
Предметна програма од втор циклус студии за изборен предмет 
1. Наслов на наставниот предмет Претприемништво и стратегии за мал агробизнис 
2. Код   АБ3203 
3. Студиска програма Агробизнис 3+2 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година/семестар I, II година/ 

I, II, III, IVсеместар 
7. Број на 

ЕКТС 
6 

8. Наставник проф. д-р Зоран Јаневски 
доц. д-р Ирина Мајовски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Завршен прв циклус студии (180 кредити)/ 
Заверен преходен семестар 

10. Цели на предметната програма: 
Целта на предметот е на студентите да им се развие знаење и разбирање потребно за 
формирање и управување на мал агробизнис, од облста на претприемништвото, менаџментот 
и финансиите. 
Оспособен за (компетенции): 
Стекнување со знаење и развој на методи и алатки за анализа на идеи и можности за 
започнување бизнис потфат во областа на агробизнисот 
Анализирање на окружувањето на земјоделието од економски, иновативни и социјални 
аспекти  
Идентификација на различни маркетинг стратегии за промоција, продажба и дистрибуција 
на агропроизвбоди 
Практикување на претприемнички алатки и вештини во услови специфични за природата на 
агробизнисот 
Разликување на позитивна институционална поддршка за започнување и развој на мали 
претприемнички потфати во агробизнисот 
Развивање и воведување на иновации во агробизнисот 
Препознавање на можности за ефикасно финансирање на мал агробизнис 
 

11. Содржина на предметната програма: 
 Превземање на претпреимнички потфат во агробизнисот 
 Генерирање на идеја за мал агробизнис 
 Хонорарно наспроти претприеништво како професија 
 Стратегии за малиот бизнис 
 Начини на започнување со претприемнички агробизнис 
 Деловно планирање 
 Маркетинг на малиот агробизнис 
 Агробизниси и е-трговија 
 Финансирање на претприемнички мал агробизнис  
 Постигнување на успех во малиот агробизнис 

12. Методи на учење: 
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи 
кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 15 недели 
(12 недели предавања+3 недели консултации) 

14. Распределба на расположливо време 6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа 
30+15+135=180 часа 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 30 часа 



15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 40 часа 

16.2. Самостојни задачи 40 часа 
16.3. Домашно учење 55 часа  

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 60 бода 

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

30 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценка) 

   до  61 бод 5 (пет) (F)
од 61 до 68 бода 
одабод бода 

6 (шест) (Е)
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D)
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С)
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B)
од 93 до100 бода 10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на настава и вежби, проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Механизми на интерна евалуација 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Марла Маркмен, 
уредик 

Започнете сопствен 
бизнис  

Арс Ламина 2013 

2. Гејл Л. Крејмер 
Кларенс В. Јенсен 
Даглас Д. Саутгејт, 
помладиот 

Економика на 
земјоделството и 
агробизнис  

Арс Ламина 2012 

3. Џером Кац, 
Ричард Грин 

Претприемачки мал 
бизнис  

Арс Ламина 2012 

  4.  Рид С., Сарасвати с., 
Дју Н., Вилтбанк Р., 
Олсон Е. 

Ефективно 
претпреимаштво  

Арс Ламина 2012 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џозев Кери 
Џон Кери 
Дејвид Ледвурд 

Преработка на месо  Арс Ламина 2011 

2. Ричард Луек, 
Афред Е. Озборн 
помладиот 

Претприемачки алатки: 
алатки и техники за 
почнување и раст на нов 
бизнис потфат  

Европа 92 2013 

3. Роналд Џексон Наука за виното  Арс Ламина 2011 
 


