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1 А.  ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ  ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

Табела 1: Општи дескриптори на квалификации на студиските програми на 
втор циклус студии 

Знаење и разбирање  Покажува разбирање за теоретските модели и 
концепции на модерната економска и бизнис теорија; 

 Демонстрира знаење за различните модели и стратегии 
кои се користат за успешно водење на 
макроекономската политика и бизнис процесите во 
претпријатијата  

 Способност за креирање и употреба на современите 
пристапи за анализа на ефектите од макроекономските 
политики и деловните одлуки во претпријатијата; 

 Стекнува продлабочени знаења од специфични областа 
на функционирањето на макроекономската политика и 
претпријатијата; 

 Покажува знаење и способност за независно учество во 
научни и професионални дискусии. 

Примена на знаењето 
и разбирањето 

 Способност за креативност и иновативност при 
создавање на нови идеи и решенија;  

 Покажува способност за оценка и избор на научни 
теории, методологии и алатки во различни економски 
и бизнис подрачја; 

 Покажува знаење за различните методи кои се 
користат во истражувањето на економските појави и 
бизнис процесите; 

 Предвидувања на разни појави во економијата и 
бизнисот 

 Поседува способност да партиципира во групни 
дискусии, критички да анализира теоретски и 
практични аспекти од работењето на претпријатијата, 
да изработува и да ги презентира изработените 
проекти.  

 Способност за донесување на квалитетни бизнис 
одлуки. 

Способност за 
проценка 

 Способност за проценка на макроекономската 
ситуација, бизнис процесите, проблемите и 
приоритетите во различни подрачја; 

 Демонстрира способност за идентификување и 
прибирање на релевантни податоци, нивна анализа и 
интерпретација;   

 Оспособување за самостојно решавање комплексни 
проблеми од практичното работење и развивање на 
критичкиот однос кон постојните теоретски модели и 
знаења; 

 Способност за анализа, синтеза и критичка евалуација 
на факти. 
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Комуникациски 
вештини 

 Развивање и унапредување на способности за тимска 
работа, способност за лидерство и комуникација 
применливи во различни претпријатија и ситуации; 

 Покажува способност за прибирање, анализирање, 
оценка и презентирање информации;  

 Способност за работа во интердисциплинарни тимови 
во организации во глобално и мултикултурно 
окружување; 

 Поседува способност за професионална комуникација 
со други професионалци од соодветната област, како и 
со претставници на институциите на системот. 

 

Вештини на учење  Поседува способност за анализирање, разбирање, 
меморирање и истражување на содржини од различни 
области;  

 Покажува способност за изведување заклучоци или 
мислење за предностите и недостатоците на 
економските појави и бизнис процесите; 

 Демонстрира способност за вклучување во активно 
учење, способност да се служи со научно-истражувачки 
методи и да користи релевантна литература во своите 
анализи; 

 Способен е да анализира конкретни студии на случај и 
да анализира научни трудови од соодветната област 

 Покажува интерес за континуирана едукација и 
професионален развој на повисоки образовни нивоа. 
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1 Б  Специфични дескриптори на квалификацијата за студиската 
програма Европски студии  
Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат 
резултатите од учењето за студиската програма Европски студии, согласно 
со Уредбата за национална рамка на високообразовните валификации (Сл. 
Весник на РМ бр. 154/2010) 

 
Цел на студиската програма од вториот циклус студии од областа на 

Европски студии е да им овозможи на студентите да се стекнат со 

продлабочени знаења од областа на европските студии и со специфични 

вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели 

студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, 

фокусирајќи се и на нивната практична примена.  

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува 

студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:  

 

Знаење и разбирање: 

 Покажува знаење и разбирање за актуелните аспекти на процесот на 

регионално интегрирање, со посебен акцент на процесите во рамките 

на Европската унија. 

 Покажува знаење и разбирање за актуелните аспекти на заедничките 

политики на земјите-членки на Европската унија. 

 Покажува знаење за практиката, политиките и регулативата на 

Европската унија заради потребата од хармонизација на националната 

регулатива и практика на Република Македонија со европските 

стандарди. 

 Покажува знаење за европското бизнис окружување и начините за 

подигање на конкурентноста на нашите фирми на европскиот пазар 

преку избор на соодветна стратегија, компатибилна со современата 

меѓународна бизнис практика.  

 

 Примена на знаењето и разбирањето: 

 Успешно ги интерпретира случувањата во процесите на регионално 

интегрирање, особено во рамките на Европската унија; 

 Ги користи знаењата за заземање критички став за предностите и 

слабостите на заедничките политики на членките на Европската унија; 

 Професионално ги користи знаењата за преземање на потребните 

реформи што треба да се спроведат во земјата заради стекнување на 

статусот на полноправна членка на ЕУ; 

 Ги применува знаењата за европското бизнис окружување во насока на 

подигнување на конкурентноста на домашните компании за настап на 

Единствениот европски пазар. 
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 Способност за проценка: 

 Покажува способност за изведување заклучок или мислење за 

предностите и недостатоците на процесот на регионално интегрирање; 

 Покажува способност за прибирање, анализирање, оценка и 

презентирање информации за поважните заеднички политики на 

Европската унија и за предложените решенија во нивни рамки; 

 Демонстрира способност за проценка на потребните реформски чекори 

во земјата за стекнување на статусот на полноправна членка на ЕУ; 

 Покажува способност за препознавање на можностите за подигнување на 

конкурентноста на домашните компании за настап на Единствениот 

европски пазар. 

