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Општи дескриптори на квалификации за академските четиригодишни студии 
од прв циклус со 240 ЕКТС, студиска програма по Финансии, Економски 
факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев” Штип, согласно со Уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.154/2010) и Законот за националната 
рамка на квалификации („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.137/2013 и бр.30/2016). 

 

Ниво во Националната 
рамка на 

високообразовните 
квалификации 

 
Високо образование 

Ниво во Европската 
рамка на 

високообразовни 
квалификации 

VI VIА 
Четиригодишни академски 
студии од прв циклус, 240 

кредити 
6 

 
Квалификации кои означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии 
(240 ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на 
квалификациите: 

Знаење и разбирање Се стекнува знаење и разбирање за: 
- економските проблеми на микро и макро план, 

со посебен фокус на финансиските аспкти 
- финансиското управување  
- финансискиот менаџмент 
- монетарната економија 
- јавните финансии 
- финансискиот систем 
- сметководствените анализи 
- квантитативни, економетриски и останати 

пресметки кои го подржуваат финансиското 
работење 

самостојно вршење на финансиските активности во 
доменот на професионалниот ангажман. 

Примена на знаењето и  
Разбирањето 

Стекнатите знаења, согледувањата и разбирањето на 
проучуваните проблематики ќе овозможи нивна 
примена во: 

- ефикасното и ефективното водење на 
организациските субјекти, 

- препознавање на економските законитости, 
нивното влијание како на тековното така и на 
идното работење. 

- современи методи на раководење на 
организациските субјекти со преферирање на 
лидерски перформанси. 

- препознавање на квалитетни и професионални 



карактеристики кај расположливиот кадар во 
компанијата. 

Применуваат знаење и разбирање за економското 
работење и менаџментот на организациските 
субјекти, особено на изворите и начинот на нивното 
користење. 

Способност за проценка - Способност да се согледаат, анализираат, 
селектираат и   валоризираат информации за 
финансиските состојби на пазарот, а и во рамки на 
институцијата 
- Способност да се анализира состојбата со 
конкуренцијата. 
- Способност за прибирање релевантни податоци и 
информации на деловни субјекти, како и нивна 
анализа, оценка и презентација. 
-Способност за логично расудување и проценка во 
донесување на соодветни заклучоци од финансиите и 
финансиското работење во целина. 

Комуникациски вештини - Оспособени се да комуницираат, информираат и 
поврзуваат идеи, проблеми и решенија од различни 
области во деловната економија и макроекономијата 
особено од  аспектот на финансиите 
- Аргументирано образложуваат ставови пред стручна 
и нестручна јавност применувајќи современи 
економски методи и техники. 
- Преземаат лична одговорност при комуникацијата во 
областа во која дејствуваат. 
- Изнесување на експертско мислење поткрепено со 
аргументи. 

Вештини на учење Има вештина за постојаност во учењето со користење 
на компаративни примери, стручни и научни трудови 
како и за донесување на научни заклучоци и 
препораки.  
Поседува вештина на учење низ комплексен приод 
кон различни примери од сите домени на финансиите.  
 

 
 Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат 
резултатите од учењето за академските четиригодишни студии од прв 
циклус со 240 ЕКТС, студиска програма по Финансии, Економски факултет, 
Универзитет ,,Гоце Делчев” Штип, согласно со Уредбата за националната 
рамка на високообразовните квалификации („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.154/2010) и Законот за националната рамка на 
квалификации („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.137/2013 и бр.30/2016). 
 



