
Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Финансирање на локалната самоуправа 

2. Код   ФМ4202 
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 Биљана Ангелова 
Доц. д-р Владимир Петковски 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Завршен прв циклус студии (240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Основната цел на предметот Финансирање на локалната самоуправа е 

студентите да се здобијат со практични знаења за менаџирање со финансиите 

на локалните власти. Студентите преку изучување на начините врз основа на 

кои локалната самоуправа остварува приходи за финансирање и трошењето на 

истите за обезбедување на соодветни добра и услуги, ќе се стекнат со 

соодветни знаења и вештини за менаџирање на финансиите на локалната власт. 

Оспособен за (компетенции): 

 - Практично и основно разбирање за тоа како се формулирани оперативни и 

капитални буџети во единиците на ЕЛС 

 - Стратешко планирање на локалниот економски развој 

- - Буџетирање и менаџирање со финансиските средства на локалната власт 

- -  Изработка на локални наменски и ненаменски буџети 

- - Управување со ресурсите на локалната самоуправа 

- -Анализа на даночни и други приходи во ЕЛС 

- -Анализа на јавни расходи во ЕЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Содржина на предметната програма: 
- Локален економски развој и стратегии за поттикнување на локалниот 

економски разој 
- Вовед во локалните финансии  
- Извори на финансирање на локалната самоуправа 
- Интерни и екстерни извори на финансирање на локалната самоуправа 
- Локални даноци 
- Надоместоци и такси на ЕЛС 
- Трансфери и други надворешни извори на финансирање на ЕЛС 
- Принципи на планирање и извршување на буџет локалната самоуправа 
- Јавни расходи на ЕЛС 
- Анализа и управување со расходите на ЕЛС 
- Капитално буџетирање во ЕЛС 

 



12. Методи на учење: 
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни 
методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации 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 
оценување 
(бодови/оценка) 

   до  61 бода 5 (пет) (F) 
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. Бингам, Ричард Менаџирање на 

локалната власт 

Магор-Скопје 

(превод од 

владата на 

РМ) 

2009 

2. Биљана Ангелова Систем на 
сметководстве
но планирање 
на трошоците 

Економски 
институт-
Скопје 
Универзитет 
„Св. Кирил и 
Методиј“ 
 

2001 

3. Блок, Стенли Б. и 
Харт, Џефри А 

Основи на 
финансискиот 
менаџмент 

Глобал 
комуникации – 
Скопје (превод 
од владата на 
РМ) 

2008 

  4.  Розен, Харви С. и 
Геер, Тед 

Јавни финансии Глобал 

комуникации – 

Скопје (превод 

од владата на 

РМ) 

2008 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Џозеф Стиглиц Економија на 
јавниот сектор 

Табернакул 
(превод од 
владата на РМ) 

2009 

2. Владимир 
Петковски  

Финансиски 

капацитети на 

општините во 

РМ- можности 

практики и 

решенија за 

подобрување 

Економски 
институт –
Скопје 
Универзитет 
„Св. Кирил и 
Методиј“ 
(докторси 
труд) 
 

2013 

 


