно управува и 

управувањето на ризикот, Организација на функција за менаџмент на ризици во 

претпријатието, Менаџмент на деловното портфолио, Управување на пазарниот ризик, 

Управување на оперативниот ризик, Управување на ризикот кај нефинансиките компании. 

 
12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 



17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 
10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Наумоски, 

Александар 
“Управување 

со ризик“ 

(учебно 

помагало) 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2015  

2. Џон К. Хул Менаџирање 

на ризиците и 

финансиските 

институции, 

Превод 

од Влада 

на РМ 
 

2011 

3. Емет Џ. 

Воган 
Управување 

со ризик 
Превод 

на Влада 
2014 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Емет Воган, 

Тереза 

Воган 

Основи на 

ризик и 

осигурување 

Академски 

печат 

(Превод на 

книга од 

влада) 

2009 

2. Дарел 

Дафи; Кенет 

Џ.Синглтон;  
 

Кредитен 

ризик, 
Арс 

Ламина, 
2011 

3.     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 



 
1. Наслов на наставниот предмет Корпоративни финансии 
2. Код 4EK203419 
3. Студиска програма Маркетинг менаџмент  
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус на студии 
6. Академска година / семестар Прва 

година / 

втор 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  
3 

8. Наставник Доц. Д-р Марија Гогова Самоников 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој предмет проучува прашања на напредно ниво од аспект и гледиште на 

финансиските менаџери кои се одговорни за донесување значајни инвестициони и 

финансиски одлуки.  

Голем дел од предметот опфаќа напредни аспекти капитално финансирање, прво без 

неизвесност, а потоа и во моменти на несигурност. Во текот на изучување на 

предметот, акцент е ставен на интеракцијата помеѓу (корпоративни и лични) даноци и 

цената на капиталот. Овој предмет исто така вклучува и формулирање на дивиденда 

политика и ефикасноста на пазарот на капитал, и како тие влијаат на вредностната 

максимизација на компанијата. 

Иако се разбира, не е дизајниран да се задржиме на апстракција, основните теоретски 

поставки на различни теми се предуслов за целосна анализа и интелектуална 

дискусија. Се нагласува развојот на решавање на проблеми и вештини врз основа на 

добро разбирање на деловното опкружување, за разлика од чисто теоретизирање. 

Поради практично значење од материјалот и како илустрација на релевантните 

теории, ќе се разговараат примери и студии на случаи. 
11. Содржина на предметната програма:  

Финансирање на корпорации, Вреднување на акции, Анализа на финансиски 

извештаи, Утврдување на проектирани парични текови, Издавање на хартии од 

вредност, Вовед во ризик и поврат на финансиските пазари, Вреднување, Долгот и 

капиталот, Спојувања и преземања, CAPM,, капитално буџетирање со CAPM, Пазарна 

ефикасност, Модилјани-Милер теореми на структурата на капиталот, Капитално 

буџетирање и даноци, Регулација, Управување и етика. 
12. Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во соработка, 

методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности, 

сопствено ангажирање на студентите со читање на литература. 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

15 часа 



15 недели х 1 часа = 15 часа   

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. M. 

Grinblatt 

and S. 

Titman 

Financial 

Markets and 

Corporate 

Strategy 

McGraw-

Hill  

2011 

2. Berk, 

Jonathan, 

and Peter 

DeMarzo 

Corporate 

Finance, 2nd 

edition 

Pearson, 

Boston 

2010 

3. Brealey, 

Myers 

and 

Allen 

Principles of 

Corporate 

Finance 

 2010 

4. Марк Х. 

Мејер 

Брзиот пат до 

корпоративниот 

растеж 

Датапонс 2009 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 



1.     

 

 

 

 

При

лог 

бр.3 

Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Е-Бизнис 

2. Код 4ЕК204419 

3. Студиска програма  Маркетинг менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година/семестар Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

3 

8. Наставник Доц. д-р Златко Бежовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Примарната цел на курсот е детално да ги запознае студентите со концептите и можностите 

во современиот електронски бизнис како и да ги оспособи да имплементираат соодветни е-

бизнис решенија во постоечките компании но и да ги обучи и поттикне да започнат нови 

бизнис потфати во дигиталниот свет. Предметната програма е дизајнирана да ги запознае 

студентите со глобалните принципи во е-бизнисот преку теоретски концепти но и преку 

практични примери а воедно да им ги пренесе и искуствата и можностите на оваа дејност и 

во нашата држава при што интернетот ги отвора вратите и за меѓународен настап на 

македонските претприемачи и компании. Преку проектна задача предвидено е студентите и 

практично да се стекнат со одредени вештини во започнувањето и водењето на онлајн бизнис 

во домашни и меѓународни рамки. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

 

Вовед во електронскиот бизнис 

Дигитална економија и дигитално општество 

Дефинирање на Електронскиот бизнис 

Е-бизнис концепти и модели 

Форми на онлајн приходи 

Изградба на Е-бизнис 

Финансирање на електронски бизнис 

Елементи на Електронскиот Бизнис 

Организациски Е-бизнис Системи 

Веб Сајт -  концептуализација, изработка и одржување 

Веб содржини – креирање и управување 

Систем за управување со содржините 

Дигитален Маркетинг 

Оптимизација на веб сајтот за пребарувачите 

Маркетинг на привлекување (Inbound Marketing) 



Прифаќање и имплементација на Е-бизнисот во Македонија 

 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски,  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22 Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лаудон, К.К. 

