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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Внатрешен пазар на ЕУ 

2. Код EUS 516 
3. Студиска програма Европски економски студии 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

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

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Прва година/втор 
семестар 

Број на ЕКТС- кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Елена Макревска Дисоска 
9. Предуслови за 

запишување на предметот 
Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити 

1 
0. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни: 
· да ги разбираат карактеристиките и функционирањето на заедничкиот пазар на ЕУ; 
· да ги препознаваат мерките, што креираат бариера во обезбедување на слободно движење на 
стоките во ЕУ; 
· да ја разберат специфичноста на сферата на слободното движење на услугите и капиталот; 
· да прават разлика меѓу слободното движење на работната сила и слободното движење на физички 
лица на Внатрешниот пазар на ЕУ; 

- да ја согледааат примената на принципот на недискриминација и потребата од користење на 
исклучоци од општите правила за зачувување на интегритетот и спецификите на одредена слобода од 
јавен национален интерес со едновремено обезёбедување целосно функционирање на правилата на 
Внатрешниот пазар на ЕУ. 

1 
1. 

Содржина на предметната програма: 
Предметот има за задача јасно да го прикаже функционирањето на Внатрешниот пазар на ЕУ преку 
четирите економски слободи: слободното движење на стоки, на услуги, на капитал и на работна сила. 
Секоја од четирите слободи е заснована на одделна правна регулатива што проникнала врз основа на 
правните 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. 

1 
2. 

Методи на учење: 
Презентирање на основните концепти на Внатрешниот пазар на ЕУ; 
Присуство на гости-предавачи; 
Примена на методот на презентирање на основите содржински елементи преку системот Power Point; 
Критичко размислување за презентираната проблематика за време на часовите и учество на студентите 
во дискусии; 
Активно учество на студентите преку презентирање на студии на случаи. 

1 
3. 

Вкупен расположив фонд 
на време 

6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови 

1 
4. 

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

1 
5. 

Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 24 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
16 часови 

1 
6. 

Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 40 часови 
16.2. Самостојни задачи 10 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 90 часови 

1 
7. 

Начин на оценување 60+30+10 
17.1. Тестови 60 поени 

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

30 поени 
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 17.3. Активност и учество 10 поени 

1 
8. 

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) 

1 
9. 

Услов за потпис и за полагање завршен 
испит 

Присуство на настава 

2 
0. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

2 
1. 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалуација и анкета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2. 

Литература 

 
 
 
 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Елена 
Макревска 
Дисоска 

Внатрешен 
пазар на ЕУ 
(електорнско 
издание) 

Универзитет Св. Кирил и 
Методиј 

2021 

2. Пол Крег и 
Грејн де 
Бурка 

Право на 
Европска унија- 
текстови, 
случаи и 
материјали 

Магор, Скопје 2010 

3.     

 
 
 
 
 
 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Weiss, F., 
and Kaupa, 
C. 

� 

European Union 
Internal Market 
Law 

Cambridge University Press: 
Oxford. 

2014 

2. Meškić, Z., 
and 
Samardžić, 
D. 

РravonaEvropsk 
eUnije. 

Deutsche 
GesallschaftInternationaleZusa 
mmenarbbeit (GIZ), 
OtvoreniRegionalni Fond za 
JugoistocnuEvropu and TDP 
Saraevo. 

2012 

3. Michele 
Egan 

Single Markets: 
Economic 
Integration in 
Europe and the 
UnitedStates 

Oxford University Press: 
Oxford. 

2015 


