
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Основи на економија 

2. Код 4ЕК100117 

3. Студиска програма Бизнис информатика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за инфроматика 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 

1/I 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Доц. д-р Дарко Лазаров 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот на студентите им овозможува да навлезат во фундаменталните концепти, принципи 

и теориии на економската наука. Всушност, економската наука како општествена научна 

диспилина го изучува ефикасното алоцирање на ресурсите преку основните пазарните 

механизми.  обработува темите од микроекономија и макроекономија. Во рамите на 

микроекономија студентите ќе ги изучуваат основните пазарни механизми и улогата на 

пазарот во алокација на ресурсите во економијата. Инструментите на понуда, побарувачка, и 

пазарна рамнотежа се базичните концепти преку кои студентите ќе го изучуваат начинот на 

кој потрошувачите и производителите се обидуваат да ги остварат своите цели т.е како се 

постигнува пазарна ефикасност. Исто така, во делот од микроекономија студентите ќе се 

запознаат и стекнат со основни знаења за одделните пазарни структури (форми на потполна и 

непотполна конкуренција), пазарите на фактори на производство и државната регулација и 

потребата на државата за интервенција на одделни пазари.  
Делот од предметната програма што се однесува на макроекономија ќе им овозможи на 

студентите да одговорат на прашања од типот: што ги определува стапките на раст на 

економиите? Кои се односвни инструменти на финансиисте и како финансиската 

интермедијација влијае во економијата? Што ја детерминира стапката на инфлација и колку 

владата се грижи да ја одржи ценовната стабилност? итн. Зошто се случуваат економските 

кризи и како монетарната и фискалната политика влијаат во насока на одржување на 

макроекономска стаблиност. Кои се причините за невработеноста и како креаторите на 

економските политики се справуваат со овој проблем. 
Наставната единица придонесува пред сé кон развојот на следните општи и специфични 

компетентности: владеење со содржината и методологија на предметната област; користење 

на стекнатото знаење во решавање на конкретни практични проблеми. 

11. Содржина на предметната програма: Интерпретација на десетте принципи на 

економијата како вовед во основните економски принцпи (како луѓето донесуваат 

одлуки, како луѓето заемно дејствуваат и како функционира економијата во целина); 

Како функционираат пазарите: пазарни сили на побарувачка, понуда и пазарна 

ефикасност во услови на конкуренција; Еластичност и нејзина парктична примена 



(еластичност на побарувачка, еластичност на понудат и примена на побарувачката, 

понудата и еластичноста; Пазари и благосостојба (потрошувачи и потрошувачки 

вишок, производители и вишокот на производителот, и пазарна ефикасност); Теорија 

на фирма и индустриска организација (производство и специфичности на 

производството, трошоци на краток и долг рок); Претпријатијата во услови на 

потполна и непотполна конкуренција (монопол, олигопол и монополистичка 

конкуренција); Пазари на фактори на производство и државна регулација (потребата 

на државата да интервенира на одделни пазари).Мерење на БДП (Компоненти на БДП, 

реален наспроти номинален БДП); Економски флуктуации на краток рок (агрегатна 

понуда и побарувачка, влијание на монетарната и фискалната политика на краток рок); 

Основни интрументи на финансиите (финансиска интермедијација и улогата на 

финансиите во економијата); Понудата на пари и инфлација (класични теории на 

инфлацијата, инфлациони трошоци). 

12. Методи на учење: Теоретскипредавања, индивидуална и тимскаработа, 

учењевосоработка, методинаписмени и усниразбирања, методинагрупнидискусии, 

проектниактивности, сопственоангажирањенастудентитесочитањеналитература. 

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 

Освени 42 бодовиодпарцијалнииспити, 

изработенасеминарскаработа и 

редовностнапредавања 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. Грегори Менкју Принцпи на економија Thomson South – 

Western, 

(преводод 

владата)  

2004 

2. Дарко Лазаров Економија – 

авторизирано предавање 

Универзитет 
“Гоце Делчев” - 

Штип 

2016 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stiglitz J., Walsh 

C.  

Economics, Third 

Edition 

Norton & 

Company, New 

York 

2002 

2. Таки Фити Економија Економски 

фалултет, 

Скопје 

2014 

 


