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Р Е Ц Е Н З И Ј А

НА РАКОПИСОТ СО НАСЛОВ „МИКРОЕКОНОМИЈА И МАКРОЕКОНОМИЈА 
(ИЗБРАНИ ТЕМИ) - ПРАКТИКУМ (ЗБИРКА СО ЗАДАЧИ)“ ОД АВТОРИТЕ Д-Р 
ДУШКО ЈОШЕСКИ И Д-Р МИЧО АПОСТОЛОВ, ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И 

БИЗНИС ЛОГИСТИКА,  УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

Врз основа на одредбите од Статутот и Правилникот за единствените основи за 
остварување на издавачката дејност на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како и 
Одлуката бр.2102-574/3 од 162. редовна седница на Наставно-научниот совет на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика, одржана на 1.12.2016 година, избрана е Рецензентска 
комисија во состав:

 – проф. д-р Димитар Ефтимоски, редовен професор на Правен факултет, Универзитет 
„Св.Климент Охридски“ – Битола; 

 – доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова, доцент на Факултет за туризам и бизнис 
логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
за изготвување на извештај, рецензија на приложениот ракопис за практикум (збирка 

задачи)  „Микроекономија и макроекономија (избрани теми) - практикум (збирка со 
задачи)” од авторите асс. докторанд д-р Душко Јошески и вон. проф. д-р Мичо Апостолов, 
наменет за студентите на прв циклус студии на Факултетот за туризам и бизнис логистика  
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

По прегледот на ракописот, Комисијата до Наставно-научниот совет на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика го поднесува следниов

И З В Е Ш Т А Ј

Практикумот „Микроекономија и макроекономија (избрани теми) - практикум 
(збирка со задачи)“ се состои од 51 страница. Трудот е пишуван во А4 формат со нормален 
проред, употребен е фонт Ariаl и со големина на буквите 11. Ракописот е подготвен според 
стандардната методологија, а обемот на трудот и неговата содржина ги задоволуваат 
критериумите според бројот на часови и според одредбите од Правилникот за единствените 
основи за остварување на издавачка дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 
Целиот материјал е поделен во 13 тематски поглавја. Ракописот е предвиден за вежби на 
студентите на кои вежби тие ќе го изведуваат она што е задачи од практикумов, односно 
збирката со задачи. Ракописот е наменет за студентите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, на насоките на кои се слуша 
предметот Макро и микроекономија, односно на насоката Бизнис администрација како 
изборен предмет во VII семестар со фонд на часови 2+1+1. Овој ракопис нуди практични 
базични знаења по предметот Макроекономија и микроекономија. 

Во првиот дел Пазарна побарувачка од овој практикум се решени практични примери, 
односно задачи. Изведување на инверзната крива на побарувачката, пресметување на 
ценовната еластичност на побарувачката, преку изводи. Пресметување на ценовната 
еластичност на побарувачката преку стапката на промени.

Во вториот дел Монополи се решени практични примери, односно задачи: пронаоѓање 
на оптимално ниво на аутпут и цена кај монополист што се соочува со линеарна крива 
на побарувачка, оптимизација кај монополист кој се соочува со крива на побарувачка 
со константна ценовна еластичност, понатаму решавање на задачи кои го објаснуваат 
влијанието на даноците врз монополистот.

Во третиот дел Монополско однесување преку практично решени задачи се објаснува 
дискриминаторското донесување на монополот и вкупната загуба од општествен аспект од 
таквото непазарно однесување. 

Во четвртиот дел Пазар на фактори се објаснети апстрим и даунстрим монополите 
и монопсоните. Прeку практично решени задачи со кои се утврдува вкупниот аутпут и 
цените во таквите монополизирани индустрии. 
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Во петтиот дел Олигополи преку решавање на задачи се објаснува како се изведуваат 
кривите на реакцијата на лидерот и на следбеникот во Коурнот и Штакелберг случаите. 
Понатаму објаснето е како се постигнува конвергенција во кривите на реакција кај Коурнот 
олигополистите.

