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

1. Наслов на наставниот предмет Инженерска економика 

2. Код 158 

3. Студиска програма ИИМ, ПИнф 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Машински факултет – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

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

6. Академска година / семестар летен 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник вон. проф. д-р Валентина Гечевска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Познавање и примена на интердисциплинарни знаења од областа на инженерските економски 
методи и анализи, планирање на производни и услужни бизниси, како и донесување 
инвестициски одлуки помеѓу конкурентни проекти. Зајакнување на аналитички способности 
поврзани со финансиски информации. 

11. Содржина на предметната програма:  
 
Запознавање на економски методи применувани во инженерството, методи за донесување на 
одлуки, изучување на поими за готовински тек, стапка на принос, граница на рентабилност, 
финансиски показатели за камати, даноци, инфлација, дефлација, ризици, профитабилност, 
ефективност, ефикасност, анализа на трошоци, приходи, добивки, биланс на состојба и биланс 
на успех. Изучување на основни економски вредносни анализи (временска анализа, годишна 
анализа, инкрементална анализа, cost/benefit анализа), методи за пресметка на амортизација, 
техники за проценка на замена на опрема, донесување на инвестициски одлуки помеѓу 
конкурентни проекти. Изучување на техники за изготвување на бизнис план и feasibility студија. 

12. Методи на учење: 
Интерактивни предавања, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна и/или тимска 
работа на проектни задачи, самостојно учење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ECTS x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време 30 + 30 + 30 + 20 + 70 = 180часови 

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

30 часови 

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

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 70 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

под 51 бод 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. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Реализирана активност 17.2 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 



21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

анкети и други форми на континуирана евалуација 

 

22. 
     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. В.Гечевска Инженерска економика, 
интерно издание 

Машински 
факултет-
Скопје, УКИМ 

2010 

2. D. Newnan Engineering Economic 
Analysis 

Oxford 
University 
Press 

2010 

3. J. Lavelle Study guide for 
Engineering Economic 
Analysis 

Oxford 
University 
Press 

2008 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. T. Eschenbach Engineering Economy: 
Applying Theory to 
Practice 

Oxford 
University 
Press 

2006 

2. H.Steiner Engineering economic 
principles 

Mc.Graw-Hill, 
USA 

2005 

3.     