 

 Комуникациски вештини 

 Поседува способност за професионална комуникација со други 

професионалци од соодветната област, како и со претставници на 

институциите на системот; 

 Покажува способност да функционира ефикасно како дел од 

професионален тим ангажиран на проекти во врска со 

евроинтеграциските процеси; 

 Покажува способност за независно учество во научни и професионални 

дискусии, како и учество во научно-истражувачки проекти; 

 Поседува критички способности за предлагање мерки и решенија во 

врска со измените на условите во европското бизнис окружување. 

 

Вештини на учење: 

 Поседува способност за анализирање, разбирање, меморирање и 

истражување на содржини од областа на Евроинтеграциите;  

 Поседува способност за правилно организирање и користење на времето; 

 Поседува способност за критичка анализа и генерирање на идеи во 

насока на решавање проблеми од секојдневната практика; 

 Покажува интерес за континуирана едукација и професионален развој на 

повисоки образовни нивоа. 

 

 

Квалификација која се стекнува:  

 

Магистер по Европските студии. 
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2.  ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ЕКОНОМСКИОТ 
ФАКУЛЕТЕТ - СКОПЈЕ 
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3.  ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
ОД РЕКТОРСКАТА УПРАВА ИЛИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ  
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4.  НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ 
КАДЕ ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

  
 Студиската програма која е предмет на усогласување според член 99 од 

Законот за високото образование е од: 
- подрачје   5.   ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

 - поле  503  ЕКОНОМСКИ НАУКИ 
         - област          50307           МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 

 
5.  ВИД НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА (АКАДЕМСКИ ИЛИ 

СТРУЧНИ СТУДИИ) 
 
 Студиската програма на втор циклус студии – Европски студии е од 

академски вид 
 
 
6.  СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ (ЦИКЛУС СТУДИИ) 
 
 Студиската програма е од Втор циклус студии 
 
  
7.  ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 
 
 Студиската програма на втор циклус студии – Европски студии е 

предмет на реакредитирање на постоечката студиска програма. 
 
8.  ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 
 
 Студиската програма на втор циклус студии – Европски студии е во траење 

од 2 семестри 
 
 
9.  ЕКТС КРEДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 
 
 За добивање звање магистер на економски науки од областа на Европските 

студии, студентот треба да оствари 60 ЕКТС согласно Законот за високо 
образование 

 
10.  НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 Студиите се врз база на самофинансирање од страна на студентите 
 
11.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
 
 ЗЗаавврршшеенн  ппррвв  ццииккллуусс  ссттууддииии  ввоо  ввррееммееттррааеењњее  оодд  88  ссееммеессттррии  ииллии  ннаајјммааллккуу  

224400  ккррееддииттии..  
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12.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
 
 Со завршување на вториот циклус студии се стекнува право на 

запишување трет циклус на студии 
 
 
13. УТВРДЕН СООДНОС ПОМЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И 

ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР 
НА ПРЕДМЕТИТЕ (за секоја програма во анекс 1)  

 
  
 Структурата на предметите е следна: 
 

1.  Четири задолжителни предмети утврдени со студиската 
програма според семестри на студирање (максимум 60% од 
вкупниот број предвидени предмети) 

 
2.  Два изборни предмети утврдени со студиската програма според 

семестри на студирање (30% од вкупниот број предвидени изборни 
предмети од листата на Економски факултет - Скопје) 

  
3.  Еден изборен предмет (10% од вкупниот број предвидени 

предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 
 
14.  ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИJА 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
  
 Просторот за реализацијата на студиските програми е даден во Картата на 

високообразовната институција. За оваа студиска програма е определена 
ПРЕДАВАЛНА 1  

 
15.  ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
 Листата на опремата за реализацијата на студиските програми е дадена во 

Картата на високообразовната институција. Предавална 1 е комплетно 
опремена со мултимедиски систем за изведување на наставата.  

