
      Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за 

задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од 

првиот циклус на студии (“Службен весник на Република Македонија”, 

бр.25/2011 и бр.154/2011) 

 

 Предметните програми согласно членот 4 од Правилникот за задолжителните 

компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот циклус на студии 

се претставени во прилог бр.3 во продолжение на елаборатот. 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Методологија и организација на научно истражувачка 

работа 

2. Код 4EK209819 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/ прв 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Согласно правилник за студирање 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Запознавање на студентите со теориските, методолошките и апликативни димензии на 

научното истражување во областа на економијата 

 оспособување на студентите за владеење со методолошките алатки (методи, техники и 

инструменти)  во насока на осознавање на актуелни економски процеси и појави; 

 оспособување на студентите за критички и креативен пристап кон релевантната 

економска литература  посебно кон применетата методологија,  методи и техники на 

истражување 

 оспособеност за самостојна изработка на идеен и студиски проект  

 оспособување за примена на основните методолошки правила при пишување на стручни 

и научни трудови 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Научен метод, научна вистина, научно проучување, истражување сознание, научно знаење; 

Основни парадигми на истражување на општествените, економските феномени; Основни 

обележја на методите на научно истражување, посебно методот на економска анализа;  

Методолошки правци во економијата; Фази на истражувачки процес; Воочување и 

дефинирање на проблем, поставување на хипотези; Организација и реализација на 

проучување, истражување (план, собирање, класификација, средување и обработка на 

податоците);  Истражувачки дизајн; Видови истражувачки нацрти, Квантитативна и 

квалитативна анализа, Библиографија,(библиографски единици); Извештај од 

истражувањето, Етика во истражувањето 



 

12. Методи на учење: Предавање, дискусија, дебата, анализа на случаи од практиката, групни 

дисјкусии за конктретни проблеми, презентација индивидуални задачи, истражување. 

 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 

 

50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 30/50 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна) 

50 (25+25) бодови 

17.3. Активност и учество 0/20 (10+10) 

бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Подготвена/рецензирана и успешно одбранета и 

презентирана проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Евалвација и самоевалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Mejovšek, M. Uvod u metode 

znanstvenog 

istraživanja 

Jastrebarsko: Naklada 

Slap. 

 

2003 

2. Vujević, M. Uvođenje u 

znanstveni rad u 

području društvenih 

znanosti 

Zagreb: 

Školska knjiga. 

 

2002 

3. Милат, Ј. Основи на 

методологијата 

УГД 2015 

 4. Маркус, Б. Визуелни методи во 

општествените 

истражувања 

Табернакул 2009 

 5.  Kukić, S.  Metodologija 

znanstvenog 

istraživanja. 

Ekonomski fakultet, 

Mostar. 

2005 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Matijevic, M., Muzic, 

V., Jokic, M. 

 

 Istrazivati i 

objavljivati:elementi 

metodoloske 

pismenosti u 

pedagogiji 

Zagreb: HPKZ  

2. Мојаноски, Ц. Методологија на 

безбедносните 

науки, книга I, II 

Факултет за 

безбедност, Скопје 

2015 

3. Савичевић, М. 

 

Методологија 

истраживања у 

васпитању и 

образовању  

Учитељски факултет, 

Врање 

 

4. Pečujlić, M., 1989 Metodologija 

društvenih nauka, 

Savremena 

administracija, 

Beograd; Pjanić, Z., 

red., 1986, Ekonomska 

enciklopeedija, 

Savremena 

administracija, 

Beograd; 

1989 

5.  Ristić, Ž. O istraživanju, metodi 

i znanju. 

Institut za pedagoška 

istraživanja; Beograd: 

2006 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Корпоративни финансии 

2. Код 4EK203419 



3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 

прва година / 

прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Проф. д-р Марија Гогова Самоников и Проф. д-р 

Љупчо Давчев 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој предмет проучува прашања на напредно ниво од аспект и гледиште на 

финансиските менаџери кои се одговорни за донесување значајни инвестициони и 

финансиски одлуки.  

Голем дел од предметот опфаќа напредни аспекти капитално финансирање, прво без 

неизвесност, а потоа и во моменти на несигурност. Во текот на изучување на 

предметот, акцент е ставен на интеракцијата помеѓу (корпоративни и лични) даноци 

и цената на капиталот. Овој предмет исто така вклучува и формулирање на 

дивиденда политика и ефикасноста на пазарот на капитал, и како тие влијаат на 

вредностната максимизација на компанијата. 

Иако се разбира, не е дизајниран да се задржиме на апстракција, основните теоретски 

поставки на различни теми се предуслов за целосна анализа и интелектуална 

дискусија. Се нагласува развојот на решавање на проблеми и вештини врз основа на 

добро разбирање на деловното опкружување, за разлика од чисто теоретизирање. 

Поради практично значење од материјалот и како илустрација на релевантните 

теории, ќе се разговараат примери и студии на случаи. 

11. Содржина на предметната програма:  

Финансирање на корпорации, Вреднување на акции, Анализа на финансиски 

извештаи, Утврдување на проектирани парични текови, Издавање на хартии од 

вредност, Вовед во ризик и поврат на финансиските пазари, Вреднување, Долгот и 

капиталот, Спојувања и преземања, CAPM,, капитално буџетирање со CAPM, 

Пазарна ефикасност, Модилјани-Милер теореми на структурата на капиталот, 

Капитално буџетирање и даноци, Регулација, Управување и етика. 

12. Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во 

соработка, методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, 

проектни активности, сопствено ангажирање на студентите со читање на литература. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа =240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
45+45+30+60+60 = 240 часа (3+3+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 3 часа = 45 

часа).  

 

45 часа 

 



15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 3 часа = 45 

часа).  

