
Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Јавни  финансии 
 2. Код   ФМ4207 

3. Студиска програма Финансиски менаџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

VIIa-60 

6. Академска година/семестар 2017/2018  
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 5 

8. Наставник Проф. д-р Снежана  Костадиноска-Милошеска       

Доц. д-р Елизабета Џамбаска 

 

Д 

 
 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Завршен прв циклус студии (240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студиската програма  по Јавни финансии  им овозможува  на студентите да се 

стекнат со генерички знаења за  теоријата и практиката  од јавните финансии со 

цел појасно да разберат како алатките на економијата можат да се користат за 

анализа на владините политики  за трошењето  и оданочувањето 

Оспособен за (компетенции): 

-разбирање на филозофските разлики  што можат да доведат и доведуваат до 

несогласување  во однос на опсегот на економската  активност на владата; 

-претставување на аналитичките орудија кои  користат експертите по јавни 

финансии  и алатките на позитивната анализа, која се занимава со причинско-

последичните искази; 

-утврдување на ефектите на владините политики  и нивните резултати со 

нормативна анализа; 

 -импликациите од владините политики  во однос на јавните добра и 

екстерналиите; 

-примена на економските принципи во анализата и донесувањето на 

економските одлуки; 

-главни карактеристики на пазарот за здравствена заштита и владините 

интервенции во оваа сфера; 

-користење на рамката на економијата на благосостојба за проучување на 

програмите за социјално осигурување;  

-аналитичката рамка за вклученост на државата во  

-серија теоретски засновани правила за оценување на јавните 

образованието;расходи преку анализа на трошоците и користите; 

-проучување на теоретската рамка за даночната политика; 

-Опис и анализа на главните извори на приходи во фискалниот македонски 

систем; 

-фискални теми што се појавуваат во федерални системи  

 

 

 

 

 

 



11. Содржина на предметната програма: 

- Алатки  на позитивната  анализа 

- Алатки  на нормативната  анализа 

- Јавни добра и екстерналии 

- Политичка  економија 

- Пазар на здравствена  заштита 

- Социјално  осигурување  и програми за сиромашни 

- Образование 

- Анализа  на трошоците и користа 

- Оданочување и распределба на доход 

- Јавните финансии во ЕУ 

- Приходен  систем  на РМ 

- Фискален  федерализам  

12. Методи на учење: 
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни 
методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и учество 
на истакнати стручни лица од пракса. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 15 недели 

5 ЕКТС х 30 часови = 150 часови 
 

14. Распределба на расположливо време 15+15+120 = 150 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

15 

часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 

часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 
часови 

16.2. Самостојни задачи 45 
часови 

16.3. Домашно учење 45 
часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 60 

бодови 

17.2. Семинарска работа/проект                                 
(презентација: писмена и усна) 

30 

бодови 

17.3. Активност и учество 10 

бодови 

18. Критериуми за    до  61 бода 5 (пет) (F) 



оценување 
(бодови/оценка) 

од 61 до 68 
бода 

6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 
бода 

7 (седум) (D) 
од 77 до 84 
бода 

8 (осум) (С) 
од 85 до 92 
бода 

9 (девет) (B) 
од 93 до100 
бода 

10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Редовност на настава и вежби, проектна 

задача 
20. Јазик на кој се 

изведува наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на 
наставата 

Механизми на интерна евалуација 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Harvey S. Rosen, 

Ted Gayer  

 

Јавни финансии превод 

издаден од 

Глобал 

комуникации, 

Скопје, 

2008 

2. Јозеф Е. Штиглиц Економија на 
јавниот сектор 

Табернакул, 
превод,Скопје 

2009 

3. Живко 
Атанасовски 

Јавни финансии Универсзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Скопје 
 

2005 

  4.  European Union European Union 

Public Finance 5th 

Edition 

Luxembourg: 

Publications 

Office of the 

European Union 

2014 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Богоев, Ксенте и 

Атанасовски, 

Живко 

Даночниот 
систем на 
Македонија -
теоретски и 
практични 
аспекти, 

Мисла, Скопје 1994 

2. Jure Simovic, 
Hrvoje Simovic 

Fiskalni sustav I 

fiskalna politika 

Europske unije 

Pravni fakultet, 
Zagreb 

2006 



3. Gareth D. Myles 
 

Public Economics Cambridge 

University 

2002 

 

https://www.amazon.com/Gareth-D.-Myles/e/B000APD8MW/ref=dp_byline_cont_book_1

