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Предуслови за запишување на предметот Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити
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.
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).
Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, изработка на проектни задачи, изработка на
самостојни истражувачки трудови, дискусии по однапред утврдени теми и консултативна настава.
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