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ПРЕДГОВОР 
 
 
Трудот ПРЕТПРИЕМНИЧКИ МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ 

е во согласност со наставната програма што се изучува на втор циклус на 
студии на Факултетот за економски науки при Првиот приватен 
универзитет - Европскиот универзитет - Република Македонија - Скопје. 

Основна цел на книгата е да даде можности за разбирање и 
совладување на теоретските и практичните познавања од областа на 
претприемништвото да ги оспособи студентите за спознавање, разликување 
и критичка анализа на следните прашања: Што претставува 
претприемништвото и каква е неговата улога во стопанството? Како и кога 
настанува? На што се темели неговото значење и суштината? Кои се 
елементите на неговата виталност, како еден раширен феномен? Какви се 
тенденциите на неговиот развој? 

Во содржината се опфатени и определени теоретски и методолошки 
знаења и искуства кои се неопходни за согледување на основните 
карактеристики во развојот на претприемништвото во Република 
Македонија.  

Концепцијата на книгата е базирана на современ начин, и во 11 глави 
се прикажани теми со соодветна поврзаност на теоријата и практиката на 
основната проблематика на претприемништвото кај нас и во светот, со цел 
на што поедноставен начин и низ практични примери, студентите да можат 
без тешкотии да ја совладаат оваа материја. Во секојдневниот живот 
претпримништвото се претставува како деловна активност која донесува 
материјална корист на поединецот или колективот. Од аспект на развој, тоа 
се толкува како тежнение за успех и постигнување парична корист. 
Претприемништвото денес стана значаен фактор на преструктуирање на 
фирмите и корпорациите, на цели национални економии, на цели региони на 
светското стопанство. Со овој труд се настојува да се истакне и потребата за 
објективна научна анализа на нашата економија, оценката на вистинските 
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можности за модернизацијата и вклучување во светските глобални 
економски текови.  

Сепак, најзначајно место во анализата е отстапено на новите промени и 
содржини на економскиот развој во национални рамки. Нашиот систем и 
метод на модернизација на економијата мора да се темели на реалните 
основи на односите "делови" и "целина" во согласност со научните 
сознанија, сo што се овозможува одржување на виталноста на современата 
економска наука во решавањето на најразлични економски проблеми. 

Во изготвувањето учебникот ПРЕТПРИЕМНИЧКИ МАРКЕТИНГ 
МЕНАЏМЕНТ, е консултирана широка литература, од најразлични 
области: макроекономијата, микроекономијата (менаџментот, маркетингот, 
економиката на мали претпријатијата и др.), економика на одделни 
регионалните економски збиднувања и трансформации, глобалните и 
политичко-економски влијанија, анализи итн. со единствена цел изворно и 
компетентно презентирање на материјата. 

Чувствувам неизмерна потреба да изразам искрена благодарност на 
стручната помош и искрените совети на рецензентите проф.д-р Алекса 
Стаменковски и доц.д-р Ленче Петреска кои помогнаа во дефинирањето на 
стручните термини и моделирањето на овој труд. Благодарност упатувам и 
кон Деканот на Факултетот за политички науки проф.д-р Живко Андревски, 
кој несебично одвои доволно време и енергија, и со максимално внимание да 
го прочита, лекторира и корегира овој труд. Секако тука е помошта и од асс. 
Елена Стоичкова и останатите соработници кои овозможија комплетно 
оформување на овој труд. 

Сакам во овој труд да ја истакнам значајната стимулаторска улога на 
Првиот приватен универзитет Европскиот универзитет на РМ во доменот на 
научните истражувања како и неговата професионална подготвеност 
напишаните трудови да ги направи достапни во јавноста.  

 
 

Скопје, октомври  2008    Авторот 
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