 
 
16.  ПРЕДМЕТНИ  ПРОГРАМИ  СО  ИНФОРМАЦИИ  СОГЛАСНО  

ЧЛЕНОТ 4 ОД ОВОЈ ПРАВИЛНИК  
 
 Предметните програми за студиската програма на втор циклус студии – 

Европски студии е дадена во ПРИЛОГ 1  
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17.  СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПОДАТОЦИ НАВЕДЕНИ ВО 

ЧЛЕНОТ 5 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ  
  
  

 Име и презиме Звање во кое е избран 
1 д-р Љубица Костовска  Редовен професор 
2 д-р Ирена Кикеркова Редовен професор 
3 академик Таки Фити Редовен професор 
4 академик Гоце Петрески Редовен професор 
5 д-р Љубомир Дракулевски Редовен професор 
6 д-р Ѓорѓи Гоцков  Вонреден професор 
7 д-р Сашо Георгиевски  Редовен професор 

8 д-р Катерина Тошевска-Трпчевска  Доцент 
9 д-р Елена Макревска Дисоска Доцент 
10 д-р Сузана Макрешанска Младеновска Доцент 
11 Д-р Ангела Аралица Доцент 

 
 Биографијата на наставниот кадар за студиската програма на втор 

циклус студии – Европски студии е дадена во ПРИЛОГ 2  
 
18.  ИЗЈАВА ОД НАСТАВНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА ПО ОДРЕДЕНИ 
ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
 Изјавите на наставниот кадар за студиската програма на Економскиот 

факултет на втор циклус студии – Европски студии се дадени во ПРИЛОГ 
3  

 
19.  СОГЛАСНОСТ ОД ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА ЗА 

УЧЕСТВО НА НАСТАВНИКОТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
 Кадровската покриеност за предметите се утврдува со одлука на Наставно - 

научниот совет. Доколку има потреба за професори од други факултети 
согласноста би се обезбедила во редовна процедура.  

 
20.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
 Бројот на студенти се дадени со предлог одлука од Наставно-начниот совет 

на Економскиот факултет. Вистинскиот број го утврдува Владата во 
соработка со Ректоратот на „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Вкупниот број 
на студенти е утврден со решението за акредитација на студиската 
програма на 50 студенти.   
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21.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

  
 Во библиотеката на факултетот и кај предметните професори се 

обезбедени доволно наслови согласно нормативите на министерството од 
предложената основна (10%) и дополнителна (5%) литература. 

 
22.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНИЦА 
 
 www.eccf.ukim.edu.mk/ 
 
23.  СТРУЧНИОТ ОДНОСНО НАУЧНИОТ НАЗИВ СО КОЈ СЕ 

СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 

  
 По завршувањето на студиската програма студентот се стекнува со 

звањето:  
магистер на економски науки – Европски студии. 

 
24.  АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И 

СЕ ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 
  
 Квалитетот на наставата се развива и одржува преку следните 

механизми: 
-  секоја година Економскиот факултет спроведува процес на 

самоевалуација на ниво на студиски програми, како и самоевалуација 
на ниво на целиот факултет; 

-  секој семестар се спроведуваат анонимни анкети на студентите за 
односот на наставниот кадар и квалитетот на наставно-образовниот 
процес.  

- секоја година се унапредуваат предметните програми во процедура преку 
Колегиумот за втор циклус студии – Европски студии и Наставно 
научниот совет на факултетот 

-  квалитетот на студиите се контролира и низ процесот на надворешна 
евалуација.  
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АНЕКС 1 

 
Листа на задолжителни и изборни премети на Втор циклус 
Европски студии 

1.  Четири задолжителни предмети утврдени со студиската 
програма според семестри на студирање (максимум 60% од вкупниот 
број предвидени предмети) 

 
2.  Два изборни предмети утврдени со студиската програма според 

семестри на студирање ( 30% од вкупниот број предвидени изборни 
предмети од листата на Економски факултет - Скопје) 

  
3.  Еден изборен предмет (10% од вкупниот број предвидени 

предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 
 
ТАБЕЛА 1. ПРВ СЕМЕСТАР 
 

Полн назив на предметната 
програма 

ЕКТС 
Број на 
часови 
настава 

Број на 
часови  

Задолжителен предмет 1 7 30 175 

Задолжителен предмет 2 7 30 175 

Задолжителен предмет 3 7 30 175 

Изборен предмет од Економски 
факултет*  

7 30 175 

Изборен предмет од Листа на УКИМ** 2 10 50 
 30  750 

*  Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет - 
Скопје 

**  Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје 

 
ТАБЕЛА 2.  ВТОР СЕМЕСТАР 
 

Полн назив на предметната 
програма 

ЕКТС 
Број на 
часови 
настава 

Број на 
часови  

Задолжителен предмет 4 7 30 175 

Изборен предмет од Економски 
факултет*  

7 30 175 

Магистерски труд 16  400 

 30  750 

*  Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет - 
Скопје 
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ТАБЕЛА 3. Студиска програма втор циклус студии - Европски студии  
 
Задолжителни предметни програми 

 
ТАБЕЛА 4. Изборни предметни програми од Листата на слободни 
предметни програми на Економски Факултет - Скопје 

