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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Јавно-приватно партнерство  

2. Код PSM 519 

3. Студиска програма Управување 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/прв 

(зимски 

семестар)  

7. Број на ЕКТС 6  

8. Наставник Проф. д-р Пеце Недановски  

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

По совладувањето на предметната програма студентите се стекнуваат со способност:  

• да ги познаваат основите, организацијата и начинот на функционирање на јавното-приватно 

партнерство во Република Северна Македонија и ЕУ;  

• да ги совладаат принципите на организирање и јавното-приватно партнерство;  

• да ги препознаваат факторите и ограничувањата за успех на ЈПП (политичка поддршка, отворен пазар 

и конкуренција, заштита на јавниот интерес, кадровски ресурси, селекција на оптимален модел на ЈПП, 

оптимална поделба на ризикот, ограничувања и др.);  

• да се стекнат со знаења за основите и практикувањето на јавното-приватно партнерство и со 

механизмите на контрола и санкционирање одговорноста за негово практикување во ЕУ и Република 

Северна Македонија.  

11. Содржина на предметната програма:  

• теоретски аспекти на јавно-приватното партнерство (ЈПП);  

• регулатива на ЈПП;  

• облици на ЈПП;  

• принципи и цели на ЈПП;  

• предмет на ЈПП;  

• користи и предности на ЈПП за јавниот и приватниот сектор;  

• недостатоци на ЈПП;  

• основни насоки, фази и постапки на ЈПП;  

• финансирање на проекти од ЈПП;  

• управување со процесот на ЈПП;  

• примена на ЈПП во одбрани земји (искуства и проблеми);  

• ЈПП како предизвик за локалната самоуправа;  

• ЈПП во Република Северна Македонија (правна регулатива и институционална рамка, примена, 

резултати, проблеми и можности за ЈПП на централно и локално ниво).  

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, изработка на проектни задачи, изработка на 

самостојни истражувачки трудови, дискусии по однапред утврдени теми и консултативна настава. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTC x 30 часови =180 часови 

14. Распределба на расположливото време 24+16+40+10+90=180 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 24 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

16 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 40 

16.2. Самостојни задачи 10 

16.3. Домашно учење 90 

17. Начин на оценување                                                                                                        50+40+10= 100 бода 

17.1. Тестови  50 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)  40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. Критериуми 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 

Успешно одбранет самостоен истражувачки труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација и анкети 

22. Литература 
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22.1. Задолжителна литература 

Реден 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Jurčić D.  Ekonomija javno-

privatnog 

partnerstava   

Ekonomski 

pregled 59 (7-8) 

str. 452-468.  

2008 

2. Commission of the 

European 

Communities  

Green Paper on PPP 

and Community Law 

on Public Contracts 

and Concessions 

COM(2004)  2004   

3.  Трајановски, М. и 

др.  

Прирачник за дизајн 

и имлементација за 

ефективни јавно-

приватни 

партнерства (ЈПП).  

ЗЕЛС, Скопје. 2008 

4. Недановски П.  „Имплементација на 

јавно-приватното 

партнерство во 

функција на 

локалниот 

економски развој – 

Случајот на Градска 

винотека 

Кавадарци“,  

Годишник на 

Економски 

факултет – 

Скопје, Том 46, 

Скопје, стр. 337-

352.  

2011   

22.2. Дополнителна литература  

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  European 

Commission, 

Directorate-general, 

Regional Policy  

Guidelines for 

Successful Public-

Private Partnership. 

European 

Commission, 

Brusselss.  

2003  

2. Gulija, B.  Javno privatno 

partnerstvo  

Euroscope, 73.  2004.  

3. United Nations 

Economic 

Commission for 

Europe (UN/ECE) 

Guidelines on Private 

Public Partnership 

for Infrastructure 

Development 

ECE/TRADE/NO

NE-2000/8  

2008.  

 

 

 

  