 

45 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа). 

 

30 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

(15 недели х 4 часа = 60 

часа). 

 

60 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

(15 недели х 4 часа = 60 

часа). 

 

60 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Grinblatt and 

S. Titman 

Financial Markets and 

Corporate Strategy 

McGraw-Hill  2011 

2. Berk, Jonathan, 

and Peter 

DeMarzo 

Corporate Finance, 2nd 

edition 

Pearson, Boston 2010 



3. Brealey, Myers 

and Allen 

Principles of Corporate 

Finance 

 2010 

4. Марк Х. Мејер Брзиот пат до 

корпоративниот 

растеж 

Датапонс 2009 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор  циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Финансиски пазари  

2. Код 4EK211319 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Марија Гогова Самоников 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните 

области на знаења: да ги разбираат суштината и практичното значење на основните 

принципи на финансиите; да ги познаваат видовите и карактеристиките на 

финансиските пазари; да ги познаваат видовите и карактеристиките на различните 

финансиски институции. Во последните десетина години се случија фундаментални, 

револуционерни промени на финансиските пазари и институции во светски рамки. 

На свој начин, низ драматични промени минаа и македонските финансиски пазари и 

институции. Овој предмет ќе ги запознае студентите со главните насоки и 

содржината на тие промени и дава насоки за начинити на работење и управување на 

овие пазарни комплекси. 

11. Содржина на предметната програма:  



- Вовед во финансискиот систем;   

- Финансиски институции;   

- Финансиски пазари;  

- Менаџирање на работењето и употребата на улогата на финансиските пазари; 

- Примена на нови методи во работењето на финансиските пазари. 

12. Методи на учење: усно и писмено излагање 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 
50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност на предавања и 

вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на самоевалуација 



квалитетот на наставата 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ристо Фотов и 

Марија Гогова 

Самоников 

Финансиски пазари и 

институции 

Економски 
факултет, 
Универзитет 
„Гоце Делчев“ 
Штип 

2015 

2. Фредерик С. 

Мишкин 

Економија на пари, 

банкарство и 

финансиски пазари 

Магор (Превод 
од Влада на 
Република 
Македонија) 

2006 

3. Марија Гогова 
Самоников 

Практикум за вежби - 
Финансиски пазари и 
институции  

Економски 

факултет, 

Универзитет 

„Гоце Делчев“ 

Штип 

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Марија Гогова 

Самоников 

Финансиските 
иновации како 
предизвик за 
функционирањето на 
финансиските 
институции - 
скрипта. 

Економски 
факултет, 
Универзитет 
„Гоце Делчев“ 
Штип 

2014 

2. Михаил 

Петковски 

Финансиски пазари + 

институции, второ 

дополнето и изменето 

издание 

Економски 

факултет, 

Универзитет 

„Кирил и 

Методиј“ Скопје 

2009 

 

 

 

Прилог 

бр.3 

Предметна програма од втор  циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Финансиски иновации 

2. Код 4EK211219 

3. Студиска програма Финансии;  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 



5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва/прв 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Марија Гогова Самоников 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој предмет треба да им помогне на студентите да ги разберат хартиите од вредност 

и процесот на работење со нив. Во овој предмет, инвестирањето во ХВ е ставено во 

пазарен контекст, т.е. во контекст на берзанските пазари на долгорочни ХВ, како и во 

институционален контекст, во контекст на делувањето на институционалните 

инвеститори во ХВ, пред сe инвестиционите фондови. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Хартии од вредност: поим и видови, издавање и регистрирање;  

Тргување со хартии од вредност (берзи) 

Забранети дејствија во работењето со хартиите од вредност; 

Пазари за тргување на финансиски деривати и иновации;  

Утврдување на вредноста на хартиите од вредност;  

Принос и ризик на индивидуалните хартии од вредност;  

 

12. Методи на учење: усно и писмено излагање 

 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- 

теоретска настава  

(15 недели х 2 часа 

= 30 часа).  

 

30 часа 

 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа.  

(15 недели х 2 часа 

= 30 часа).  

 

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – 

задачи 

 

50 часа 



17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Освени 42 бодови од парцијални испити, 

изработена семинарска работа и редовност на 

предавања и вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dejan B. Soskic Hartije od 

vrednosti, 

upravljajne 

portfoliom I 

investicioni 

fondovi 

Ekonomski 
fakukltet, Beograd 
www.ekof.bg.ac.yu 

2009 

2. Зви Боди, Алекс Кејн и 

Ален Џ. Маркус 

Инвестиции Табернакул 
(Превод од Влада 
на Република 
Македонија) 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jordan,R.,Warren,W.,Walt, 

S 

Negotiable 

instruments, 

payments and 

Credits, 

Foundation Press 2000 

2. Robert W. Kolb Futures, 

Options and 

Swaps, 

fourth 

edition 

Blackwell 
Publishing 

2004 

 



 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Финансиски менаџмент 

2. Код 4EK211219 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 

прва година / 

прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Илија Груевски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е преку изучување на оваа дисциплина да се развие продлабочено разбирање 

на начелата и практиката на функционирање на финансискиот систем, институциите 

на финансиското посредување, финансиските инструменти и механизмите на 

нивното создавање и поништување особено на паричната маса како и на 

функционирањето на финансиските пазари. 

  Се изучуваат различните аспекти на финансирање, природата, начелата и техниката 

на финансирање како и разгледување на финансиски посредници, третирање на 

пазарот на пари,  пазарот на капитал, девизните пазари и др. Програмата опфаќа 

обработка на искуствата на финансирање во развиените земји.  

 Преку изучување на оваа дисциплина студентите ќе се оспособат за разбирање на 

улогата и значењето на финансискиот менаџмент во прибавувањето, планирањето, и 

управувањето со финансиите на претпријатието, кредитите, финансиските 

институции и пазари во современото стопанство. 

