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Прилог бр.3
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската
програма (единица - институт,
катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

Економски факултет - Скопје
Предметна програма од втор циклус на студии
Управување со јавни набавки
PSM 524
Управување во јавниот сектор
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Економски факултет - Скопје
Втор
Прва година / прв
7.
Број на ЕКТС-кредити
(зимски)семестар
Проф. д-р Даниела Бојаџиева
Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставата треба да ги запознае студентите со улогата и значењето на јавните набавки во процесот на ефикасно
функционирање на јавниот сектор. Предметот дава сеопфатна слика за принципите и економската рамка за анализа
на јавните набавки.
По завршувањето на наставата студентите:
 Ќе можат активно да учествуваат во процесот на планирање, подготовка и реализација на јавните набавки
 Ќе бидат способни да ја разберат и активно да ја применуваат домашната регулатива за јавните набавки
 Ќе се запознаат со Директивите на Европската комисија насочени кон регулацијата на јавните набавки во ЕУ
 Преку анализата на случаи ќе се запознаат со третманот на јавните набавки во домашната и меѓународната
пракса
 Ќе се запознаат со позитивните ефекти врз општествената благосостојба од доброто управување со јавните
набавки и улогата на јавните набавки во остварувањето на одржлив економски развој
 Ќе се запознаат со ризиците во процесот на управување со јавните набавки, и начинот за нивно надминување

11.

Содржина на предметната програма:
 Јавни набавки – Воведни напомени (поим и основни принципи на јавните набавки)
 Улогата на јавните набавки во остварувањето на одржлив и инклузивен раст
 Транспарентност, анти-корпупција и институционален интегритет на јавниот сектор
 Принципите за пазарна конкуренција и организацијата и реализацијата на јавните набавки
 Јавните набавки и управувањето со јавните финансии
 Јавни набавки, концесии и Јавно-приватно партнерство
 Планирање, подготовка и реализација на јавните набавки
 Ризици и управување со ризиците во процесот на реализаицја на јавните набавки
 Дигитализација на процесот на спроведување на јавните набавки (електронски систем на јавни набавки)
 Карактеристики на регулатива за јавни набавки во Европската Унија
 Законската рамка за организација и реализација на јавните набавки во РСМ

12.
13.

Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.
Вкупен расположив фонд на
6 EKTC x 30 часови =180 часови
време
Распределба на расположивото
24+16+40+10+90=180 часови
време
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска настава.
24
активности
15.2.
Вежби (лабораториски, аудиториумски),
16
семинари, тимска работа.
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
40

14.
15.

16.

16.2.
16.3.
17.

Самостојни задачи
Домашно учење - задачи

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
17.3.

40+50+10=100
40

Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и за полагање завршен испит

10
90

50
10

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)
Реализирани активности од точка 15 и 16
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Економски факултет - Скопје

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкета

Литература
Задолжителна литература
Реден број

22.1.

Автор

1.

Naushad
Khan

2.

Editor,
Cristopher H.
Bovis

3.

22.

4.

Биро за
јавни
набавки

5.

Биро за
јавни
набавки

Наслов

Издавач

Public Procurement
Fundamentals: Lessons
from and for the Filed
Research Handbook on EU
Public Procurement Law

Emerald Publishing
Limited, UK

2018

Edward Elgar

2016

РСМ,
Министерство за
финансии, Биро за
јавни набавки

2021

РСМ,
Министерство за
финансии, Биро за
јавни набавки

2021

Закон за Јавните набавки
(Сл. Весник на РСМ
бр.24/2019)
Прирачник за начинот на
користење на
електронскиот систем за
јавни набавки за
економски оператори,
Трето електронско
издание
Прирачник за начинот на
користење на
електронскиот систем за
јавни набавки за
договорни органи, Трето
електронско издание

Година

Дополнителна литература
Реден број

Автор

Наслов

1.

Edited by
Khi V. Thai

International handbook of
public procurement

2.

Група
автори

Управување со обврски,
набавки и приходи во
единиците на локалната
самоуправа
Извештаи за
активностите на Бирото
за јавни набавки во
остварувањето и
функционирањето на
системот на јавните
набавки

22.2.
3.

Издавач
CRC Press, Taylor
& Francis Group,
New York
SDC, UNDP and
ZFR

Година
2009

2020

2010-2020