Травер, К. Г. 

Електронска Трговија- 

бизнис, технологија, 

општество 

Арс Ламина 

Скопје 

2010 

2. Лаудон К.К., 

Лаудон Џ.П 

Менаџмент 

Информациски 

Системи: Управување 

со дигитална 

компанија, 

Арс Ламина 

Скопје 

2010 

3.     

22.2 Дополнителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kenneth C. 

Laudon 

and Jane P. 

Laudon 

Management 

Information Systems 

MANAGING THE 

DIGITAL FIRM 13th 

EDITION 

Pearson 

Education 

Limited  

2014 

2. Turban, Efraim, et 

al. 

Electronic commerce 

2018: a managerial 

and social networks 

perspective 

Springer 2017 

3.     

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Глобализација  

2. Код 4EK210019 

3. Студиска програма Маркетинг менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

6. Академска година / семестар Прва / втор 7. Број на ЕКТС кредити  3 

8. Наставник Доц. д-р Влатко Пачешкоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е стекнување на  продлабочено разбирање на егзистирањето и функционирањето на 

процесот на глобализација во светската економија. 

Предметот Глобализација ќе им овозможи на студентите да го изучат егзистирањето и 

функционирањето на процесот на глобализација и влијанието врз економскиот развој. Овој 

предмет овозможува истовремено изучување на индикаторите преку кои ќе се 

квантифицираат ефектите од процесот на глобализација во светската економија.  

11. Содржина на предметната програма: Поим и дефинирање на глобализацијата; Теоретски 

концепции за процесот на глобализација; Домени на глобализацијата; Фактори (двигатели) на 

процесот на глобализација; Економската димензија на процесот на глобализација; 

Институционалистички пристап кон процесот на глобализација; Глобализацијата и 

меѓународниот монетарен и трговски систем; Предности и недостатоци на процесот на 

глобализација;Ефектите од глобализацијата врз развиените и помалку развиените земји; 

Глобализацијата како нов светски поредок; Дефинирање, принципи и концепти на 

меѓународниот развој; Целите на меѓународниот развој; Мерење на економскиот раст и 



развој; Анализа на изворирте и факторите на меѓународниот развој; Модели и стратегии за 

меѓународен развој во ера на глобализација. 

12. Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во соработка, 

методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности, 

сопствено ангажирање на студентите со читање на литература. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество  20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност на предавања и вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

 

 

 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Gregory Paul, 

Stuart Robert, 

Comparative economic 

systems 
Houghton Mifflin 

Company, New 
York, 

2009 

 2. Baker Dean, 

Epstein Gerald and 

Pollin Robert 

Globalization and 

Progressive Economic 

Policy 

Cambridge 
University Press 

1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 
При

лог 

бр.3 

Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Меѓународни финансии 

2. Код 4EK203719 

3. Студиска програма  Маркетинг менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година/семестар Прва / втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

3 

8. Наставник Проф. д-р Весна Георгиева Свртинов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Примарната цел на курсот е да обезбеди еден целесобразен поглед на реалниот свет од 

аспект на меѓународните финансии. Имено, преку дескрипција и опис на актуелните 

економски услови и минатите трендови, студентите ќе се запознаат со најкритичните 

меѓународни макроекономски индикатори. Со вака утврдената реална скица за светот на 

меѓународните финансии, учесниците во курсот ќе бидат во состојба да ги разберат 

разработените теории и модели на едно повисоко и напредно ниво, но и подобро да ја 

сфатат суштината и значењето на макроекономските варијабли. Содржината на 

меѓународните финансии ги опфаќа и најважните меѓународни финансиски институции, од 

нивните корени и историскиот развој, преку економските политики кои тие ги креираат, па 

се до контроверзите кои ги обвиваат. Специфично за конкретниот курс е употребата на 

позитивна економија со цел да се даде одговор на прашањата кои ги поставува 

нормативната економија. Како пример е адресирана со години присутната дилема за 

изборот помеѓу фиксниот или флексибилниот девизен курс, а со која сеуште активно се 

соочуваат земјите низ светот. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

-Вовед во меѓународните финансии: историја, трендови и меѓународни институции 

(Меѓународниот Монетарен Фонд – ММФ и Светската банка – СБ); 



-Национален доход и биланс на плаќања; 

-Дисбаланси на трговската сметка: вистината за трговскиот дефицит и суфицит; 

-Девизни пазари (Foreign Exchange Markets – FOREX) и стапки на принос; 

-Паритет на каматна стапка (Interest Rate Parity – IRP); 

-Паритет на куповна моќ (Purchasing Power Parity – PPP); 

-Определување на каматната стапка; 

-Определување на националниот доход; 

-Ефекти од владината политика на флуктуирачки девизен курс; 

-Политика на фиксен девизен курс; 

-Ефекти од владината политика на фиксен девизен курс; 

-Фиксен versus флуктуирачки девизен курс  

 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

3 ЕКТС х 30 часа = 90 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
15+15+10+25+25=90 часа (1+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 недели х 1 часа = 15 часа   

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
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