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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Локален економски развој  

2. Код PSM 517 

3. Студиска програма Управување во јавниот сектор 

4. Организатор на студиската програма 

(единица - институт, катедра, оддел) 

Економски факултет – Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

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

6. Академска година/семестар Прва 

година/ прв 

(зимски) 

семестар  

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Пеце Недановски  

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции).  

По совладувањето на предметната програма студентите се стекнуваат со способност: 

• сеопфатно да ја разберат комплексноста на концептот на локален економски развој, како и аспектите 

кои се однесуваат на неговата примена во современи услови;  

• критички да ги проценуваат предностите и недостатоците кои произлегуваат од алтернативните 

начини на реализирање на локалниот економски развој;  

• да ја проценуваат важноста на мрежите на поврзување меѓу претставниците на трите сектори на ниво 

на локална самоуправа: јавниот, деловниот и невладиниот сектор;  

• да ги согледаат местото и улогата на локалната власт (локалната самоуправа) и нејзините органи и тела 

во рализирањето на локалниот економски развој;  

• да ги развиваат основните пристапи на клучните партиципиенти кон локалниот економски развој: 

„коалиција на растеж“ и „оспособување на заедницата“;  

• да вршат избор на соодветни научни присапи за оценка на прифатливите стратегии за локален 

економски развој.  

11. Содржина на предметната програма:  

• дефинирање и типологии на локален економски развој;  

• улога на локалната самоуправа и јавниот сектор во локалниот економски развој;  

• комплексен пристап кон локалниот економски развој во рамки на националниот економски развој;  

• алтернативни начини на реализирање на локален економски развој;  

• алтернативни патишта на градење на мрежите на соработка: помеѓу јавниот и приватниот сектор, 

помеѓу националната (централна) и локалната власт, помеѓу локалната власт и невладиниот сектор 

(граѓаните), и интегрирање во комплексната мрежа на соработка;  

• стратешко менаџирање на локалниот економски развој;  

• политики на јавниот сектор спрема интегралниот локален економски развој;  

• модели на организација на јавниот сектор на локално ниво според различни функции.  

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 6 EKTC x 30 часови =180 часови 

14. Распределба на расположливото време 24+16+40+10+90=180 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска  

настава 

24 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари,  

тимска работа 

16 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 40 

16.2. Самостојни задачи 10 

16.3. Домашно учење - задачи 90 

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

17.1. Тестови  50 бода 

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

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. Критериуми 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 

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 
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22.1. Задолжителна литература 

Реден 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Blakely, E.  Planning Local 

Economic 

Development: Theory 

and Practice, 3rd 

Edition,  

Sage, London.  2002  

2. Недановски П.  „Креирање поволна 

деловна клима како 

сегмент на локалниот 

економски развој – 

сертифицирање на 

општините во 

Југоисточна Европа“, 

Годишник на 

Економски факултет – 

Скопје, Том 52, С. 1-

584, стр. 271-290.  

Економски 

факултет – 

Скопје  

2017  

3.  Недановски П.  „Унапредување на 

деловната клима како 

сегмент на локалниот 

економски развој – 

компаративна анализа 

на локални заедници 

од Балканот“, 

Годишник на 

Економски Факултет – 

Скопје, Том 53, С. 1-

654, стр. 317-335.  

Економски 

факултет – 

Скопје.  

2018 

22.2. Дополнителна литература  

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Blair, J.  Local Economic 

Development: Analysis 

and Practice   

Sage, London.  1995   

2. Demaziere, C., 

Wilson P. (ed.). 

Local Economic 

Development in Europe 

and the Americas.  

Mansell, 

London.  

1996.  

3. Walzer, N. (ed.). Local Economic 

Development: 

Incentives and 

International Trends.  

Westview, 

Oxford.  

1995. 

 

 

 

  