Изучувањето на  финансискиот менаџмент во здравствените институции на 

студентите ќе им овозможи стекнување  знаења кои ќе им бидат од корист во 

стекнување на потребните знаења од финансискотот планирање и финансиска 

анализа, финансиската функција и нејзино организирање во рамките на мало, средно 

и големо претпријатие, вреднување на средствата  со кои располага претрпијатието, 

стекнување знаење за структурата на ксредствата, краткорочното финансирање и 

долгорочното финансирање, за ризик и принос, стекнување со знаења до делот на 

коефициентите на профитабилност, ликвидност, рентабилност и сл. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим за финансиски менаџмент, Финансиско планирање, Финансиски извештаи, 

Финансиска анализа, временска вредност на парите и ризик и прионс, Вреднување на 

хартии од вредност, правила на финансирање, долгорочно финансирање, менаџмент 



на обртен капитал, краткорочно финансирање, трошок на капитал, деловен и 

финансиски ливериџ, дивиденда и дивидендна политика  

 

12. Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во 

соработка, методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, 

проектни активности, сопствено ангажирање на студентите со читање на литература. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 
50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 
Литература 

22.1. Задолжителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Ристо Фотов Финансиски 

менаџмент, второ 

изменето и дополнето 

електронско издание 

Универзитет 

„Гоце Делчев“ 

Штип  

2015 

2. Leko, V., ur Novac, bankarstvo i 

financijska tržišta 

Adverta, Zagreb 2005 

3.     

4.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Спасов С., Арсов 

С. 

Финансиски 

менаџмент 

Економски 

факултет, 

УКИМ 

2004 

2. Madura, J Finacial Markets and 

Institutions 

West Pub., N.Y 2004 

3. Foley, B. J Tržište kapitala MATE, Zagreb 1998 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Напредна економија 

2. Код 4EK210019 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 

1 / Прв 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Круме Николоски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот напредна бизнис економија ќе им овозможи на студентите да ги изучат 

напредните бизнис концепти, теории и пристапи со цел нивна практична примена во 

донесување на бизнис одлуку. Овој предмет овозможува истовремено изучување на 



микроекономските и макроекономските теории во контекст на бизнисот. 

Микроекономската анализа се однесува на проучување на еластичноста на 

побарувачката и влијанието на промена на цените, доходот, и другите фактори врз 

потрошувачката. Исто така, ќе бидат проучени теоријата на производство и анализата 

на трошоци, каде студентите ќе се запознаат со методите за оптимизација на 

трошоците, технологијата и продуктивноста. Делот од предметната програма што се 

однесува на макроекономија ќе им овозможи на студентите да одговорат на прашања 

од типот: што ги определува стапките на раст на економиите? Кои се односвни 

инструменти на финансиисте и како финансиската интермедијација влијае во 

економијата? Што ја детерминира стапката на инфлација и колку владата се грижи да 

ја одржи ценовната стабилност? итн. Зошто се случуваат економските кризи и како 

монетарната и фискалната политика влијаат во насока на одржување на 

макроекономска стаблиност. Кои се причините за невработеноста и како креаторите 

на економските политики се справуваат со овој проблем. 

Наставната единица придонесува пред сé кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности: владеење со содржината и методологија на 

предметната област; користење на стекнатото знаење во решавање на конкретни 

практични проблеми. 

11. Содржина на предметната програма: Интерпретација на десетте принципи на 

економијата како вовед во основните економски принцпи (како луѓето донесуваат 

одлуки, како луѓето заемно дејствуваат и како функционира економијата во целина); 

Како функционираат пазарите: пазарни сили на побарувачка, понуда и пазарна 

ефикасност во услови на конкуренција; Еластичност и нејзина парктична примена 

(еластичност на побарувачка, еластичност на понудат и примена на побарувачката, 

понудата и еластичноста; Пазари и благосостојба (потрошувачи и потрошувачки 

вишок, производители и вишокот на производителот, и пазарна ефикасност); Теорија 

на фирма и индустриска организација (производство и специфичности на 

производството, трошоци на краток и долг рок); Претпријатијата во услови на 

потполна и непотполна конкуренција (монопол, олигопол и монополистичка 

конкуренција); Пазари на фактори на производство и државна регулација (потребата 

на државата да интервенира на одделни пазари). 

Мерење на БДП (Компоненти на БДП, реален наспроти номинален БДП); Економски 

флуктуации на краток рок (агрегатна понуда и побарувачка, влијание на монетарната 

и фискалната политика на краток рок); Основни интрументи на финансиите 

(финансиска интермедијација и улогата на финансиите во економијата); Понудата на 

пари и инфлација (класични теории на инфлацијата, инфлациони трошоци). 

12. Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во 

соработка, методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, 

проектни активности, сопствено ангажирање на студентите со читање на литература. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

15 недели х 2 часа = 30 часа   

30 часа 



15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 недели х 2 часа = 30 часа   

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  20 часа 

16.2. Самостојни задачи 50 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество  20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност на предавања и 

вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stiglitz J., Walsh 

C.  