Знаење и разбирање Поседување на способност да го изразат знаењето и 
разбирање во областа на финансиите и финансиското 
работење. 
Способност да бидат во можност да покажат знаење и 
разбирање за тоа како да се користи стекнатото знаење 
од претходното средно општо или стручно образование, 
како и знаењето од теоретските и од практичните 
предмети во областа на финансиите. 
Способност и посветеност за проширување на знаењето 
во стручни и научни области кои ги проучуваат 
финансиите. 
Развивање на способност за идентификација и 
класификација на различните видови финансиски 
проблеми и прашања. 
Способност за споредбена и критична анализа на 
финансиите и финансиското работење во земјата и 
пошироко 
 

Примена на знаењето 
и  
Разбирањето 

-Способност за примена на знаење и разбирање во 
дејности од областа на финансиите . 
-Демонстрираат компетенции за истражување од сите 
гранки и сегменти на новите технологии во областа на 
финансиите  
-Интензивно идентификуваат, анализираат и решаваат 
проблеми од областа на финансискиот менаџмент, 
банкарството, меѓународните финансии и организација на 
финансиското работење. 
-Континуирана примена на знаењата и разбирањето преку 
практична настава и пракса. 

Способност за 
проценка 

Способност за проценка на производните, услужните и 
организационите операции и калкулации во процесот на 
финансиското работење во правец на исполнување на 
стандарди за квалитетен пренос на знаења и технологии 
спрема други корисници, особено на слични институции и 
стручни служби; 

Комуникациски 
вештини 

-Демонстрирање на комуникациски вештини да 
информираат и поврзуваат идеи, проблеми и барање 
решенија од различни сегменти на финансискиот 
менаџмент. 
-Вештини за аргументирано образложување ставови и 
практични изработки пред стручната и нестручната 
јавност. 
-Вештини за преземање одговорност при комуникација во 
областа во која дејствуваат, односно финансиите и 
банкарството. 
-Преземање одговорност и презентирање на резултатите 



од 
тимското работење. 
-Деловно комуницирање и синтетизирање на презентации 
и 
ревидирање на финансиските вештини и рутини. 

Вештини на учење Поседуваат способност за идентификување на потребата 
за стекнување на понатамошни знаења. 
- Има вештина за постојаност во учењето со користење на 
компаративни примери, стручни и научни трудови како и 
за донесување на објективно издржани заклучоци и 
препораки.  
- Поседува вештина на учење низ комплексен приод кон 
различни примери од сите домени на финансиите.  
 

 
Научно-истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската 

програма 
 

Студиска програма по Финансии 
  

Научно-истражувачко 
подрачје 

 Општествени науки (5) 

Научно-истражувачко поле  Економски науки (5.03) 
 Организациони науки и управување (5.06) 

Научно-истражувачка област 50300-50329 
50600-50624 

 
На македонски, студиска програма по Финансии 

 
На англиски (English), Study Program in Finance 

Години и семестри на траење на студиската програма 
 

Студиската програма по Финансии ќе се реализира во траење од четири 
години, осум семестри.  

Согласно Статутот на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип рокот за 
завршување на предвидените активности од студиската програма е два пати 
подолго од пропишаното времетраење на студиите, односно до крајот на 
академската година во која тој рок истекува.  
 
 ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 
 



Со завршување на академските четиригодишни студии од прв циклус, студиска 

програма по Финансии организирани на Економски Факултет, Универзитет ,,Гоце 

Делчев” во Штип, студентите стекнуваат 240 ЕКТС. 

Услови за запишување 
 
 Положено државна матура или меѓународна матура или завршено 

четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред 

воведувањето на државната матура и согласно условите кои се наведени во 

распишаниот конкурс на кој е дадена согласност од Владата на Република 

Северна Северна Македонија. 

Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 
задолжителни предмети и листа на изборни наставни предмети, како и 
дефиниран начин на избор на предметите.  
 

Студиската програма Финансии, прв циклус на студии, се организираат како 
редовни четири годишни (осум семестрални) студии и претставуваат можност за 
продлабочување на знаењата на студентите.  

Во продолжение е претставена структурата на студиската програма, прв 
циклус, четири годишни студии, со 240 ЕКТС.  

