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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економија и политики на заштита на животната средина  

2. Код EDIF 591 

3. Студиска програма Постдипломски студии по Економски развој и меѓународни 

финансии  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

УКИМ  

Економски факултет – Скопје  

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

6. Академска година/семестар 2021/2022  7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Пеце Недановски  

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус студии  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување теоретски и практични знаење за разбирање на актуелните проблеми со загадувањето на 

животната средина од економски аспект. Во оваа смисла, интенцијата е поставување основи за стручна 

анализа на овој вид проблеми, како и за изнаоѓање адекватни решенија. Анализата се фокусира на ниво 

на националната економија како целина, т.е. се анализира улогата на државата/владата. Притоа, 

посебен акцент се става врз можностите за примена на одделните економски мерки и инструменти во 

заштитата на животната средина во Македонија.  

По совладувањето на предметната програма студентите се стекнуваат со способност:  

1. да ги анализираат одделните проблеми со загадување на животната средина од аспект на 

нивните консеквенции;  

2. да извршат евалуација на условите во кои можат да се применат мерките и 

инструментите на политиката на заштита на животната средина;  

3. да ги разликуваат предностите и недостатоците на одделните видови политики на 

заштита на животната средина;  

4. да ја познаваат системската поставеност и начинот на водење на политиката на заштита 

на животната средина во одделни земји;  

5. да ги анализираат глобалните проблеми со квалитетот на животната средина од аспект 

на можностите за примена на соодветни мерки за нивно решавање;  

6. да ја познаваат поставеноста на политиката на заштита на животната средина во 

Македонија.  

11. Содржина на предметната програма:  

• Критериуми за евалуација на политиките на заштита на животната средина;  

• Децентрализиран пристап: сопственички права;  

• Командно-контролен пристап: административни инструменти;  

• Пазарно заснован пристап: економски инструменти;  

• Економскиот развој и животната средина;  

• Глобални проблеми со квалитетот на животната средина: меѓународни договори;  

• Политики на заштита на животната средина на ниво на одделни земји: компаративен 

пристап;  

• Политиката на заштита на животната средина во Македонија.  

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, изработка на проектни задачи, 

изработка на самостојни истражувачки трудови, дискусии по однапред утврдени теми и 

консултативна настава. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часа = 175 часа 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120=175 часа 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

10 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 35 часа 
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16.2. Самостојни задачи 40 часа 

16.3. Домашно учење 50 часа 

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

17.1. Тестови  50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна) 40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до  60  бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 84 бода 8 (осум) (C) 

од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Успешно одбранет самостоен истражувачки труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација и анкети 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Р. бр. Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Barry C. Field and 

Martha K. Field  

Environmental 

Economics – An 

Introduction  

McGraw-Hill, 

New York  

2013  

2. Пеце Недановски  Вовед во 

економија на 

животната 

средина  

УКИМ, 

Економски 

факултет – 

Скопје  

2020  

22.2. Дополнителна литература (книги) 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  Castellucci Laura  Government and 

the Environment  

Routledge  2014  

2. Jonathan M. Harris Environmental 

and Natural 

Resources 

Economics: A 

Contemporary 

Approach   

Cengage 

Learning  

2006  

3. Eban S. Goodstein  Economics and 

the environment  

Prentice- Hall  1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


