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Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Управување во јавните претпријатија 

2. Код PSM 520 

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/втор 

(летен) 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): 

 Стекнување на потребните знаења за ефикасно управување со јавните претријатија и организации 

Можност за користење на претходно стекнатите знаења  и методолошки пристапи во 

идентификување на проблемите и нивно решавање на ниво јавните претријатија 

 Способност за управување со јавни организации на различни нивоа 

 Способност да се применат знаења и техники при практично одлучување со промоција и  примена на 

етички принципи 

 Способност за работа во тимови, професионални дискусии и донесување одлуки  

 Користење на сите деловни научни алатки за ефективно дизајнирање, имплементација и евалуација 

на релевантни менаџерски пристапи во јавниот сектор 

 Стекнување соодветни организациски вештини при извршување на работата на  ниво на високи и 

средни менаџери во јавни претријатија и организации 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Потекло 

1.1. Концептот и рационалноста на јавното претпријатие -ЈП  

1.2. Појавата на јавно претпријатие  

1.3. Цели на ЈП  

1.4. Инвестициска и капитална структура на ЈП 

2. Економска практика на ЈП 

2.1. Финансиски резултати кај ЈП 

2.2. Ценовна политика кај ЈП 

2.3. Дефинирање на целите кај ЈП 

2.4. Мониторинг кај ЈП 

2.5. Оценувањето на перформансите на ЈП 

3. Макро аспекти 

3.1. Даноци и субвенциите во ценовната политика кај јавните претпријатија 

3.2. Јавно претпријатие и јавната ревизија 

3.3. Дистрибуционите ефекти кај ЈП 

3.4. Односи на владата со јавното претпријатие 

4. Заклучок 

4.1. Приватизација на ЈП 

4.2. Иднината на јавните претпријатија ЈП 

12. Методи на учење:  

Интерактивни предавања со Power Point презентации, проектирање на филмови и спотови, гостин 

предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од практиката, консултативна настава, 

семинари 

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 
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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 

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 

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. Кекеновски, 

Љубомир 

Економија на 

јавниот сектор 

Економски 

факултет - 

Скопје 

2011 

2. Ramanadham, V. The Economics 

of Public 

Enterprise 

Routledge 2021 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

 

 

 

 

  