 
ПРЕГЛЕД НА ЗАСТАПЕНОСТ НА НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

ПО СЕМЕСТРИ ВО РАМКИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО  
ФИНАНСИИ 

 

Семестар Број на 
задолжителни 

наставни 
предмети 

Број на изборни 
наставни 
предмети 

Вкупно 
наставни 
предмети 

I 4  1 5 

II 4 1 5 

III 3 2 5 

IV 4 1 5 

V 3 2 5 

VI 4 1 5 

VII 3 2 5 

VIII 3 2 5 

Вкупно 28 12 40 

 
 
 
 
 

Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните и изборните 
наставни предмети. 



 

Студиска 
програма 

Траење на 
студиите 
(години) / 
Вкупно 
ЕКТС на 
студиската 
програма 

Вкупен број на 
наставни 
предмети / 
Вкупен број на 
ЕКТС од 
наставните 
предмети / 
процент на ЕКТС 
од наставните 
предмети во 
однос на 
вкупниот број на 
ЕКТС на 
студиската 
програма  

Вкупен број на 
задолжителни 
наставни 
предмети / 
Вкупен број на 
ЕКТС од 
задолжителни 
наставни 
предмети / 
процент на ЕКТС 
од 
задолжителни 
наставни 
предмети во 
однос на 
вкупниот број на 
ЕКТС на 
студиската 
програма 

Вкупен број на 
изборни 
наставни 
предмети / 
Вкупен број на 
ЕКТС од 
изборни 
наставни 
предмети / 
процент на ЕКТС 
од изборни 
наставни 
предмети во 
однос на 
вкупниот број на 
ЕКТС на 
студиската 
програма  

Финансии 4 години 
 
240 ЕКТС 

40 
224 ЕКТС 
(224/240) · 100 = 
93.3 % 

28 
176 ЕКТС 
(176/240) · 100 = 
73,33 % 

12 
48 ЕКТС  
(48/240) · 100 = 
20 %  

 
 

РАСПРЕДЕЛБА НА ВКУПНИОТ БРОЈ НА ЕКТС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Вкупен број на ЕКТС од 
наставните предмети 
(Задолжителни + изборни 
наставни) 

(176 + 48) = 224 

Вкупен број на ЕКТС од 
практична настава  
(втор + четврти + шести + 
осми семестар) 

(2 + 2 + 2 + 4) = 10 

Вкупен број на ЕКТС од 
дипломски труд 

6  

Вкупно ЕКТС 240 

 



 
СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО ФИНАНСИИ 
АКАДЕМСКИ ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС 

 
Наставни предмети, 1 година - 1 семестар  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4EF101521 Основи на финансии 8 3+2+2 240 

2.  4EF112621 Основи на економија 6 2+2+1 180 

3.  4EF113521 Теории на фирма 6 2+2+1 180 

4.  4EF111421 Математика за бизнис 6 2+2+1 180 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.1 
4 2+1+1 120 

6.   Спорт и рекреација    

  Вкупно ECTS 30 11+9+6 900 

 
Листа бр. 1 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4FF100721 Македонски јазик 1 4 2+1+1 120 

2.  4FF100621 Англиски јазик ниво А2.1 4 2+1+1 120 

3.  4FF100221 Германски јазик ниво А1.1 4 2+1+1 120 

4.  4FF100421 Италијански јазик ниво А1.1 4 2+1+1 120 

5.  4FF100121 Шпански јазик ниво ниво А1.1 4 2+1+1 120 

6.  4FF100521 Француски јазик ниво А1.1 4 2+1+1 120 

7.  4FF100321 Руски јазик ниво А1.1 4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети, 1 година - 2 семестар  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4EF113821 Финансиско сметководство 6 2+2+1 180 

2.  4ЕF113421 Статистика за бизнис 6 2+2+1 180 

3.  4ЕF111821 Менаџмент 6 2+2+1 180 

4.  4ЕF112221 Надворешна трговија 6 2+2+1 180 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.2 
4 2+1+1 120 

