
 
 

1. Наставен предмет ПРЕСТРУКТУРИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ  

2. Шифра 1М6СИИИМ02 

3. Студиска програма ИИМ 

4. Семестар (изборност) летен (XIII) 

5. Цели на предмет  Утврдување на методологија за севкупно преструктурирање на 
претпријатијата, заедно со сите пратечки методи и техники за 
снимање на постоечката состојба, утврдување на идните барања 
и акциите за подобрување на состојбата. 

6. Оспособен за  
(компетенции)  

Спроведување на процесот на севкупно преструктурирање на 
претпријатијата во практични услови. 

7. Услов за запишување на 
предметот 

нема 

8. Основна литература 
(до 3 наслови) 

1. Актуелни материјали (во облик на трудови и/или книги) од 
областа на преструктурирање на претпријатијата 
2. Р. Миновски (1999): Креирање на модел за севкупно 
преструктурирање на претпријатијата, Докторска дисертација, 
Машински факултет, Скопје. 

9. Број на кредити: 6 

10. Вкупен расположив фонд на време 6 ECTS х 30 саати = 180 саати  

Распределба на расположивото време  30 + 7 + 23 + 90 + 4 + 28  = 180 саати 

11.1. П - Предавања - теоретска настава (15 недели по 2 саати) 30 саати

11.2. ПА, 
СР, ДЗ 
- 

Проектни активности; семинарски работи; домашни 
задачи 

86 саати

11.3. СУ - Самостојно учење 60 саати

11. 

11.4. ТПЗ - Проверка на знаење со тестови 4 саати

Оценување 50 + 50 =  100 бода

12.1. 1 тест до 50 бода  50 бода

12.2. ПА, СР, ДЗ   50 бода

Оценки: 
од 50 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) 

од 81 до 90 бода 9 (девет)

12. 

 

над 90 бода 10 (десет)

13. Услов за потпис и формален испит Реализирани активности 11.2  

 



 
АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ПРЕСТРУКТУРИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

 
Предавања  
Саати Тема 

2 Вовед во преструктурирањето на претпријатаијата 
2 Вовед во преструктурирањето на претпријатаијата 
2 Системот за мерење на учинокот како основа за преструктурирањето 
2 Системот за мерење на учинокот како основа за преструктурирањето 
2 Анализа на системи за мерење на учинокот 
2 Анализа на системи за мерење на учинокот 
2 Креирање на систем за мерење на учинокот 
2 Креирање на систем за мерење на учинокот 
2 Квантификација на барањата и состојбата 
2 Квантификација на барањата и состојбата 
2 Матрици на важноста и учинокот 
2 Матрици на важноста и учинокот 
2 Методи за определување на важноста на факторите за успех, сценарио техника, симулација 
2 Методи за определување на важноста на факторите за успех, сценарио техника, симулација 
2 Методи за определување на важноста на факторите за успех, сценарио техника, симулација 
 Тест за проверка на знаењата 

30  
 

 
Проектна активност, семинарски работи, домашни задачи 

 Тема  Активност 
1 Адаптација и примена на модел за преструктурирање  Пишан материјал од околу 15 страни, усна 

презентација 
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