Код 
Полн назив на 
предметната 

програма 
Наставник 

Број на 
часови  

ЕКТС 

EUS 517 
Европско бизнис 
окружување 

д-р Љубомир 
Дракулевски 

30 7 

EUS  
Единствен пазар на 
ЕУ 

д-р Елена 
Макревска Дисоска 
д-р Сашо 
Георгиевски 

30 7 

EUS 511 
Современи 
тенденции во 
светското стопанство 

д-р Љубица 
Костовска  
д-р Ирена 
Кикеркова 

30 7 

EUS 518 
Социјална политика 
и пазар на трудот во 
ЕУ 

Д-р Таки Фити д-р 
Гоце Петрески 

30 7 

Вкупно 2801 42 Вкупно 2802 

                                                 
1 Eden ~as nastava e vo traewe od 45 minuti  
2 Eden ~as nastava e vo traewe od 45 minuti  

Код 
Полн назив на 
предметната 

програма 
Наставник 

Број на 
часови  

ЕКТС 

EUS 512 
Европски 
економски 
интеграции 

д-р Ирена 
Кикеркова  
д-р Љубица 
Костовска 

30 7 

EUS 515 и 516 
Монетарна и 
фискална политика 
во ЕУ 

д-р Ѓорѓи Гоцков 
д-р Сузана 
Макрешанска 
Младеновска 

30 7 

EUS 514 
Право и регулатива 
на ЕУ 

д-р Сашо 
Георгиевски 

30 7 

EUS  
Регионални трговски 
договори и СТО 

д-р Катерина 
Тошевска – 
Трпчевска 

30 7 
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ТАБЕЛА 5. Изборни предметни програми од Листата на предметни 
програми на Универзитет  „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

 

Код 
Полн назив на предметната 

програма 
Број на 
часови  

ЕКТС 

Листа на УКИМ Предмет од Листата на УКИМ 10 2 

Студентот на втор циклус на студии може да пријави тези и тема  за  

магистерски труд со образложение, откако ќе оствари 45 кредити со 

положување на  испитите на студиумот на кој што е запишан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

КРАТОК ОПИС НА ПРЕДМЕТИТЕ 

 

1. Европски економски интеграции 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет ЕВРОПСКИ ЕКОНОМСКИ ИНТЕГРАЦИИ 

European Economic Integration 

2. Код EUS 512 

3. Студиска програма Европски студии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2017-2018 

/прв (зимски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Ирена Кикеркова 

Проф. д-р Љубица Костовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

       По завршувањето на наставата, студентите би требало да добијат продлабочена 

претстава за регионалното економско интегрирање и посебно за фазите на европската 

економска интеграција. Натаму, објаснувајќи ги во детали политиките на европската 

економска интеграција целта е да се претстават можностите и перспективите на ЕУ, 

посебно после петото проширување, апсолвирајќи ги воедно и институционални промени 

во Унијата после усвојувањето на ревидираниот Лисабонски Договор. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Теоретски аспекти на регионалното економско интегрирање 

2. Зачетоци на економското и политичкото интегрирање во Европа 

3. Од Европска економска заедница до Европска унија (меѓувладини конференции и 

оснивачки договори) 

4. Фази на европската економска интеграција (царинска унија, заеднички пазар, 

економска и монетарна унија) 

5. Политики на европска економска интеграција (Единствен европски пазар, 

Економска и монетарна унија, Проширување на надлежностите – функционални и 

секторски  политики) 

6. Надворешна димензија на ЕУ (ЕУ – глобален трговски актер, Заедничка 

надворешна и безбедносна политика) 

7. Институционални промени (продлабочување и проширување на ЕУ)  

8. Перспективи на ЕУ после петото проширување и усвојувањето на ревидираниот 

Лисабонски Договор. 

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на 

филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од 

практиката, консултативна настава, семинари 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположливо време 30+10+170  = 210 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+10 = 100 бода 
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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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Miroslav 

Jovanovik 
The 

Economics of 

European 

Integration 

 

Edward 

Elgar Pub 

2016 

 2.  Richard Baldwin 

and Charles 

Wyplosz 

The 

Economics of 

European 

Integration 

McGraw-Hill 2015 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Miroslav 

Jovanovik 

The 

Economics of 

International 

Integration 

 

Edward Elgar 

Pub 

2016 

2. Frank Mcdonald 

and Stephen 

Dearden 

European 

Economic 

Integration 

 