6.   Практична настава 2 0+0+2 60 

  Вкупно ECTS 30 10+9+7 900 

 
Листа бр. 2 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ре
д 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 
Фонд 

на 
Вкупно 
часови 



бр. часови 

1.  4FF101421 Македонски јазик 2 4 2+1+1 120 

2.  4FF101121 Англиски јазик ниво А2.2 4 2+1+1 120 

3.  4FF100221 Германски јазик ниво А1.2 4 2+1+1 120 

4.  4FF100421 Италијански јазик ниво ниво А1.2 4 2+1+1 120 

5.  4FF100821 Шпански јазик ниво А1.2 4 2+1+1 120 

6.  4FF101021 Француски јазик ниво А1.2 4 2+1+1 120 

7.  4FF101321 Руски јазик ниво А1.2 4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети, 2 година - 3 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF101121 Монетарна економија 8 3+2+2 240 

2.  4EF100821 Маркетинг 8 3+2+2 240 

3.  4ЕF110521 Е-бизнис 6 2+2+1 180 

4.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.3 
4 2+1+1 120 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.4 
4 2+1+1 120 

  Вкупно ECTS 30 12+8+7 900 

 
Листа бр. 3 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
Предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF125321 Хартии од вредност  4 2+1+1 120 

2.  4ЕF120321 Трговско право  4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 4 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ре
д 

бр. 

Код на 
Предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF122821 Меѓународен бизнис 4 2+1+1 120 

2.  4ЕF123821 Применета економија 4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети, 2 година - 4 семестар  

Ре
д 

бр. 

Код на 
Предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF113821 Финансиски пазари и институции 6 2+2+1 180 

2.  4ЕF110121 Банкарство 6 2+2+1 180 

3.  4ЕF111121 Макроекономија 6 2+2+1 180 

4.  4ЕF113721 Управувачко сметководство 6 2+2+1 180 

5.   Изборен наставен предмет од Листа 4 2+1+1 120 



бр.5 

6.   Практична настава 2 0+0+2 60 

  Вкупно ECTS 30 10+9+7 900 

 
Листа бр. 5 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF122321 Историја на економска мисла 4 2+1+1 120 

2.  4ЕF120821 Деловно планирање 4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети, 3 година - 5 семестар  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF102121 Финансиски менаџмент 8 3+2+2 240 

2.  4ЕF100221 Банкарски менаџмент 8 3+2+2 240 

3.  4EK113921 Јавни финансии 6 2+2+1 180 

4.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.6 
4 2+1+1 120 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.7 
4 2+1+1 120 

  Вкупно ECTS 30 12+8+7 900 

 
 
Листа бр. 6 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF120121 Анализа на финансиски извештаи 4 2+1+1 120 

2.  4ЕF121321 Електронско банкарство 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 7 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF112321 
Организациски и сметководствени 

контролни системи  
4 2+1+1 120 

2.  4ЕF124521 Стратегиски менаџмент 4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети, 3 година - 6 семестар  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF112521 Осигурување 6 2+2+1 180 



2.  4ЕF111021 Локални финансии  6 2+2+1 180 

3.  4ЕF112921 Портфолио менаџмент 6 2+2+1 180 

4.  4ЕF111621 Меѓународни финансии 6 2+2+1 180 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.8 
4 2+1+1 120 

6.   Практична настава 2 0+0+2 60 

  Вкупно ECTS 30 10+9+7 900 

 
Листа бр. 8 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF124221 Сметководство на трошоци  4 2+1+1 120 

2.  4ЕF122121 Инвестиционо банкарство  4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети, 4 година - 7 семестар  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF100521 Инвестиционен менаџмент 8 3+2+2 240 

2.  4ЕF102021 Управување со финансиски ризици 8 3+2+2 240 

3.  4ЕF113021 Претприемништво 6 2+2+1 180 

4.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.9 
4 2+1+1 120 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.10 
4 2+1+1 120 

