
 

Предметна програма од втор циклус студии 
Програма за ИЗБОРНИ предмети (3+2) 

1. Наслов на наставниот предмет Зелена економија 
2. Код   БМ3209 
3. Студиска програма Бизнис менџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) VII A 
6. Академска година/семестар 2017/2018  

 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник доц. д-р Владимир Петковски  
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска  
  9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Завршен прв циклус студии (180 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Примарната цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења и способност да 
анализираат како функционира зелената економија. Предметот, исто така, има намера 
да ги пренесе теоретските основи за одржливо користење на расположливите ресурси, 
односно да се изучат економските основи за носење на јавни одлуки во насока на 
зачувување на природните ресурси и животната средина. Исто така, предметната 
програма има за цел на студентите да ги зголеми можностите за вработување во 
енергетскиот и еколошкиот сектор, сродни истражувачки институти, јавни органи и во 
компании и организации кои се занимаваат со активности за иновации во животната 
средина. 

 
Оспособен за (компетенции): 
По завршувањето на програмата студентот ќе има можност да направи: 

- Оценка на проектни инвестиции во врска со економската одржливост и 
кружната економија 

- Споредба и проценка на различни проекти за да може да препорача  зошто 
одреден проект е најефикасен во однос на одржливоста 

- Проценка на потенцијалот на пазарот за "зелени иновации" 
- Проценка на можностите за финансирање на "зелени иновации" преку сопствен 

капитал или банкарски заеми 
- Разбирање на значењето на кружната економија 
- Разбирање на економските ефекти на зелена економија 
- Справување со основните алатки за тоа како функционира зелената економија 
- Спроведување емпириски студии во рамките на зелената економија со помош 

на теорија, податоци и квантитативни методи 
 

 

 

 

 



11. Содржина на предметната програма: 

 Поим и значење на зелена економија 

 Економија, микроекономија, макроекономија, екологија и зелена 
економија 

 Економски развој и зачувување на животната средина 

 Фискална политика на економијата на животна средина 

 Економски мерки за спречување и контрола на загадувањето 

 Инвестирање во обновливи ресурси и енергија 

 Моделирање на зелени инвестиции 

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 

6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

 
14. Распределба на расположливо време 30+15+135 = 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови 

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

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 55 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 

   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) 



(бодови/оценка) 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. United Nations 
Environment 
Programme 

Towards a 
Green 
Economy: 
Pathways to 
Sustainable 
Development 
and Poverty 
Eradication  

United Nations 2011 

2. Данило Ж. 
Марковоќ, Богдан 
Б. Илиќ, Жарко Л 
Ристиќ,. 

Еколошка 
економија 

ЕтноСтил, 
Белград,  

2012 

3. Брејди Џ.,  Управување со 
животната 
средина во 
организации 

Проект на 

Владата за 

превод на 

стручни и 

научни книги 

2009 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Tietenberg T., Lewis 
L.,  

Enviromental 
and Natural 
Resource 
Economics,  

Pearson,  2009 

2.     

3.     

 