 Prentice Hall; 2005 

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Economics-European-Integration-Miroslav-Jovanovic/dp/1782540288/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1479901643&sr=8-9&keywords=miroslav+jovanovic
https://www.amazon.com/Economics-European-Integration-Miroslav-Jovanovic/dp/1782540288/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1479901643&sr=8-9&keywords=miroslav+jovanovic
https://www.amazon.com/Economics-European-Integration-Miroslav-Jovanovic/dp/1782540288/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1479901643&sr=8-9&keywords=miroslav+jovanovic
https://www.amazon.com/Economics-European-Integration-Miroslav-Jovanovic/dp/1782540288/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1479901643&sr=8-9&keywords=miroslav+jovanovic
https://www.amazon.com/European-Economic-Integration-Frank-Mcdonald/dp/0273679082/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1479902046&sr=8-4&keywords=European+Economic+Integration
https://www.amazon.com/European-Economic-Integration-Frank-Mcdonald/dp/0273679082/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1479902046&sr=8-4&keywords=European+Economic+Integration
https://www.amazon.com/European-Economic-Integration-Frank-Mcdonald/dp/0273679082/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1479902046&sr=8-4&keywords=European+Economic+Integration
https://www.amazon.com/European-Economic-Integration-Frank-Mcdonald/dp/0273679082/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1479902046&sr=8-4&keywords=European+Economic+Integration
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2.Монетарна и фискална политика во ЕУ 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Монетарна и фискална политика во ЕУ 

Monetary and Fiscal Policy in EU 

2. Код ЕUS 515 и ЕУС 516 

3. Студиска програма Европски студии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2017-2018 

/прв  

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Ѓорѓи Гоцков 

Доцент д-р Сузана Макрешанска Младеновска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни за: 

1. Познавање на институционалната поставеност на Европскиот монетарен 

систем и неговите економски и финансиски карактеристики 

2. Разбирање на начинот на концепирање и водење на монетарната политика 

од страна на ЕЦБ                                                                                                                        

3. Осознавање на проблемите на даночна хармонизација и конкуренција во 

ЕМУ 

4. Анализирање на трендовите во јавните финансии во ЕУ 

5. Познавање на структурата и карактеристиките на даночните системи во 

земјите од ЕУ 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Теоретски аспекти од создавање на монетарна унија 

2. Институционална рамка на единствената монетарна политика                                                                                                                                                         

3. Економска и финансиска структура на еврозоната 

4. Монетарната политика на ЕЦБ 

5. Трендови во јавните финансии во Европа 

6.  Национална фискална политика во ЕМУ 

7.  Фискален федерализам во ЕУ 

8.  Буџетот на ЕУ 

12. Методи на учење: предавања со презентации подржани со LCD и PowerPoint, 

интерактивна настава, тимска работа, гостин на предавања, студии на случај, 

изработка и презентација на проектна задача. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположливо време 60+30+120  = 210 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 
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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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. European Central 

Bank 

The Monetary 

Policy of  ECB 

European 

Central Bank 

2011 

2. Ричард Балдвин, 

Чарлс Виплоц 

Економија на 

европска 

интеграција 

Арс Алмина 

ДОО (Превод 

на Владата на 

РМ) 

2011 

2. Sylvester C.W. 

Eijffinger and Jakob 

de Haan 

European 

Monetary and 

Fiscal Policy 

Oxford 

university press 

2003 

3. M.Cerovac i dr Europska Unija MATE d.o.o 

Zagreb 

2010 

4. European 

Commission/EUROS

TAT 

Taxation trends 

in the European 
Union 

European 

Commission 

2012 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. European 

Commission 

  Taxation trends 

in the European 

Union - Focus on 

the crises: The 

main impacts on 

EU tax systems 

European 

Commission 
2011 

 

2. M.Prokopijevic   Evropska Unija Sluzbeni 

glasnik, 

Beograd 

2009 

 
3. Marco Buti and 

Andre Sapir 
Fiscal Policy in 

Europe: The 

Past and Future 

of EMU Rules 

from 

Perspective of 

Musgrave and 

Buchanan 

Centre for 

Economic 

Policy research 

2006 
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4. Jesus Ferreiro, 

Giuseppe Fontana 

and Felipe Serrano 

Fiscal Policy in 

the European 

Union 

Palgrave 

Macmillan 
2008 
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3. Право и регулатива на ЕУ 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПРАВО И РЕГУЛАТИВА НА ЕУ 

EU LAW 

2. Код EUS 514 

3. Студиска програма Европски студии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2017-2018 

/прв (зимски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Сашо Георгиевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот има за цел да им даде на кандидатите солидни знаења за правото и регулатива на 

ЕУ а особено  за изворите на правото на ЕУ, иституциите на ЕУ, за супремацијата, 

директната примена на  европското право, директните ефекти, принципите на европското 

право, четири (економски) слободи, регулирањето на конкуренцијата во Европската Унија, 

хармонизацијата и унификацијата на  интелектуалната сопственост и нејзината заштита. 

