
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Маркетинг 

2. Код 4ЕК130117 

3. Студиска програма Бизнис информатика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв 

6. Академска година / 

семестар 

Трета година / 

петти семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Доц. д-р Тамара Јованов Марјанова 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Намерата на наставата по предметот е да се осознае и разбере современата 

маркетинг концепција во работењето на претпријатијата и организациите, која е 

водечка филизофија при креирање на деловната стратегија како насока на 

движење. Со наставната содржина ќе се стекнат знаења за тоа како маркетингот 

помага во градење на конкурентска предност во услови на пазарна економија 

преку максимизирање на задоволството на потрошувачите, а притоа, 

овозможувајќи и оптимизација на производството и го максимизирање на 

профитот преку дејствување во различни пазарни структури. Во таа смисла е и 

потребата да се добијат пошироки знаења од маркетингот, бидејќи денес, а и во 

иднина, во центарот на интересот на секое претпријатијатие треба да биде 

потрошувачот и неговите потреби и желби кои треба да се изтражат, со цел истите 

да бидат задоволени. Тоа може да се постигне преку креирање на производи кои се 

барани на пазарот, соодветно ниво на цени по кои се нудат, лесната достапност 

преку расположливите канали на дистрибуција и двонасочна комуникација со 

потрошувачите преку промотивните активности кои имаат за цел нивно 

информирање и убедување. Поради сето ова треба да се оддаде посебно внимание 

на маркетинг окружувањето, истражувањето на пазарот, изучување на видовите на 

потрошувачи и потрошувачко однесување, на елементите од маркетинг миксот -  

производот / услугата, цената, дистрибуцијата и промоцијата како и на прашањата 

поврзани со стратегијата и управувањето со маркетинг активностите. 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефинирање и вовед во маркетинг концептот и маркетинг процесот; 

Маркетинг окружување; 

Маркетинг во турбулентно окружување; 

Разбирање на пазарот и потрошувачите; 

Потрошувачки наспроти бизнис пазари; 

Маркетинг истражување; 

Основни маркетинг стратегии; 



Маркетинг микс и комбинирање на инструментите; 

Стратегии на производи ибрендирање; 

Развој на нов производ и животен циклус; 

Ставање на цена на производи; 

Маркетинг дистрибуција и on-line маркетинг; 

Малоптодажба и големопродажба; 

Промотивен микс; 

Маркетинг планирање; 

Примена на маркетинг концепцијата во работењето на претпријатијата преку 

осознавање на основите на управувањето и раководењето со маркетинг 

активностите; 

Глобален пазар; 

Маркетинг етика и општествена одговорност. 

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 

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. Индивидуален 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) 

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 

60% успех од сите предиспитни активности, т.е. 

минимум 42 бодови од двата колоквиуми, 

семинарската работа, редовноста на предавања и 

вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски и Англиски јазик 

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 

Armstrong G. 

Principles of 

marketing, 

12thedition  

Pearson Education, 

Inc. New Jersey 

(Превод од 

Владата на РМ) 

2008 

2. Grewal D. and 

Levy M. 

Marketing McGraw-Hill 

Irwin, New Jork 

2008 

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јованов 

Марјанова 

Тамара 

Маркетинг: 

Истражување , 

стратегија и 

планирање 

Универзитетско 

учебно помагало, 

Економски 

факултет, УГД, 

Штип 

2014 

2.     

3.     

     

 