Во шестиот дел Понуда на фирмата се решава аутпутот на фирмата како функција 
од трошоците на фирмата, маргиналните и просечните варијабилни трошоци. Аутпутот на 
фирмата треба да е на ниво на кое се минимизираат просечните трошоци.

Во седмиот дел Понуда на индустријата се решени задачи кои објаснуваат која е 
минималната цена за којашто може да биде продаден некој производ, како се изведува 
индивидуалната крива на понуда од кривата на понуда на индустријата. 

Во осмиот дел Технологија се решени задачи кои објаснуваат изведување на маргинален 
производ на фактор и стапка на техничка супституција на факторите во производната 
функција.  

Во деветтиот дел се објаснува темата на Аукции. Решени се задачи со кои се добива 
оптимална Нешова рамнотежна понуда кај FPA (First-price auction) и SPA (Second price 
auction) и е APA (all pay auction) аукцијата.

Во десеттиот дел се објаснува традиционалниот IS-LM/AD-AS модел за затворена 
економија. Во овој дел се решени задачи со кои се изведува посакуваното национално 
штедење, посакуваната национална потрошувачка, како и агрегатната побарувачка. 
Понатаму, како се врши поместување во моделот ако се зголеми владината потрошувачка 
итн. Кога промените во реалната каматна стапка се одразуваат на потрошувачката, 
инвестициите, штедењето, како се поместува LM кривата итн. 

Во единаесеттиот дел се објаснува темата Економски раст - основни теоретски 
концепти. Се објаснува преку практични примери како се пресметува стапката на раст на 
економиите и на раст пер капита. Исто така, дадени се и калкулации за пресметувањето на 
економскиот раст во иднината врз основа на инцијалниот БДП и просечната стапка на раст 
на економијата за одреден период.  

Во дванаесеттиот дел се објаснува темата на Кејнзијански раст. Во овој дел се решени 
задачи од Хеорд-Домар моделот. 

Во последното поглавје, тринаесеттото, се разработува темата на Неокласична 
теорија раст. Во овој дел се објаснува како се изведува steady-state нивото на капитал 
во економијата преку дадена маргинална склоност кон штедење, понатаму депрецијација 
и маргинален производ на капиталот. Заклучокот од овој дел е дека steady-state нивото 
на капитал е она при кое нето-маргиналниот производ на капиталот е еднаков на нула 
(MPK-δ).  

Практикумот е напишан на ниво кое е разбирливо за студентите по предметот 
Макро и микроекономија, но и за сите кои имаат потреба од доедукација од оваа област. 
Материјалот е пишуван на македонски јазик и тој може да го користат и студентите од 
другите единици на Универзитетот „Гоце Делчев“, каде што се изучува или во иднина ќе 
се изучува предметот. 

Ракописот по својот обем и содржина, како и според бројот на часови предвидени за 
гореспоменатиот предмет, ги задоволува критериумите и  одредбите од Правилникот за 
единствените основи за остварување на издавачка дејност на Универзитет „Гоце Делчев” 
во Штип.
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ЗАКЛУЧОК

Од досега наведеното, Комисијата во горенаведениот состав констатира дека 
ракописот „Микроекономија и макроекономија (избрани теми) - практикум (збирка со 
решени задачи)“, поднесен од авторите асс. докторанд д-р Душко Јошески и вон. проф. д-р 
Мичо Апостолов е наменет за студентите запишани на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Практикумот е конципиран по 
однапред утврдени наставен план и програма. Во овој ракопис детално се разработени 
методите што се користат во микроекономската анализа и макроекономската теорија и 
анализа. 

Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Наставно-
научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика да го прифати како позитивен 
извештајот за ракописот „Микроекономија и макроекономија (избрани теми) - практикум 
(збирка со решени задачи)“ од авторите асс. докторанд д-р Душко Јошески и вон. проф. 
д-р Мичо Апостолов и да овозможи тој да се користи во наставата по предметот Макро и 
микроекономија како рецензиран практикум.

РЕЦЕНЗЕНТИ
      
Проф. д-р Димитар Ефтимоски, с.р.
Доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова, с.р. 