Economics, Third 

Edition 

Norton & 

Company, New 

York 

2002 

2. Andreu Mas-

Colell, Michael 

D. Whinston, 

Jerry R. Green  

Microeconomic Theory 

1st Edition 

Oxford 
University press 

1996 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

http://www.amazon.com/Andreu-Mas-Colell/e/B000APVWP2/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Andreu-Mas-Colell/e/B000APVWP2/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Michael+D.+Whinston&search-alias=books&field-author=Michael+D.+Whinston&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Michael+D.+Whinston&search-alias=books&field-author=Michael+D.+Whinston&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Jerry-R.-Green/e/B001HPVU56/ref=dp_byline_cont_book_3


 

Прилог 

бр.3 

Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Мерџери и аквизиции 

2. Код 4EK205419 

3. Студиска програма ФИНАНСИИ 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / семестар Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Љупчо Давчев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Целта на курсот е запознавање суштината на мерџерите и аквизициите, како 

феноменологија се поприсутна во современиот финансиски свет. Разбирањето на 

природата на мерџерите и аквизициите претставува дисциплина од големо значење 

за модерниот бизнис. Доволно е да се проследат дневните информации или било кои 

економски гласила за да се сфати дека овие процеси навистина стануваат големи 

зделки кои инволвираат астрономски суми на пари. Некои сектори, како што се 

финансискиот, фармакологијата, секторот за информациона технологија, 

телекомуникациите и хемиската индустрија, во периодот по 1994 година доживеаја 

брзи и длабики трансформации во позитивна смисла на зборот, токму како резултат 

на појавата на мерџерите и аквизициите од голем обем. Оттогаш па наваму, овие 

механизми за корпоративно реструктурирање, добија на се поголема популарност 

поради можноста за унапредување на конкуренцијата, заобиколување на трговските 

бариери, слободниот тек на капиталот и глобализацијата на бизнисот. 

 

11. Содржина на предметот:  

-Вовед; 

-Кратка историја; 

-Концепт и дефиниција на: аквизициите, мерџерите (спојувањата), амалгамациите, 

консолидациите, комбинациите и превземањата; 

-Процес и животен циклус на мерџерите и аквизициите; 

-Нивното значење: барање, мотиви и бенефити на мерџерите и аквизициите; 

-Присутните лимити; 

-Стратегија и тактика на извршување; 

-Развивање на стратегија на преземање; 

-Развивање на стартегија на одбрана од непријателско преземање; 

-Акциски план за преземање: бизнис план, договарање, интегрирање и финансиски 

трансакции; 

-Преглед на методите за вреднување на мерџерите и аквизициите: релативни и 



директни методи; 

-Пазарен пристап на вреднување: метод на дисконтирани парични текови; 

-Причини за неуспех на мерџерите и аквизициите. 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава  

(15 недели х 2 часа = 30 часа).  

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа =30часа).  

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи 20 часа 

16.2. Самостојни задачи 50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 50 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 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) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Donald 

DePamphilis 

Mergers and 

Acquisitions 

Basics - All You Need 

To Know 

Elsevier,Oxford 2011 



2. Alexander 

Roberts, 

William 

Wallace, 

Peter Moles 

Mergers and 

Acquisitions 

 

Edinburgh Business 

School, Heriot-Watt 

University 

Edinburgh 

2003 

3. Сашо Арсов Финансиски 

менаџмент 

Економски 

факултет, Скопје 

2008 

22.2 Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Susan 

Chaplinsky, 

Michael J. 

Schill 

Methods of valuation of 

mergers and 

acquisitions 

University of 

Virginia Darden 

School Foundation 

2000 

2. Barbara S. 

Petitt, 

Kenneth R. 

Ferris 

Valuation for Mergers 

and Acquisitions 

Second Edition 

Pearson Education, 

Inc., New Jersey 

2013 

3.  Conceptual framework 

of mergers and 

acquisitions 

http://shodhganga. 

inflibnet.ac.in/ 

bitstream/10603/ 

1949/5/05_chapter 

%202.pdf.  

 

 

 

 

При

лог 

бр.3 

Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Меѓународен финансиски менаџмент 

2. Код 4EK209119 

3. Студиска програма  ФИНАНСИИ 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година/семестар Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Илија Груевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Денешните компании ги надминуваат националните граници и бариери, 

еволуирајќи во мултинационални корпорации (МНК) со цел да профитираат од 

меѓународните можности за трговија, инвестирање и финансирање. Во тој 



контекст и нивниот менаџмент мора да биде оспосебен за скенирање на 

меѓународното окружување, за препознавање на меѓународните можности на 

глобалниот пазар, да имплементира стратегии за развој, да го процени степенот 

на изложеност на девизниот ризик, но и да управува и хеџира со изложеноста на 

валутниот ризик. Мултинационалните компании кои ќе се докажат како 

најспособни во меѓународното финансико окружување, ќе бидат соодветно 

наградени, исто како и најдобрите студенти кои ќе го превземат кормилото на 

овие компании, што впрочем ја претствува и основната цел на овој курс. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

 

Меѓународното финансиско окружување: 

-Меѓународни текови на средства и фондови; 

-Меѓународни финансиски пазари; 

-Детерминирање на девизните курсеви; 

-Валутни деривативи; 

Однесување на девизниот курс: 

-Владини интервенции врз девизниот курс; 

-Меѓународна арбитража и паритет на каматната стапка; 

-Врска помеѓу инфлацијата, каматната стапка и девизниот курс; 

Управување со девизниот ризик (ризикот од промена на девизниот курс): 

-Прогноза на девизниот курс; 

-Мерење на изложеноста на флуктуациите на девизниот курс; 

-Управување со трансакциониот девизен ризик; 

-Управување со економскиот и сметководствениот девизен ризик; 

Управување со долгорочните средства и обврски на Мултинационалните 

компании: 

-Странски директни инвестиции; 

-Меѓународно капитално буџетирање; 

-Меѓународна регулација и контрола на корпорации; 

-Анализа на ризикот на специфичната земја; 

-Меѓународна структура и трошок на капиталот; 

-Долгорочно должничко финансирање; 

Управување со краткорочните средства и обврски на МНК: 

-Финансирање на меѓународната трговија 

-Краткорочно финансирање; 

-Меѓународно управување со готовината. 

