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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Микроекономија 

2. Код  

3. Студиска програма Бизнис информатика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Универзитет “Делчев” Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 

1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник Доц. д-р Дарко Лазаров 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Основи на економија 

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

го проучи однесувањето на потрошувачите и производителите во услови на пазарна 

економија (потполна и непотполна конкуренција) со цел остварување на нивните 

основни цели (максимизација на користа и профитот, респективно). Детално ќе биде 

разработена теоријата на производство со анализа на технологијата и специфичноста на 

трошоците. Студентите ќе навлезат во природата и специфичностите на одделни пазарни 

структури преку проучување на постоечките теории и ќе го анализираат однесувањето 

на фирмите во различни пазарни структури водени од мотивот за максимизација на 

својот профит. Во овој дел, ќе бидат анализирани владините политики кон монополите 

и олигополите со цел спречување на нивната пазарна моќ. Студентите во изучуваање на 

оваа предметна програма ќе имаат можност да ги проучат во детали пазарите на фактори 

на производство (труд, капитал и земја) и специфичностите на функционирање на секој 

пазар одделно.  

Исто така, една од целите на предметната програма е преку изучување на економијата 

на јавниот сектор да бидат проучени домените на владата за интервенции на одделни 

пазари со цел корегирање на пазарните неуспех и потребата за регулирањето на 

бизнисите. Во тој контекст, ќе бидат третирани екстерналиите, пазарна неефикасност, и 

начини на надминување на негативните ефекти од екстерналиите (приватни решенија 

или јавни политики); Јавните добра и заедничките добра; дизајнот на даночниот систем 

(принципите на ефикасност и правичност); aсиметричните информации и политичката 

економија. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во микроекономија на средно ниво 

(предметот на изучување, алатките кои се користат и темите кои се анализираат); 

Економско носење на одлуки: потрошувачки одлуки (принципи и преференции; 

ограничувања, избор и побарувачка; теорија на вредност и максимизирање на користа), 

производни одлуки (производство и технологија, анализа на трошоци и максимизација 

на профитот); специфични одлуки (стратегиски одлуки, одлуки кои вклучуваат време, 

одлуки кои вклучуваат ризик, и бихевиористичка економија); Анализа на пазарите 

(конкурентни пазари и несовршени конкуретни пазари); Пазарни неуспеси и дражавна 

регулација. 

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  

 

30 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 

Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност 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. Хал Вериан Микроекономија 

(средно ниво – 

современ пристап) 

W. W Norton 

&Company Inc. 

(превод од 

владата) 

2006 

2. Douglas 

Berbheim add 

Michael 

Whinston 

Microeconomics McGraw-Hill 
Irwin 

2008 

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Michael Parkin Microeconomics Pearson 2010 

2. Paul Krugman, 

Robin Wells 

Microeconomics Worth 

Publishers, New 

York 

2005 

3.     

     

 