Воедно, да ги запознае со напорите на Република Македонија за приближување кон 

Европското право и законодавство како наша трајна определба и перспектива. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Вовед; Историски развој развој на европското право и европските правни системи; Извори 

на правото на ЕУ; Генерални принципи на правото на ЕУ; Институции на ЕУ; Заедничкиот 

пазар: слободно движење на стоките, слободно движење на лугето, слобода на давање на 

услугитеи слободно движење на капиталот; Исклучоци од четирите економски слободи; 

Заедники принципи, дискриминација и пазарен пристап; Регулирањето на слободната 

конкуренција и државната помош и заедничкиот пазар; Хармонизацијата и унификацијата 

на правото на интелектуална сопственост во ЕУ и нејзината заштита; Принципите на 

европското договорно право; Процесот на хармонизација/апроксимација на 

законодавството на Република Македонија кон правото на ЕУ 

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на 

филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од 

практиката, консултативна настава, семинари 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположливо време 30+10+170  = 210 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+10 = 100 бода 

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 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
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(бодови/оценка) 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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Сашо 

Георгиевски 

Вовед во 

правото на 

Европската 

унија 

Правен 

факултет -

Скопје  

2012 

 2.  Karen Davies Understanding 

European 

Union Law 

Routledge 2011 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пол Крег и Грејн  

де Бурка.  

Право на ЕУ 

(преведено 

издание) 

 

Магор, 

Скопје 

2011 

2.     

3.     

4.     

5.     
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4. Регионални трговски договори и СТО 

Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот предмет РЕГИОНАЛНИ ТРГОВСКИ ДОГОВОРИ И СТО 

REGIONAL TRADE AGREEMENTS AND WTO 
2. Код EUS  
3. Студиска програма Европски студии 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година/семестар 2017-2018 

/прв (зимски) 
7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Доц. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршување на наставата студентите треба да бидат способни: 

1. Да ја разберат суштината на регионалните трговски договори. 
2. Да ги разликуваат видовите регионални трговски договори и нивните влијанија врз 

меѓународните економски односи. 
3. Да ја разберат надворешнотрговската политика на Европската унија и нејзините 

односи со СТО. 
4. Да ги разликуваат позитивните и негативните аспекти на развојот на регионализмот 

наспроти мултилатерализмот. 

5. Да можат да ги согледаат предизвиците со кои се соочува мултилатералниот 

трговски систем преку развојот на регионализмот. 
 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Билатерализам vsмултилатерализам. 
2. Разгледување на членот 24 како основа за развојот на регионалните трговски 

договори. 
3. Причини за склучување регионални трговски договори. 

4. Ефекти од функционирањето на регионалните трговски договори. 
5. Надворешнотрговската политика на ЕУ. Односите со трети земји и односите со 

СТО. 
6. НАФТА и други регионални трговски договори на САД. 

7. Други позначајни регионални трговски договори и иницијативи во светот. 
8. Регионализам vsмултилатерализам. 

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на 

филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од 

практиката, консултативна настава, семинари 

 
13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 
14. Распределба на расположливо време 30+10+170  = 210 часови 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часови 
16.2. Самостојни задачи 30 часови 
16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+10 = 100 бода 
17.1. Тестови  60 бодови 
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17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. AcharyaRohini, ed. Regional Trade 

Agreements 

and the 

Multilateral 

Trading System 

WTO & 

Cambridge 

University 

Press 

2016 

2. Hoekman B. and 

Kostecki M. 
The Political 

Economy of the 

World Trading 

System, third 

ed. 

Oxford 

University 

Press 

2009 

 3. WTO Multilateralizin

g Regionalism: 

Challenges for 

the Global 

Trading System 

WTO 2009 

 4. WTO World Trade 

Report 2011 

The WTO and 

preferential 

trade 

agreements: 

From co-

existence to 

coherence 

WTO 2011 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Krishna Pravin Trade Blocs: 

Economics and 

Politics 

Cambridge 

University 

Press 

2005 

2. Wagner M. Challenges to 

the Multilateral 

Trading System 

Nomos 2010 
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5. Современи тенденции во светското стопанство 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕНИ ТЕНДЕНЦИИ ВО СВЕТСКОТО 

СТОПАНСТВО 

CONTEMPORARY TENDENCIES IN THE WORLD 

ECONOMY 

2. Код EUS 511 

3. Студиска програма Европски студии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2017-2018 

/прв (зимски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Љубица Костовска 

Проф. д-р Ирена Кикеркова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Главна цел на овој курс е да се разбере функционирањето на светската економија, особено 

во двете последни декади на 20-тиот век и почетокот на 21-от век. Овој период е важен за 

светската економија поради огромниот прогрес на меѓусебната поврзаност и зависност на 

светската трговија, технолошките иновации и деловните стратегии на мултинационалните 

корпорации. Новите сили и трендови во светската економија се случуваат после пропаста 

на еден модел кој бараше излез од кризата преку замена со друг модел (две декади на 

просперитет), интернационализација на капиталот, барање на профитабилни производства 

и области. Глобализацијата создава подлабоки разлики, декомпонирање и нееднаков развој 

помеѓу земјите, маргинализирајќи ги најслабите и најсиромашните. Каде води 

глобализацијата? Дали таа е против свет на доминација и доминирани, претставени како 

глобална економија, а всушност е униполарен свет поделен со длабоки спротивности. Од 

друга страна, глобализацијата се поврзува со зголемената меѓусебна економска зависност 

на сите земји во светот како глобален тренд и нов квалитет во светскиот економски развој. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Светски пазар – современи погледи, Односите на силите во светската економија, Полжба на 

земјите во развој и на земјите во транзиција, Светска економска меѓузависност – глобален 

тренд, Глобализација – карактериситики, причини и последици, Колку ја засегнува 

глобализацијата националната автономиа? Дали глобализацијата ја засилува нееднаквоста? 