 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 

30 часа).  

30часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 30 часа 



аудиториски), 

семинари, тимска 

работа.  

(15 недели х 2 часа = 

30 часа).  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20часа 

16.2. Самостојни задачи 50 часа 

16.3. Домашно учење – 

задачи 

50часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 

бодов

и 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 

бодов

и 

17.3. Активност и учество 20 

бодов

и 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до70 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22 Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Madura. J. International financial  

management, 

12th edition 

Thomson- 

South  

Western 

2015 

2. R.W.Griffin, 

M.W.Pustay 

International 

Business: a 

Managerial 

Perspective 

(превод на 

македонски) 

2002 

3. Џарлс В.Л. Хил Меѓународен бизнис  

 

(Превод од Влада на 

The McGraw-

Hill Companies 

Inc. 

2010 



РМ)  

Издавач МК: 

Магор, 2010 

22.2 Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џон Д. Даниелс Меѓународен бизнис  

 

(Превод од Влада на 

РМ) 

Prentice Hall,  

 

Издавач МК: 

ГЕНЕКС 

 

2011 

2. Krugman, P. 

Maurice, O. 

International  

Economics 

Addison - 

Wesley,  

Boston 

2003 

3.     

 

 

 

 

Прилог 

бр.3 

Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Анализа на финансиски извештаи 

2. Код 4EK206519 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/прв  7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска 

 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Целта на предметната дисциплина Напредна анализа на финансиски извештаи е 

стекнување на знаења за неопходните вештини кои треба да ги поседуваат сите оние 

кои се вклучени во инвестициониот менаџмент, корпоративните финансии и 

одобрување на позајмици и кредити. Во услови кога финансиските извештаи на 

компаниите се се покомплексни, нивните корисници мораат да научат да “читаат 

меѓу редови “, со цел да се справат со секојдневните предизвици на бизнисот. 



Предвидената наставна програма со овој предмет претставува аналитичка рамка 

неопходна за секоја финансиска анализа, независно дали се работи за проценка на 

вредноста на акциите на една компанија или пак за утврдување вредност на мерџери 

и аквизиции.  

Предметната програма содржи четири тематски целини, посветени на: Читање меѓу 

редови; Осврт кон основните финансиски извештаи; Детална анализа на профитот и 

Предвидување на вредноста на компаниите. 

Со изучување на овие тематски единици, поткрепени со бројни практични примери, 

студентите ќе стекнат компетенции за: 

- Ефикасна проценка на финансиските извештаи на компаниите во услови на 

променливи и ризични пазари; 

- Правилно интерпретирање на финансиските извештаи – Билансот ан состојба, 

Билансот на успех и Извештајот за парични текови; 

- Максимизирање на точноста на предвидувањата и примена на структуриран 

пристап кон кредитната и капитална проценка; 

- Откривање на измами во финансиското известување; 

- Откривање на пристрасно и необјективно презентирани профити...  

11

. 

Содржина на предметната програма: 

- Цели и задачи на финансиското известување – способност за читање меѓу 

редови 

- Напредна анализа на Извештај за финансиска состојба 

- Напредна анализа на Извештај за сеопфатна добивка 

- Анализа на профитот – признавање на приходи и расходи 

- Примена и ограничувања на EBITDA 

- Анализа на мерџери и аквизиции 

- Откривање на измами 

- Проектирање на финансиските извештаи 

- Кредитна анализа 

- Капитална анализа 

12

. 

Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во 

соработка, методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, 

проектни активности, сопствено ангажирање на студентите со читање на литература. 

13

. 

Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14

. 

Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15

. 

Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава  

(15 недели х 2 часа = 30 часа).  

30часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 часа).  

30 часа 

16

. 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 

20часа 

16.2. Самостојни задачи 

 

50 часа 



16.3. Домашно учење – задачи 

 

50часа 

17

. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18

. 

Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19

. 

Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или 

писмениот испит т.е. минимум 42 бодови од двата 

колоквиуми, семинарската работа, редовноста на 

предавања и вежби. 

20

. 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик  

21

. 

Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

 

22

. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Годин

а 

1. MartinFridson, 

Fernando Alvarez 

Financial Statement 

Analysis-A Practitioner’s 

Guide, fourth edition 

John Wiley 

& Sons, Inc 

2011 

2. Оливера 

Ѓоргиева-

Трајковска, 

Благица Колева 

Анализа на финансиски 

извештаи-

авторизиранматеријал 

Универзите

т Гоце 

Делчев, 

Штип 

2013 

3.  Оливера 

Ѓоргиева-

Трајковска, 

Благица Колева 

ОливераЃоргиева-

Трајковска, 

БлагицаКолева - 

практикум 

Универзите

т Гоце 

Делчев, 

Штип 

2013 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Годин

а 



1. Thomas 

Plenborg,Christia

n Petersen 

 

FinancialStatementAnalysis

: Valuation - CreditAnalysis 

- ExecutiveCompensation 

Prentice Hall 2011 

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Сметководство и контрола  

2. Код 4EK211819 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф.д-р Благица Колева;   

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставата по овој предмет има за цел да ги запознае студентите со значењето на 

контролното интерно окружување во функција на континуитетот на работењето на 

претпријатието. Фокусот на вниманието се ефективните системи на интерни 

контроли значајни за финансиското известување,  бихејвиористичките аспекти на 

контролните системи, контрола на деловните сегменти на претпријатието преку  

мерење на резултатите, идентификување и управување со ризиците од 

сметководствени измами и грешки. По завршување на наставата, студентите треба да 

бидат способни да ги: разбираат основите и компонентите на ефективниот  систем на 

контрола; применуваат техниките за сегрегација на должностите и дизајнираат 

ефективен сметководствен контролен систем; идентификуваат ризичните подрачја од 

работењето; постават основите на систем за сегментирано известување и контрола 

преку мерење на резултатите; разбираат бихејвиористичките импликации на 

контролниот систем. 

