
Управување во јавниот сектор      Економски факултет - Скопје 

 

Реден број на прилогот: 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економија на јавниот сектор 

2. Код PSM 511 

3. Студиска програма Уоравување во јавниот сектор 

4. Организатор на студиската 

програма (единица - институт, 

катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

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

6. Академска година/семестар Прва година / втор 

семестар 

7. Број на ЕКТС-

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Љубомир Кекеновски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

• Развивање на способноста на студентите да ги разберат промените што се случуваат во јавниот сектор  

• Разбирање на основните карактеристики на јавниот сектор 

• Идентификување причини за регулација во јавниот сектор  

• Запознавање со проблемите во финансирањето на јавниот сектор  

• Учење за процесите на либерализација во различни области на јавниот сектор во ЕУ и разбирање на работата на 

јавните организации и ситуации на претпријатија  

• Разбирање на политичките, економските и социјалните аспекти на јавната администрација и спецификите на 

одделните земји во светлината на меѓународната споредливост  

• Можност да се  опишат и  толкуваат, клучните категории и  нивните карактеристики во  јавниот сектор,  

користејќи современи научни методи; 

 Ја разбира разновидноста на пристапи за решавање на проблемите од јавниот сектор во различни земји; 

  примен ана ова  стекнатото теоретско знаење во анализата и решавање на важни проблеми во теоријата, 

политиката и практикта  во јавниот сектор;  

 Разбирање на начинот на  функционирањето во различни области од јавниот сектор: здравствена заштита, 

образование, телекомуникации, енергија . 

 Развивање на способност за откривање и формулирање истражувачки прашања 

11. Содржина на предметната програма:  

 Јавниот сектор во современите економии 

 Јавниот сектор во Република Северна Македонија 

 Пазарната versus државната (власина) алокација на ресурсите 

 Пазарниот неуспех (постоење на монополи, нерамномерна и социјално неприфатлива распределба на доходот, 

јавни добра, екстерналии, асиметрични информации, макроекономска нестабилност) и државната регулација 

 Неуспех на владата 

 Обезбедувањето на јавните добра 

 Анализа на Владините програми на потрошувачката (здравство, одбрана, социјално осигурување, образование) 

 Оданочување – микроекономските аспекти на даноците 

 Дефицитите, јавниот долг и нивните економски импликации 

12. Методи на учење: Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со 

LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 EKTC 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 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа.  

16 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  40 

16.2. Самостојни задачи 10 

16.3. Домашно учење - задачи 90 

17. Начин на оценување                                                                                                                     60+30+10 = 100 бода 

17.1. Тестови 60 поени 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и 

усна) 

30 поени 

17.3. Активност и учество 10 поени 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
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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 Интерна евалуација и анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Stiglitz Joseph Economics of the Public 

Sector 

W.W. Norton, 

New York 

2000 

2. Stiglitz Joseph, 

Welsch Roy E. 

Economics International 

edition 

2002 

3. Samuelson 

Paul, William 

Nordhaus 

Economics McGraw-Hill, 

Inetrnational 

edition 

2005 

 4. Љубомир 

Кекеновски 

Економија на јавниот 

сектор 

Економки 

факултет, Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Фити Таки Современите 

макроекономски 

концепции и 

економските политики 

Економки 

факултет, Скопје 

2001 

2. Славески 

Трајко 

Приватизација, пазар, 

држава 

Екопрес, Скопје 1997 

3. Фити Таки Функционирањето на 

пазарите на 

асиметрични 

информации 

Годижник на 

Економки 

факултет, Скопје 

2002 

 

 

  


