
Прилог бр. 7 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Е-влада 

2. Код EBU520 

3. Студиска програма Е-бизнис менаџмент 

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 Прва година / 

Втор семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник Проф.д-р Калина Треневска Благоева 

Проф.д-р Марина Мијоска - Белшоска 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата и положувањето на предметот студентите треба да:  

• Бидат способни да ги разберaт теориите за е-влада; 

• Бидат способни да го разберaт и опишaт користењето на информациско-комуникациските 

технологии во владините институции и јавната администрација; 

• Бидат способни критички да го оценуваат степенот на квалитет на услугите во рамките на е-влада 

на сите нивоа на управа; 

• Бидат способни да ги опишат на научна основа различните користења на информациско-

комуникациските технологии од страна на граѓаните од демографска и културолошка 

перспектива; 

• Бидат способни да менаџираат со проекти за е-влада 

• Да анализираат и применуваат најдобри практики  

11. Содржина на предметната програма:  

1. Е-влада: дефиниции, развој и функции 

2. Модели на е-влада 

3. Хоризонтална процесна интеграција во е-влада 

4. Менаџирање со јавни податоци 

5. Анализа на најдобри практики во Европа и Светот 

6. Концепти за примена и евалуација на е-владини проекти (концепт на животни настани) 

7. Мерење на нивото на квалитет на услугите во рамките на е-влада 

8. Е-влада апликации во земјата: бенефити за граѓаните и за бизнисите 

12. Методи на учење: Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин на 

предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна задача 

Материјата на предметот ќе се презентира преку предавања за основите и клучните концепти, преку 

објаснети примери од земјата и странство, преку тимска работа на проекти, преку гости на предавања 

од научната заедница и јавната администрација, преку истражување на случај и преку проектно-

ориентирана настава. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
24+16+40+10+90 = 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 24 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 

работа 

16 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  40 часови 
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16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 90 часови 

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

17.1. Тестови 60 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект 

( презентација: писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 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 за полагање завршен испит Реализирани активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Brown, M. and 

Garson, G. D. 

Public Information 

Management and E-

Government:  

Policy and Issues 

IGI  

Publishing Hershey, 

PA, USA 

2013 

2. Barrenechea, 

Mark J. Jenkins, 

Tom  

e-Government  

or Out of Government 

Open Text Corporation 

- 

April 2014 

ISBN 978-

0-9936047 

3. Mehdi Khosrow-

Pour, editor 

E-government 

diffusion, Policy 

and Impact, 

Advanced Issues 

and Practices 

IGI Global 2009 

4.  UN E-

Government 

Survey 

UN Department 

of Economic and 

Social Affairs 

2020 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Heeks, Richard et 

al., 

E-government 

working papers 

Development 

Informatics 

Group, Institute 

for Development 

2009 
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