
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Претприемаштво и мал бизнис 

2. Код  

3. Студиска програма Менаџмент на индустриските организации 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Технолошко-металуршки факултет 

 

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

6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 

7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 нема 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Цel na predmetot e studentite da dobijat сознанија за основање сопствен мал бизнис и 

успешно менаџирање на истиот. 

11

. 

Содржина на предметната програма: Вовед во претприемаштвото, Посебни претприемачи 

и бизниси, Интрапретприемаштво, Идеи за започнување мал бизнис, Поттикнување 

организациска и индивидуална креативност и иновативност, Бизнис план, Финансирање 

на малите бизниси, Семејни бизниси, Започнување нов бизнис, Франшизата како начин да 

се започне сопствен бизнис, Купување постоен бизнис, Менаџмент на малиот бизнис 

12

. 

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, домашни задачи и домашно учење 

(подготовка на испит) 

13

. 

Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14

. 

Распределба на расположивото 

време 

 

15

. 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 30 

часови 

15.2 Вежби (аудиториски)  15 

часови 

16

. 

Други форми на активности  16.1 Домашни задачи 45 

часови 

16.2 Домашно учење  60 

часови 

17

. 

Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                                   80 бодови                                                       

17.2.  Домашни задачи                                                  10  бодови   

17.3.  Активност и учество на 

предавање  

                                                   5 бодови  

 17.4 Активност и учество на 

вежби 

                                                   5 бодови 

18

. 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

               до 50 бода  5 (пет)  (F)                   

     од 51 до 60 бода  6 (шест)  (E) 

     од 61 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

. 

Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Минимум 11 бодови од активностите 

17.1 до 17.4. 

20

. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  

анкета на студенти 

22

. 

Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Н.Кралева, 

Т.Кралев 

Претприемаштво (во 

изработка) 

/ 2012 

2. Т.Кралев, 

Н.Кралева, 

И.Чубровиќ 

Претприемаштво и 

мал бизнис 

УТМС 2009 

3. Р.Барон, С.Шејн Претприемништво- 

процес со перспектива 

(превод на 

македонски) 

  

22.2 Дополнителна литература  

Ред.

број  

Автор Наслов Издавач Година 

1. T.Radovanovic Menadzment malih i 

srednjih preduzeca 

Prometej, Novi Sad 2009 

2. N.Markovic Menadzment malih i 

srednjih preduzeca 

Cenom, Novi Sad 2010 

3. Д.Дикинс и 

М.Филс 

Претприемништво и 

мали фирми, 4то 

издание (превод на 

македонски) 

ТРИ, Скопје 2010 

 


