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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Финансиски менаџмент во јавниот сектор 

2. Код PSM 515 

3. Студиска програма Управување во јавниот сектор 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно  - 

институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет - Скопје  

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје  

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година 

/семестар 

Прва година / втор 

(летен) семестар 

 

7. Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник Проф. д-р Александар Наумоски 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

• Постигнат разбирање за централната улога што ја играат буџетите во државните и локалните системи 

• Развијат вештините потребни за да бидат ефективни учесници во буџетскиот процес, вклучувајќи 

анализа на трошоците, проценка на приходите и расходите и подготовка на буџет 

• Ефикасно да управуваат со тековните обврски 

• Да утрдуваат капацитет на задолжување 

• Да ги разбираат финансиските извештаи и да подготват анализа за информирано носење одлуки 

• Да развијат силни капацитети за подготовка на кост-бенефит анализа на проeктите во јавниот сектор 

  

11. Содржина на предметната програма:  

Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со клучните аспекти на финансискиот менаџмент во јавниот 

сектор. Меѓу главните прашања кои ќе бидат покриени се следниве: 

• Буџетирање и буџетски процес 

• Оданочување, проценка на приходите и извори на приходи 

• Управување со тековни обврски  

• Задолжување во јавниот сектор  

• Финансиско известување во јавниот сектор 

• Анализа на финансиски извештаи 

• Управување со готовина 

• Инвестициско одлучување во јавниот сектор: кост-бенефит анализа  

• Внатрешна контрола во јавниот сектор 

 

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

LCD и Power Point. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

6 ЕКТС х 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 
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17. Начин на оценување                                                                                                                         60+30+10=100 

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) 

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. Andreas Bergmann Public Sector Financial 

Management, 4ed 

Prentice Hall 2008 

2. Xiaohu Wang Financial management in the 

public sector: tools, 

applications, and cases 

Routledge  2006 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Steven A. Finkler 

Daniel L. Smith 

Thad D. Calabrese 

Financial Management for 

Public, Health, and Not-for-

Profit Organizations, 5th 

Sage  2016 

2. Andrew Graham Canadian Public-Sector 

Financial Management, 3ed 
McGill-Queen’s 

University Press 

2019 

3.     

 

 

 

 

 

 

  


