
Управување во јавниот сектор      Економски факултет - Скопје 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Државни и локални јавни финансии 

2. Код PSM 522 

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-кредити  6 

8. Наставник Проф. д-р Предраг Трпески 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на овој предмет, студентот треба: 

1. да разбере кои се одговорностите на централната и локалната влада 

2. да разбере како одговорностите се распределуваат помеѓу централната и локлната власт.  

3. да го разбере растот на централната и локалната власт, како и перманентните промени во 

одговорностите. 

4. да го разбере, анализира и дискутира финансирањето на централната и локалната власт. 

5. да ги разбере, анализира и дискутира основните принципи во оданочувањето. 

6. да го разбере и примени начинот на кој се проектираат даночните приходи и расходи. 

7. да ја разбере и примени cost – benefit анализата.  

8. да анализира конкретни студии на случај 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Централна и локална власт 

1.1 Осврт на растот на централната и локалната власт 

1.2 Промени во одговорностите на централната и локалната власт 

2. Финансирање на централната и локалната власт 

2.1 Видови даноци 

2.2 Приходи на централната и локалната влада 

3. Принципи на оданочување 

3.1 Дистрибутивните ефекти од оданочувањето 

3.2 Принцип на ефикасност 

3.3 Оптимално оданочување 

4. Проектирање на даночни приходи и расходи 

4.1 Процес на фискалано проектирање 

4.2 Методи на предвидување 

5. Cost – benefit анализа 

5.1 Теориски основи и чекори на спроведување на Cost – benefit анализа 

5.2 Нето сегашна вредност 

5.3 Проценување на вредностите на cost – benefit анализата и општествениот вишок 

5.4 Можни грешки при спроведување на cost – benefit анализа 

6. Централни и локални јавни финансии во Република Северна Македонија 

7. Анализа на фискалните импликации  

7.1 анализа на студии на случај 

12. Методи на учење:  

Интерактивни предавања со презентации, проектни задачи – презентации на примери од практиката, 

консултативна настава. 

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 
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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. Garret, T. and 

Leatherman, J., 

Edited by Scott 

Loveridge and 

Randall Jackson. 

An Introduction 

to State and 

Local Public 

Finance 

WVU Research 

Repository 

2020 

2. Квиглеј, М. Џ. Модерни јавни 

финансии 

ДArs Lamina, 

превод 

финансиран од 

Влада на РМ 

2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Розен, Х. Јавни финансии Глогал 

комуникации, 

превод 

финансиран од 

Влада на РМ 

2008 

2. Keating, P., B. 

and Keating, O., 

M. 

Basic Cost 

Benefit Analysis 

for Assesing 

Local Public 

Projects, 2nd 

edition 

Business Expert 

Press, New York 

2017 

  