  Вкупно ECTS 30 12+8+7 900 

 
Листа бр. 9 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF122721 Маркетинг истражување  4 2+1+1 120 

2.  4ЕF121521 Економетрија 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 10 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF121721 Економија на јавен сектор  4 2+1+1 120 

2.  4ЕF125421 Царински систем и политика   4 2+1+1 120 

 
Наставни предмети, 4 година - 8 семестар  

Ред 
бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 
Фонд 

на 
Вкупно 
часови 



часови 

1.  4ЕF123221 
Монетарна и фискална политика на 

ЕУ 
4 2+1+1 120 

2.  4ЕF124021 Ревизија 4 2+1+1 120 

3.  4ЕF120721 Деловно комуникација 4 2+1+1 120 

4.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.11 
4 2+1+1 120 

5.   
Изборен наставен предмет од Листа 

бр.12 
4 2+1+1 120 

6.   
Практична настава- 

интердисциплинарен проект 
4 0+0+4 120 

7.   Дипломски труд 6 0+0+8 180 

 
 Вкупно ECTS 30 

10+5+1
7 

900 

 
Листа бр. 11 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ре
д 

бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF124421 Современи финансии 4 2+1+1 120 

2.  4ЕF125121 Финансиска регулација 4 2+1+1 120 

 
Листа бр. 12 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)  

Ред 
бр. 

Код на 
предмет 

Предмети 
ECT

S 

Фонд 
на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  4ЕF122621 Кредитна политика   4 2+1+1 120 

2.  4EF125021 Финансиска математика   4 2+1+1 120 

*Легенда: Во полето неделен фонд на часови, изразот (а+б+в) означува: а-
предавања; б-аудиториски вежби; в) лабораториски вежби. 
 

Студиската програма содржи и ,,прозорци за мобилност”, односно наставни 
предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик. Оваа е 
регулирано со тоа што во прилог бр.3 во полето јазик, кај дел од предметите е 
наведено дека наставата може да се изведува освен на македонски јазик и на 
англиски.  

Практичната настава се изведува под надзор на ментор од 
високообразовната установа кој одговара за успешно реализираната практична 
настава, а студентот води дневник за истата. 

По завршувањето на обврските во рамките на практичната настава студентот 
се стекнува со 2 ЕКТС. 

Реализацијата на практичната настава во облик на интердисциплинарен 
проект подразбира вклучување во реализација на наставата на истакнати 
стручњаци од практиката. 

Можностите за избор на наставни предмети на други акредитирани студиски 
програми на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип е овозможена, но постојат 



ограничувања поради специфичната работа по кампуси и дисперзирани студиски 
центри.  
Можностите за избор на наставни предмети на други универзитети во Република 

Северна Македонија и странство Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип ги 

обезбедува во рамките на склучените договори за соработка и во рамките на 

меѓународните соработки (ЕРАЗМУС и друго). 

Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 (Прилог бр.4) од 
Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат 
студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии 
(“Службен весник на Република Северна Македонија”, бр.25/2011 и 
бр.154/2011)  
 

Списокот на наставниот кадар кои се планира да учествува во реализацијата 
на студиската програма по Финансии, академски четиригодишни студии од прв 
циклус, со неделно оптоварување во часови, приложен е во продолжение на 
проектот.  