11. Содржина на предметната програма:  

Основи на теоријата за менаџмент контроли; 

Бихејвиористичките аспекти на сметководствените контроли; 



Основни компоненти на ефективен систем на интерни контроли; 

Улогата на интерната контрола и менаџментот при дизајнирањето на интерните 

контроли; 

Сметководствениот систем и контроли на сметководствениот систем; 

Автоматизирани контролни системи во компјутерска околина; 

Системи за идентификување и управување со вообичаените деловни ризици; 

Измамите, интерните контроли и сметководството за истражување на ризици од 

измами и грешки; 

Улогата на сметководствениот контролен систем во корпоративното управување; 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 50часа 

16.3. Домашно учење - задачи 50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или 

писмениот испит 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 



22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Anthony J. Berry, 

Broadbent, Otley 
Management Control 2nd edition, 

Palgrave 
Macmillan, 
England 

2005 

2. Steven M. Bragg  Accounting Control 

Best Practices 

John Wiley & 
Sons, UK 

2006 

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul M Collier, 

Samuel Agyei-

Ampomah 

Management 
Accounting Risk and 
Control Strategy 

CIMA 
Publishing 

2007 

2.     

3.    

 

 

     

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Банкарски финансии 

2. Код 4ЕК206819 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / прв 7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Проф. . Д-р Љупчо Давчев и Проф. д-р Марија Гогова 

Самоников 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Преку изучувањето на овој предмет, студентите ќе се здобијат со напредни знаења за 



оначинот на кој се менаџираат банкарските институции, да се запознаат со техниките 

на управувањето со средствата и обврските; да се здобијат со способности да ги 

анализираат перформансите на банката, посебно односот меѓу профитабилноста и 

профилот на ризичноста; да се запознаат со принципите на меѓународната регулатива 

во однос на адекватноста на капиталот, како и улогата на финасиските деривати во 

намалување на финасиските ризици. 

11. Содржина на предметната програма:  

Финансиски индикатори , Напредно менаџирање со кредитна анализа и кредитна 

политика , Стратегии за управување со ликвидноста , Депизитни извори на средства, 

Недепозитни извори на средства, Капиталот и банкарските ризици, Управување со 

средствата и обврските, Главни трендови во меѓународното банкарство, 

Вонбилансни активности и банкарски услуги. 

12. Методи на учење:  

Метод на усно и писмено излагање 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
45+45+30+60+60 = 240 часа (3+3+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 3 часа = 45 

часа).  

 

45 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 3 часа = 45 

часа).  

 

45 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа). 

 

30 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

(15 недели х 4 часа = 60 

часа). 

 

60 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

(15 недели х 4 часа = 60 

часа). 

 

60 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 



18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Institute of 

Banking and 

Finance 

Advanced Bank 

Management 

 

Institute of 

Banking and 

Finance 

2011 

2. Проф.д-р Горан 

Петрески 

Управување со 

банките 

Економски 

факултет-Скопје 

2008 

3. Тимоти В. Коч 

С. 

СкотМекдоналд 

Банкарски менаџмент 

(превод од Влада на 

РМ) 

Арс Ламина 2015 

4.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rose, Peter Commercial bank 

management, Fourth 

edition, 

Irwin/McGraw-

Hill, New York,  

1999 

2. Доц. Д-р Љупчо 

Давчев 

Инвестициско 

банкарство 

 2014 

3. Проф-д-р 

Милутин 

Ќировиќ 

Банкарство  2001 

     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 



1. Наслов на наставниот 

предмет 

Инвестициско банкарство 

2. Код 4ЕК207619 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/прв 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. Д-р Љупчо Давчев 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Инвестиционот банкарство последните 20 години го достигна својот зенит, но и го 

допре дното со финансиската криза. Енормно брзиот раст на овој тип на банкарски 

сектор преку побрзиот развој на индустријата како во делот на институциите така и 

во делот на новите финансиски инструменти ги создае најмоќните финансиски 

инстиуции во светот. Целта на предметот е да се воведат студентите во тајните на 

инвестиционот банкрство , начинот на нивнот функционирање и да се утврдат 

предностите и слабостите во однос на класичното банкарство . 

11. Содржина на предметната програма:  

Структура на инвестиционото банкарство, Емисиона активност на инвестиционите 

банки, Технологија на емисија на хартии од вредност, Иницијални јавни понуди, 

Понуда на обврзници - Должничка понуда, Соединувања и Преземања (М & A), 

Управување со инвестициони портфолија, Развој на инвестициското банкарство во 

Република Македонија 

12. Методи на учење:  

Метод на усно и писмено излагање 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи 

  
20 часа 

 



16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 
50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности, т.е. 

минимум 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуална работа, редовноста на предавања и 

вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф.д-р Љупчо 

Давчев 

Инвестициско 

банкарство 

УГД-Штип 2014 

2. Барбара Касу 

Клаудија 

Џирардоне 

Филип Молину 

Вовед во банкарство 

(превод од Влада на 

РМ) 

Ars Lamina 2012 

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Frederic Mishkin Financial Markets and 

Institutions 

Addison-Wesley 2004 

2. Проф.д-р Горан 

Петрески 

Управување со 

банките 

 2008 

3.     

