
Прилог 
бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Применета Економија 

2. Код 4ЕК103017 

3. Студиска програма Бизнис информатика 

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

Економски факултет 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус на студии 

6. Академска година / 
семестар 

3/6 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Илија Груевски 

9. Предуслови за 
запишување на предметот 

/  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Суштината на применетата економија како наставно-научна дисциплина 
е изучување на примената на економските принципи и законитости кои ги 
изучува економската теорија, а пред се општата економија, во 
конкретната економска практика на било која земја, во случајов, 
Република Македонија. Според тоа, целта на наставната програма е да 
се добијат практични сознанија за начинот на кој што е организирана и 
уредена економската стварност и практика на Република Македонија. 
Уште поконкретно, со изучувањето на овој предмет, студентите ќе се 
запознаат со економскиот систем и економската политика на нашата 
земја, а во помала мера, и со нејзината стопанска структура. 

11. Содржина на предметот:  
- Вовед во Применетата Економија; 
- Општо за економскиот систем; 
- Општо за економската политика; 
- Пазарот во економскиот систем на РМ; 
- Системот и политиката на цени во стопанството на РМ; 
- Надворешно–трговски систем; 
- Девизен систем; 
- Политиката на надворешно-економските односи на РМ; 
- Монетарниот систем и монетарната политика на РМ; 
- Банкарскиот систем на РМ; 
- Небанкарски институции што вршат финансиски функции; 
- Системот на јавни приходи (даноци и други видови приходи) во РМ; 
- Јавните расходи и фискалната политика; 
- Инвестиционата политика на РМ; 
- Инфлација и антиинфлационата политика на РМ; 
- Проблемот на невработеноста и политиката за намалување на 
невработеноста на РМ. 



12. Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање 

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 (колоквиуми и завршен) 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) 

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 

Освоени 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. Узунов Н., 
Георгиев А., 
Недановски 
П. 

Применета 
економија 

Економски 
факултет 

2004 

2. Thomas 
Sowell  

Applied economy Basic 
Books, USA 

2004 

3. Груевски 
Илија 

Применета 
економија –
интерна скрипта 
од предавања 

Економски 
факултет - 
Штип 

2014 

22.2 Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Грегори Н. 
Менкју 
 

Принципи на 
економијата 
 
(Превод од Влада 
на РМ) 

Thomson 
South – 
Western 
 
Издавач 
МК: 
Нампрес 

2009 

2. Frederick P. 
Stuts,  
Barney Warf 

The world 
economy 

Pearson 2005 
 

3. Темјановски 
Ристе 

Применета 
економија 

ЕУРМ 2010 

 