 
Во реализацијата на студиската програма по Финансии за задолжителните и 

изборните наставни предмети учествуваат следните предметни наставници: 
 

 

Ред. 
Број 

Предметен 
наставник 

Звање во кое е избран и 
област 

Институција од каде 
доаѓа 

1. Проф. Д-р Марија 
Гогова Самоников 

Вонреден професор, 
Финансии 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

2. Проф. Д-р Љупчо 
Давчев 

Вонреден професор, 
Банкарство 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

3. Проф. Д-р Стеван 
Габер 

Вонреден професор, 
Фискална економија 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

4. Проф. Д-р Илија 
Груевски 

Вонреден професор, 
Фискална економија 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

5.  Проф. Д-р Елена 
Веселинова 

Вонреден професор, 
Менаџмент системи  

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

6. Проф. Д-р Еленица 
Софијанова 

Редовен професор, 
Менаџмент во аграрот  

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

7. Проф. Д-р Тамара 
Јованов Апасиева 

Вонреден професор, 
Маркетинг 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

8. Доц. Д-р Златко Доцент, Е-бизнис  Универзитет „Гоце 



Бежовски Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

9. Проф. Д-р Оливера 
Ѓоргиева Трајковска 

Редовен професор, 
Сметководство и финансии 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

10. Проф. Д-р Јанка 
Димитрова 

Вонреден професор, 
Сметководство и финансии 

Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип, Економски 
факултет 

11. Проф. Д-р Благица 
Колева 

Вонреден професор, 
Сметководство 

Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип, Економски 
факултет 

12. Проф. Д-р Емилија 
Митева Кацарски 

Вонреден професор, 
Меѓународна економија 

Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип, Економски 
факултет 

13. Проф. Д-р Дарко 
Лазаров 

Вонреден професор, 
Економска теорија 

Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип, Економски 
факултет 

14. Проф. Д-р Ристе 
Темјановски 

Редовен професор, 
Економика на сообраќај 

Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип, Економски 
факултет 

15. Проф. Д-р Круме 
Николоски 

Редовен професор, 
Историја на економска 
мисла 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

16. Проф. Д-р Весна 
Георгиева Свртинов 

Вонреден професор, 
Меѓународна економија 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Економски факултет 

17. Доц. Д-р Влатко 
Пачешкоски 

Доцент, Меѓународна 
економија 

Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип, Економски 
факултет 

18. Проф. Д-р Борка 
Тушевска 
Гавриловиќ  

Вонреден професор,  
Деловно право 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, Правен 
факултет 

19. Проф. Д-р Билјана 
Златановска 

Вонреден професор,  
Применета математика  

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, Факултет 
за информатика 

20. Доц. д-р Ана 
Витанова Рингачева 

Доцент,  
Македонистика и Народна 
книжевност 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Филолошки факултет 

21. виш лектор м-р 
Драган Донев 

Виш лектор по англиски 
јазик 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Филолошки факултет 

22. лектор д-р Надица 
Негриевска 

Лектор по италијански јазик Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Филолошки факултет 

23. лектор м-р Марија 
Тодорова 

Виш лектор по шпански 
јазик 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Филолошки факултет 



24. Проф. д-р Светлана 
Јакимовска 

Вонреден професор,  
Романистика, Наука за 
преведувањето 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Филолошки факултет 

25. Проф. д-р Игор 
Станојоски 

Вонреден професор  Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Филолошки факултет 

26.  Лектор м-р Марица 
Тасевска 

Лектор, Германистика Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, 
Филолошки факултет 

27. Проф. д-р Татјана 
Атанасова-
Пачемска 

Редовен професор 
Математика (теориска и 
применета) и Методика 
(математичко/информатичко 
образование) 

Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, Факултет 
за информатика 

 

Информација за веб страница 
 

Сите информации за студиската програма по Финансии ќе бидат достапни на 
веб страницата на Економски факултет на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип 
по акредитацијата на студиската програма, односно по добиено решение за 
почеток со работа од страна на Министерството за образование и наука.  

 
Веб страна на факултетот: http://ef.ugd.edu.mk 
Веб страна на универзитетот: http://www.ugd.edu.mk 
 
Универзитетот на своја веб страница ги има објавено следните информации: 

 студиските програми, 

 наставните предмети, 

 наставниот кадар на универзитетот, 

 распоредите за предавања, вежби, семинари, часови за консултации, 

 термините за испити, полагање на тестови и други проверки,  

 информации за наставен материјал за наставните предмети за студиските 
програми,  

 други известувања.  
 