Води ли глобализацијата кон конвергенција или кон дивергнеција? Регионализмот наспроти 

глобализацијата, Стар и нов регионализам – теоретски основи и перспективите на 

регионализмот, ЕУ и глобализацијата, Индивидуалитетот и конкурентноста на економиите 

наспроти економслата интеграција 

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на 

филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од 

практиката, консултативна настава, семинари 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположливо време 30+10+170  = 210 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 
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16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Р. бр Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Ravenhill J.  Global 

Political 

Economy 

Oxford 

University 

Press 

2005 

 2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Peter Dicken 

 

 

 

 

 

 

Brian Snowdon 

Global Shift- 

mapping the 

changing 

contours of the 

world 

economy 

 

Globalisation,

Development 

and Transition 

 

 

5th Edition- 

New York, 

London, 

 

 

Edward Elgar, 

UK, 

 

 

 

2007 

 

 

 

2007 

22.2. Дополнителна литература 

 Р. бр Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Jovanovic, 

Miroslav 

The 

Economics of 

International 

Integration 

Edward Elgar, 

UK 

2006 

2. Stiglitz J.  Globalization 

and its 

discontents 

Norton&Com

pany, New 

York 

2002 

3. Gavin B.  European 

Union and 

Globalization 

Edward Elgar 2001 

4. Laible J., Barkey 

H.J., edit.  

European 

responses to 

Globalization: 

Resistance, 

Adaptation 

and 

Alternatives 

ELSEVIER, 

JAI, 

Amsterdam 

2006 

5.     
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6. Европско бизнис окружување 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет ЕВРОПСКО БИЗНИС ОКРУЖУВАЊЕ 

 

2. Код EUS 517 

3. Студиска програма Европски студии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2017-2018 

/прв (зимски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Љубомир Дракулевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот треба да овозможи стекнување знаења и разбирање на процесите на 

глобализацијата и нивното влијание врз меѓународниот бизнис, согледување на стратегиите 

за настап во меѓународниот бизнис, со посебен акцент на промените и последиците од нив 

во европското бизнис окружување. 

1. студентите да ги совладаат техниките за анализа на окружувањето во меѓународниот 

бизнис, и посебно на европскиот бизнис 

2. да го разберат функционирањето на транснационалните компании и да знаат да ги 

применат стратегиите за настап во меѓународниот бизнис 

3. да знаат да ги препознаат претпријатијата во Европа, како и да се способни да го 

разберат управувањето и организацијата на овие претпијатија, како и да ги 

препознаваат стратешките чекори што ги преземаат во бизнисот 

4. да ги совладаат свремените техники на менаџментот што се применуваат, како и да ги 

разберат современите тенденции во развојот на бизнисот  

 

11. Содржина на предметната програма: 

Општо за меѓународниот бизнис, глобализација, мултинационални компании и 

стратегии на МНК во меѓународниот бизнис, анализа на окружувањето (PEST-LE 

анализа), градење на стратегии, организација на МНК, специфики на менаџментот и 

културата во меѓународниот бизнис, европското окружување и бизнисот, европски 

бизнис организации, управување и организација на претпријатијата во Европа, 

алтернативни модели на европските претпријатија и современи промени во европскиот 

бизнис 

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на 

филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од 

практиката, консултативна настава, семинари 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположливо време 30+10+170  = 210 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 
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17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Neil Harris The European 

Business 

Environment  

Macmillan 

Education UK 

1996 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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7. Единствен пазар на ЕУ 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Единствен пазар на ЕУ 

2. Код  

3. Студиска програма Надворешна трговија 

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

Универзитет „Св Кирил и Методиј“ во Скопје 
Економски факултет - Скопје 

5. Степен(прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година/семестар   Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Доц. д-р Елена Макревска Дисоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 
кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да 
бидат способни: 

 да прават јасна дистинкција на карактеристиките и на функционирањето на 
царинската унија од оние на заедничкиот пазар на ЕУ; 

 да ја разберат неопходноста од елиминирање на сите квалитативни, 
квантитативни и останати мерки со еквивалентен ефект, од една страна, и на 
меѓусебно признавање на техничките стандарди, од друга страна, за 
обезбедување на слободно движење на стоките во ЕУ; 

 да ја разберат специфичноста на сферата на услугите, можноста за примена 
на принципот на недискриминација и потребата од исклучоци од општите 
правила за зачувување на интегритетот и спецификите на услугите од јавен 
национален интерес со едновремено обезёбедување на целосното 
функционирање на правилата на Единствениот пазар на ЕУ  

 да ја разберат потребата за усогласување на даночната и на фискалната 
сфера како предуслов за слободно движење на капиталот во ЕУ; 

 да прават разлика меѓу слободното движење на работната сила и слободното 

движење на физички лица на Единствениот пазар на ЕУ. 

