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

1. Наслов на наставниот предмет Е-општество и информациски системи во јавниот 
сектор 

2. Код  

3. Студиска програма  

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за информатика 

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

6. Академска година / семестар  7. Број на ЕКТС 
кредити 

 

8. Наставник Вонр. Проф. д-р Зоран Здравев, доцент Александар 
Крстев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- Познавање на институциите, целите и задачите на јавниот сектор 
- Познавање на технички и методолошки основи на е-влада 
- Познавање на постојните информации системи во јавниот сектор  
- Разбирање на интердисциплинарни барања во развојот на е-влада услуги (технички, 

стратешки, социјални, правни, економски, поврзани со работата размислувања во 
внатрешни административни, на повеќе нивоа и надворешна обука)  

11. Содржина на предметната програма:  
 

- Рамка и фондации на е-влада  
o Институции и одговорности на јавниот сектор  
o Политичко-стратешка рамка за е-влада  
o Организациска рамка  
o Технички услови во јавната администрација  
o Правни, економски, социјални услови  
o Внатрешните и надворешните е-влада  
o Основни услуги (граѓани картичка, е-испорака, портал групи)  
o Содржина и форма на е-Влада  
o Примена на е-Влада  
o Ниво на е-влада во Македонија и во ЕУ  

- Информациски системи во јавниот сектор  
o Важноста и карактеризација на информации од јавниот сектор  
o База на податоци за поддршка на одлуката во политиката и администрацијата  
o Пишување на информациски системи (е-влада портали, регистри и бази на 

податоци, веб занимања)  
o Модели на обезбедување информации  
o Информациони системи на федерално, државно и општинско ниво  
o Централна информациски системи на јавниот сектор (официјалната статистика, 

правни информации систем, база на податоци за земјиштето, земјиште 
информации системи, итн)  

o информатички системи на ЕУ  
-  

 



12. Методи на учење: Предавања, лабараториски вежби, електронско учење, семинарска работа, 
тимска работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 
настава  
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивудуален проект / 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 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 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 
бодови од двата колоквиуми, семинарската, 
редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоеваулација 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кенет К. Лаудон, Карол 
Герсио Травер 

Електронска трговија, 
бизнис, технологија, 
општество 

Аламина 2010 

2. Dave Chaffey E-business and E-
commerce Management: 

Pearson 
Education 

2007 



 

Strategy, Implementation 
and Practice 

3. Кенет К. Лаудон, Џејн П. 
Лаудон 

Менаџмент на 
Информациски системи – 
Управување со дигитална 
компанија 

Аламина 2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џозеф И. Стиглиц Економија на јавниот 
сектор 

Превод од 
влада на Р.М 

 

2.     

3.     


