
Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот предмет Започнување нов претприемнички потфат 
2. Код   ПР4207 
3. Студиска програма Претприемништво 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година/семестар II семестар 7. Број на ЕКТС 5 

8. Наставник д-р Елена Давитковска 
д-р Катерина Хаџи Наумова-
Михајловска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Завршен прв циклус студии (240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Со овој предмет студентите ќе се 

стекнат со знаења за потребните чекори за започнување бизнис, ресурсите кои стојат 

на располагање за започнување нов претприемнички потфат и импликациите од нив 

од аспект на правото и институционалната поддршка за претприемништвото. 

Оспособен за (компетенции):  

Студентите ќе ги осознаат, идентификуваат и анализираат инфраструктурата, 

опкружувањето, и изворите (ресурсите) во претприемништвото. Исто така, студентите 

ќе развијат способност за критичко, независно и креативно решавање на конкретни 

појави и проблеми поврзани со започнувањето нов претприемнички потфат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 Бизнис идејата и анализа на шансите 

 Ресурси во претпримништвото  

 Опкружувањето на малиот бизнис 

 Институционална претприемничка инфраструктура 

 Правни прашања и облици за организирање на претприемничкиот потфат 

12. Методи на учење: 

Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи 

кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 15 недели 

5 ЕКТС х 30 часови = 150 часови 

 
14. Распределба на расположливо време 15+15+120 = 150 часови 



15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 60 

бодови 

17.2. Семинарска работа/проект                                 
(презентација: писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

   до  61 бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 
бода 

6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 
бода 

7 (седум) (D) 
од 77 до 84 
бода 

8 (осум) (С) 
од 85 до 92 
бода 

9 (девет) (B) 
од 93 до100 
бода 

10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на настава и вежби, проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Механизми на интерна евалуација 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Барингер Б. Р., 
Ајреленд Р. Д. 

Претприемаштво 
Успешно 
почнување со нови 
потфати (превод на 
Владата на РМ) 

АрсЛамина 2012 

2. Недков М., 
Беличанец  Т., 
Градишки- 
Лазаревска Е., 

Право на 

друштвата 

Правен 
факултет- 
Јустинијан Први 

2009 



3. Барон Р. А. 

Шејн С.А. 

Претприемништво 

процес со 

перспектива 

(превод на Владата 

на РМ 

ГЕНЕКС Кочани 2011 

22.2. Дополнителна литература  
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кац Џ., Грин Р., Претприемнички 
мал бизнис, (превод 
на Владата на РМ),  

Арсламина, 
Скопје 

2012 

2. Дининг Т. 

Хисхрих Р. 

Лехтер М. 

Технолошко 
претприем ништво 
(превод на Владата 
на РМ)  

Арсламина, 
Скопје 

2012 

3.     

 