11. Содржина на предметната програма:  
Предметот има за задача јасно да го разграничи функционирањето на Заедничката 
надворешнотрговска политика на ЕУ како стожер на царинската унија од четирите 
економски слободи: Слободното движење на стоки, на услуги, на капитал и на 
работна сила во рамките на Единствениот пазар на ЕУ.  Секоја од четирите слободи 
е заснована на одделна правна регулатива која проникнала врз основа на решените 
случаи од практиката на Европскиот суд на правда. Со оглед на нивната 

специфичност и засебноста на правните извори, секоја од одделните законски 
рамки врз кои се заснова слободното движење на стоки, услуги, капитал и на 
работна сила се разгледува одделно, за на крај да се стекне вистинска слика за 
сложеноста на системот и на неговите носители во рамките на Европската унија.  

12. Методи на учење:  
Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин на 
предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна задача,  

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови-210 часови 

14. Распределба на расположливо време 90+50+20+50 =240 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

 90 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

0 часови 
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16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 50 часови 

  16.2. Самостојни задачи 20 часови 

  16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                                      85+10+5 = 100 бода 

 17.1. Тестови  85 бодови 

 17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) или усна 
презентација на два случаи од практиката на 
Европскиот суд на правдата 

10 бодови 

 17.3. Активност и учество 5 бодови 

18. Критериуми за 
оценување 

(бодови/оценка) 

до  58  бода 5 (пет) (F) 

  од 59 до 66 бода 6 (шест) (Е) 

  од 67 до 74 бода 7 (седум) (D) 

  од 75 до 82 бода 8 (осум) (С) 

  од 83 до 90 бода 9 (девет) (B) 

  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Реализирани активности 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски  

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

 22.1. Задолжителна литература 

  Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач  Годин
а  

  1.  Пол Крег и 
Грејн де Бурка  

Право на ЕУ: 
текстови, случаи и 
материјали, 
превод на 
македонски јазик. 

Магор: 
Скопје. 

2010 

  2 Clemens Kaupa 
and Friedl Weiss 
 

European Union 
Internal Market 
Law 

Cambridge 
University 
Press: 
Cambridge 

2014 

 22.2. Дополнителна литература 

  Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

  1. Stephen 
Weatherill 

Cases and 
Materials on EU 
Law, 12th ed. 

Oxford 
University 
Press: 
Oxford 

2016 
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8. Социјална политика и пазар на трудот во ЕУ 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ПАЗАРОТ НА ТРУД 

ВО ЕУ 

 

2. Код EUS 518 

3. Студиска програма Европски студии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2017-2018 

/прв (зимски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Таки Фити 

Проф. д-р Гоце Петрески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите треба да бидат способни да: 

1. поседуваат продлабочен фонд на знаење за логиката на функционирање на 

современите пазари на труд врз основа на стандардните и новите теоретски 

пристапи во оваа област; 

2. дискутираат и објаснуваат битните карактеристики на пазарот на труд на ЕУ – во 

одделните земји и на ниво на ЕУ, причините за постојните ригидности и релативно 

високите стапки на невработеност на земјите членки на ЕУ, да врши споредби со 

пазарот на труд во САД и да ги елаборира суштинските елементи на социјалната 

политика на ЕУ – по земји и на ниво на ЕУ; 

3. идентификуваат и сумираат релевантни искуства и поуки за Македонија и тоа како 

во доменот на функционирањето и регулацијата на современите пазари на труд, така 

и во доменот на социјалната политика. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Теоретски основи за социјалната политика  

2. Карактеристики на социјалната политика во Европската унија  

3. Основни домени на социјалната политика на Европската унија  

4. Проблемот на вработување и неговото финансирање  

5. Теоретски основи на функционирањето на пазарот на трудот  

6. Ортодоксен приод кон функционирањето на пазарот на трудот  

7. Институционален приод кон функционирањето на пазарот на трудот  

8. Размената меѓу невработеноста и инфлацијата  

9. Пазарот на трудот во ЕУ и САД – компаративна анализа  

10.Основни карактеристики на социјалната политика и пазарот на трудот во Р.М.  

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на 

филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од 

практиката, консултативна настава, семинари 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположливо време 30+10+170  = 210 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часови 
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16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Гоце Петрески  Економија на 

труд (учебник 

во подготовка) 

  

 2. Uta Talger and 

Sarah Chaytor 

The future of 

EU social 

policy 

London 

Global 

University 

2014 

 3. George J. Borjas Labor 

Economics  

Mc Graw-Hill 

Companies 

2007 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ronald Ehrenberg 

and Robert Smith 

Modern Labor 

Economics: 

Theory and 

Public Policy 

Routledge 2006 

     

     

     

 