Воедно, напоменуваме дека оваа обврска на Универзитетот за поседување 
на веб страница на која се објавени информации согласно член 21, став 3, од 
Законот за високо образование и член 9 од Уредбата за нормативи и стандарди за 
основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/2010 и 168/2010), е 
регулирана на тој начин што студентите кои се запишани на Универзитетот преку 
студентските лозинки имаат достап до сите потребни информации, додека на веб 
страница на универзитетот без лозинка достапни се само тие информации кои се 
во согласност со политиката на Универзитетот.  

http://ef.ugd.edu.mk/
http://www.ugd.edu.mk/


Со цел да се одговори на модерните барања на студирање, Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип има развиено современи информатички алатки кој ја 
помагаат наставата: 

 е-индекс, https://students.ugd.edu.mk/ 

 е-инфо, http://www.ugd.edu.mk/index.php/studenti/soopshtenija 

 е-библиотека, https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php  

 е-пошта за студенти, https://lipovdol-fs.ugd.edu.mk/ 

 е-распоред, https://www.ugd.edu.mk/index.php/studenti/e-ugd/e-raspored 

 е-репозиториум, http://eprints.ugd.edu.mk/  

 е-учење, https://moodle2.ugd.edu.mk/login/index.php 

 е-календар, http://www.ugd.edu.mk/images/e_index/kalendar-vodic-prv-
ciklus-2020.pdf 

        сите достапни на порталот на УГД на горенаведените директни линкови. 
 

Горенаведените е-платформи на УГД се менаџирани од Секторот за е-индекс 
каде се вработени 7 извршители, Секторот за ИКТ со 7 извршители и 2 веб 
администратори. Информатичкиот систем на УГД, вклучувајќи го персоналот и од 
Одделението за е-учење, брои над 20 извршители. 
 
Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по 

завршување на студиската програма по Финансии. 
 

Квалификациите кои се стекнуваат со завршување на студиска програма на 
додипломските студии припаѓаат на нивото од Националната рамка на 
квалификации (НРК): 

 
- VI А за четиригодишните додипломски студии (240 ЕКТС) 

 
утврдени со Законот за националната рамка на квалификации и 

соодветствуваат на ниво VI од Европската рамка на квалификации (член 134, став 
6 од Законот за Високото образование на Р.С. М., Службен весник бр.82/2018). 

Студентите кои ќе завршат студиска програма по Финансии, академски 
четиригодишни студии од прв циклус, се стекнуваат со 240 ЕКТС и со следното 
звање: 
 
На македонски јазик: ДИПЛОМИРАН ЕКОНОМИСТ ОД ОБЛАСТА НА 
ФИНАНСИИ, VI A (НРК) 
 

На англиски јазик: BACHELOR OF ECONOMIC SCIENCE IN THE AREA OF 
FINANCE, VI A (NQF) 
 

Воедно, студентите добиваат диплома, додаток на дипломата и уверение за 
положени испити согласно Правилникот за содржината и формата на дипломата, 
упатството за подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2018).  

 

https://students.ugd.edu.mk/
http://www.ugd.edu.mk/index.php/studenti/soopshtenija
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://lipovdol-fs.ugd.edu.mk/
https://www.ugd.edu.mk/index.php/studenti/e-ugd/e-raspored
http://eprints.ugd.edu.mk/
https://moodle2.ugd.edu.mk/login/index.php
http://www.ugd.edu.mk/images/e_index/kalendar-vodic-prv-ciklus-2020.pdf
http://www.ugd.edu.mk/images/e_index/kalendar-vodic-prv-ciklus-2020.pdf


Бланко примероци од Дипломата, Додатокот на диплома и Уверението на 

положени испити приложени се дадени во Заедничката книга. 


