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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

5

Организатор на студиската програма
Степен

6

Академска година/семестар

8

Наставник

9

10

11

ФИНАНСИИ
МЕФ
Математика
Институт за математика,
Прв циклус академски студии
Број на ЕКТС
Изборен/ 7
6
кредити
летен
Наставник од Економскиот факултет,
УКИМ
Нема

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните
области на знаења:
1. стручно да го тумачат и разбираат јавниот систем на пружање јавни добра
во рамките на функциите на државата и да стекнат неопходно теориско
знаење за институциите на јавните финансии (јавните приходи и јавните
расходи) и за нивните ефекти;
2. да подготвуваат адекватни предлози за уредувањето на даночниот систем и
водењето ефикасна даночна политика;
3. да направат правилен избор на најдобрите решенија меѓу повеќе
алтернативи, според целите и ефектите кои треба да се постигнат во
фискалната, економската или социјалната сфера
4. брзо да се вклучат во државната управа, претпријатијата и консалтингот за
проблематиката што ја изучувале.
5. да вршат стручни анализи за делувањето и ефектите на јавните расходи и
даноците
Содржина на предметот:
Предметот Финансии им овозможува на студентите да се запознаат со карактерот,
улогата и функциите на јавните финансии, како дел од јавниот сектор. Содржината
на предметот опфаќа посебно изучување на: (1) јавните расходи - нивните размери,
видовите, причините за нивниот пораст, економските ефекти и ефектите на
прераспределба на доходот и вреднувањето на расходите за јавни проекти; (2)
јавните приходи, а пред сè земајќи ги предвид нивните фискални задачи и
вонфискалните функции, поврзани со постигнувањето макроекономски и
микроекономски ефекти; Буџетот се изучува како инструмент за јавното
финансирање и посебно неговите функции во рамките на економската и
социјалната политика, со што се добиваат знаења за системот на финансирање на
државата и на производството на јавни добра. Во рамките на предметот значајно
внимание се посветува на стабилизационата фискална политика и на појавата и
економските импликации на буџетскиот дефицит и јавниот долг. Теориските
знаења кои ги стекнуваат со изучување на оваа научна дисциплина се верифицираат
преку анализата на фискалниот систем на Република Македонија, кој се изучува
како засебен дел (даночниот систем, буџетскиот систем, фискалната политика).
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Метод на учење: Активно следење на предавањата, усвојување на
материјалот со домашно учење и самостојни задачи, консултации
Вкупен расположлив фонд на
180 часа
време
Распределба на расположливото
седмично: 4 часа предавања, 2 часа вежби
време
Предавања-теоретска
15.1
60 часови
настава
Форми на наставните
Вежби (лабораториски,
активности
30 часа
15.2 аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1 Проектни задачи
0 часови
Други форми на
16.2 Самостојни задачи
45 часови
активности
16.3 Домашно учење
45 часови
Начини на оценување
17.1 Тестови
40 бодови
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
бодови за 17.3
17.3 Активност и учество
10 бодови
17.4 Завршен испит
50 бодови
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 49 бода
5 (пет) (F)
Од 50 бода до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 -70 бода до бода
7 (седум) (D)
од 71 бода до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 бода до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 бода до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис 30% од поени на тестовите
Услов за завршен испит 50% од поени на тестовите
Македонски (и англиски по потреба)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
Квалитет и квантитет на стекнатите знаења
на наставата
Литература
Задолжителна литература
ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
бр.
22.1

22

22.2

1

Harvey S.Rosen: Public Finance, sixth edition, Mc Grow - Hill, Inc, New
York, 1995

2

R.Musgrave and P.Musgrave: Public Finance in Theory and Practice, Mc
Grow Hill, Inc., New York, 1988

Дополнителна литература
ред.
Автор
Наслов
бр.
1

Издавач

Година

