Прилог бр. 3

Предметна програма од втор циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Јавни финансии

2.

Код

MFB 511

3.

Студиска програма

Монетарна економија, финансии и банкарство

4.

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

Катедра за финансии на Економски факултет – Скопје при Универзитет
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година /семестар

Прва година

8.

Наставник

Проф. д-р Сузана Макрешанска Младеновска

9.

Предуслови за запишување на
предметот

/

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
По завршувањето на наставата и положување на предметот, се очекува студентите:
- да стекнат детални познавања за функционирањето на даночниот систем и јавната потрошувачка;
- да се способни критички и објективно да ги евалуираат алтернативните даночни системи и јавните расходи;
- да можат да прават експертски анализи во областа на оданочувањето и политиката на јавни расходи;
- да имаат знаење да ги предвидуваат пошироките социо-економски ефекти од дадените јавни политики;
- да дискутираат на теми поврзани со јавните финансии во нашата земја;
- да пишуваат трудови и да прават презентации на теми поврзани со јавните финансии.

11.

Содржина на предметната програма:
Вовед во финансирање на државата
Оданочувањето и ефикасноста
Оданочувањето и редистрибуцијата на доходот
Буџетското салдо и јавниот долг
Оданочување на персоналниот и корпоративниот доход
Оданочување на потрошувачката
Оданочување на богатството, имотот и недвижностите
Фискален федерализам
Фискалната политика и јавниот долг во Р. Македонија
Анализа на даночниот систем на Р. Македонија

12.

Методи на учење: предавања, интерактивна настава и дебати, изработка на проекти и презентации, квизови и
домашни задачи.

13.

Вкупен расположив фонд на време

6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположивото време

24+16+40+10+90 = 180 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања - теоретска настава

24 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториумски),
семинари, тимска работа

16 часови

16.1.

Проектни задачи

40 часови

16.2.

Самостојни задачи

10 часови

16.3.

Домашно учење – задачи

90 часови

16.

17.

Други форми на активности

Прв

Број на ЕКТСкредити

Начин на оценување
17.1.

Тестови

60 бодови

6

18.

17.2.

Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и
усна)

30 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 х до 60 бода

6 (шест) (E)

61 х 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 за полагање завршен испит

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета и интерна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Реден број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

David N.
Hyman

Public Finance: A
Contemporary
Application of Theory
to Policy

South-Western
College Publishing

2020

22.1.

2.
3.

22.

Дополнителна литература

22.2.

Реден број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Jonathan
Gruber

Public Finance and
Public Policy

WORTH PUBL
INC

2019

2.

Joseph E.
Stiglitz Jay
K.
Rosengard

Economics of the
Public Sector

WW Norton & Co;
Fourth
International
Student edition

2015

3.