     



Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Кредитен ризик и кредитна политика 

2. Код 4ЕК208519 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/ прв 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. Д-р Љупчо Давчев 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметот е да се запознаат студентите со основните поими од областа на 

кредитната политика, одделните видови на кредити, цената на кредитите, разбирање 

на последиците што промените во пооделните варијабли (каматната стапка) ја имаат 

врз стопанските движења, кредитниот ризик, оценувањето на кредитната способност 

11. Содржина на предметната програма:  

Значењето на кредитите за стопанството; Кредитниот потенцијал на банките; Пазарот 

на банкарски кредити; Видови кредити, Постапка на одобрување и мониторинг на 

кредитите; Кредитниот ризик и политики на управување со кредитен ризик, 

Кредитен информативен систем, Утврдување цена на кредитите; Инструменти за 

обезбедување на кредитите. 

12. Методи на учење:  

Метод на усно и писмено излагање 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи 

  
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 



16.3. Домашно учење – задачи 

 
50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности, т.е. 

минимум 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуална работа, редовноста на предавања и 

вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Sylvain 

Bouteille, 

Diane Coogan-

Pushner 

Credit Risk 

Management: 

Originating, Assessing, 

and Managing Credit 

Exposures 

Wiley Finance 2012 

2. Барбара Касу 

Клаудија 

Џирардоне 

Филип Молину 

Вовед во банкарство 

(превод од Влада на 

РМ) 

Ars Lamina 2012 

3. Arnold Ziegel Fundamentals of Credit 

and Credit Analysis 

Mountain 

Mentors 

2011 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Frederic Mishkin Financial Markets and 

Institutions 

Addison-Wesley 2004 

2. Проф.д-р Горан 

Петрески 

Управување со 

банките 

 2008 



3. Проф.д-р Љупчо 

Давчев 

Инвестициско 

банкарство 

УГД-Штип 2014 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Економетрија 

2. Код 4ЕК207419 

3. Студиска програма Финансии  

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус студии 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/втор 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Проф. д-р Дарко Лазаров 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со знаења и вештини за користење на современите 

економетриски методи и модели во анализата и истражување на актуелните економски 

прашања. Со аплицирање на економетриската методологија студентите мошне успешно 

ќе ги спознаваат, откриваат и експлицираат законитостите и односите помеѓу 

економските појави и феномени. Акцент на поврзаноста помеѓу економската теорија, 

математичката економија, економската и математичката статистика во функција на 

правилно поставување на хипотези, нивно тестирање и извлекување на соодветни 

заклучоци. Користење современи софтверски алатки за решавање практични примери и 

со цел поткрепување на теоретски воспоставената методологија со посебен осврт на 

STATA софтверот и неговта практична примена во економетриско тестирање. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во економетрија; Едноставен регресионен модел; Повеќекратен регресионен модел; 

Нелинеарен регресионен модел; Вештачки променливи; Автокорелација; 

Хетероскедастичност; Симултани равенки; Анализа на временските сери; 

Мултиколинеарност; Запознавање со економетрискиот софтверски пакет STATA; 

Решавање на задачи со економетрискиот софтверски пакет STATA (повеќекратен 

регресионен модел и анализа на временски серии). 

12. Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање 

 

13. Вкупен расположив фонд на 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 



време 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи 

  
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект  

(презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Освоени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност на предавања и вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски и англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  В.Буцевска   

 

 

Економетрија со 

примена на 

EVIEWS  

Економски 

факултет,Скопје  

2009 

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


2. Z.Mladenovic, 

A.Nojkovic    

Zbirka resenih 

zadataka iz 

ekonometrije 

Ekonomskog 

fakulteta, Beogradu  

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.Мицески, 

Д.Јошевски, 

К.Чабулева   

 

Економетрија 

збирка задачи  

Економски 

факултет, Штип  

во печат 

2. Т.Мицески, 

Д.Јошевски, 

К.Чабулева   

Економетрија 

прирачник за 

MICROFIT 

Економски 

факултет, Штип  

во печат 

3.     

     

 

 

Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Кост - бенифит анализа и проектна евалуација 

2. Код 4EK208419 

3. Студиска програма  Финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Прва / втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Ристе Темјановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на овој курс е да развијат студентите да се стекнат со знаења и практики околу 

примената на Кост-бенефит (Cost-benefit) анализата и проектната евалуација. Кост-

бенефит анализата е широко распространета метода со која се споредуваат и вреднуваат 

сите предности и недостатоци на некој проект или стопански зафат со целосна анализа на 

трошоците и користа од истиот. Потребата за реално согледување на процесот на 

инвестиции и оценка на оправданата реализација не еден инвистиски проект е 

незамислива без примена на Кост-бенефит анализата. Со совладување на оваа наставна 

програма студентите ќе бидат оспособени и во поглед на одлучувањето во изборот меѓу 

различни облици на користењето на ресурсите и различните проекти, врз основа на 

утрвдување на вкупните придонеси на проектот во достигнувањето на зацртаните цели. 

11. Содржина на предметната програма: 

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


Настанување и развој на Cost-Benefit анализата 

Основни принципи на Cost-Benefit анализата 

Критериуми кои се користат во Cost-Benefit анализата 

Процедура на примената на Cost-Benefit анализата 

Препознавање, дефинирање и вреднување на темелните одредници на анализа на 

трошоците и користа на инвестициските проекти 

Спроведување на анализа на трошоците и користа на инвестициските проекти 

Анализа на резултатите од спроведените техники на Cost-Benefit анализата 

Презентација на резултатите од Cost-Benefit анализата 

Животниот циклус на проектот и организација,  

Процеси на проектен менаџмент, 

Проектен-интеграциски менаџмент,  

Опфатност на проектен менаџмент, 

Време за проектен менаџмент,  

Трошоци за проектен менаџмент,  

Квалитет на проектен менаџмент,  

Менаџмент на човечки ресурси 

12. Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во 

соработка, методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни 

активности, сопствено ангажирање на студентите со читање на литература. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 1 часа = 15 

часа) 

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи 

  
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 
50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување до 50 бода 5 (пет) (F) 



(бодови/ оценка) 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности, т.е. 

минимум 42 бодови од двата колоквиуми, 

семинарската работа, редовноста на предавања и 

вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Несторовски, 

Методија 

Економија на 

инвестициите 

Економски 

факултет, Скопје, 

2005 

2. Методија 

Несторовски 

Инвестиционен 

менаџмент 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2003 

3. Boardman, 

A.E.; 

Greenberg, 

D.H.; Vining, 

A. R.;  Weimer. 

D.L.:  

Cost -Benefit 

Analysis: Concepts 

and Practice, 

4th Edition, Pearson 

series in Economics, 

2011 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Никола, 

Клусев 

Инвестиции Матица 

македонска,избрани 

дела, Скопје 

2001 

2. Боди,А.Кејн, 

А.Ј.Маркус 

Инвестиции Табернакул Превод 

3. Mishan, E.J.;  

Quah, E.: 

Cost Benefit Analysis fifth edition, 

Routledge, New 

York 

2007 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 



1. Наслов на наставниот 

предмет 

Лидерство      

2. Код 4EK205219 

3. Студиска програма Финансии  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус  

6. Академска година / 

семестар 

Прва / прв 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Трајко Мицески 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Намерата на овој предмет е да им помогне на студентите да го разберат 

однесувањето на лидерите во денешните комплексни организации. Главните 

прашања што се опфатени во наставната програма по овој предмет се: човекот како 

поединец, мотивацијата, групите и однесувањето на групите, теориите за лидерство, 

авторитет, моќ, политика, култура и промени во организацијата. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во лидерството; Карактеристики на современите лидери, Лидерството во 

глобален контекст,  Однесувањето на поединецот; Лидерот и организацијата; Групи 

во организацијата; Мотивација; Моќ, Поединецот и организацијата; Стилови на 

лидерство; Природата на организациското однесување и лидерството; Анализа на 

примери на лидерство.   

12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 

20часа 

16.2. Самостојни задачи 

 

50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 

50часа 

17. Начин на оценување      



17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Љубомир  

Дракулевски 

Лидерство-основа за 

ефективен стратегиски 

менаџмент 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1999 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kinicki, Angelo, 

Robert Kreitner 

Organizational 

Behavior, key 

conncepts, skills & best 

practices 

McGraw-Hill, 

Irwin, 

Hightstown 

2006 

2. Roobbins, 

Stephen P. 

Bitni elementi 

organizacsikog 

ponasanja 

MATE, Zagreb 1995 

     

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Организациско однесување       



2. Код 4EK201019 

3. Студиска програма Финансии  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус  

6. Академска година / 

семестар 

Прва/ прв 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Трајко Мицески 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Намерата на овој предмет е да им помогне на студентите да го разберат 

однесувањето на луѓето во денешните комплексни организации. Главните прашања 

што се опфатени во наставната програма по овој предмет се: човекот како поединец, 

мотивацијата, групите и однесувањето на групите, теориите за лидерство, авторитет, 

моќ, политика, култура и промени во организацијата. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во организациското однесување; Организациско однесување во глобален 

контекст,  Однесувањето на поединецот; Организациското однесување и 

организацијата; Групи во организацијата; Мотивација; Лидерство, Моќ, Поединецот 

и организацијата; Лидерство; Природата на организациското однесување.  

12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 

20часа 

16.2. Самостојни задачи 

 

50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 

50часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 10 бодови 



писмена и усна) 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Љубомир  

Дракулевски 

Лидерство-основа за 

ефективен стратегиски 

менаџмент 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1999 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kinicki, Angelo, 

Robert Kreitner 

Organizational 

Behavior, key 

conncepts, skills & best 

practices 

McGraw-Hill, 

Irwin, 

Hightstown 

2006 

2. Roobbins, 

Stephen P. 

Bitni elementi 

organizacsikog 

ponasanja 

MATE, Zagreb 1995 

     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Деловна комуникација    

2. Код 4EK206119 

3. Студиска програма Финансии  

4. Организатор на студиската Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - 



програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус  

6. Академска година / 

семестар 

Прва/ прв 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Еленица Софијанова  

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставната содржина на предметот е прилагодена така што ќе ги запознае студентите 

со фундаменталните законитости кои се почитуваат во комуникацискиот процес, со 

важноста која ја има во организацијата преку менаџерските информативни системи 

кои делуваат и пошироко во опкружувањето, преку односите со јавноста и преку 

маркетинг комуникациите со цел да се развиваат и користат  ефективни 

комуникациски вештини и способности. 

11. Содржина на предметната програма:  

А) Содржина на предавањата: 1. Комуникацијата и нејзиното знаење; 2. 

Комуникацијата во самата организација согледана преку организациското 

однесување; 3. Организациски конфликти – видови, извори и стратегии; 4. 

Менаџерски информативен систем во организациите 5. Деловна етика; 6. Деловно и 

законско однесување во етичка средина; 7. Деловни состаноци – тек и видови; 8. 

Комуникација при вработување и процес на социјализација; 9. Деловен бон тон; 10. 

Маркетинг - комуникации 11. Односи со јавноста – дефинирање, цели, функции и 

задачи; 12. Медиуми, инструменти и модели на односите со јавноста;  

Б) Содржина на вежбите: 1. Создавање на ефективна комуникација и практикување 

видовите на комуникациски мрежи; 2. Разгледување на примери од менаџирање на 

комуникацискиот процес во организациското однесување; 3. Типови на соговорници 

и практични вежби за справување со нив; 4. Позитивни практики за разгледување на 

конфликтни состојби и можни решенија; 5. Културни разлики во деловната етика – 

практични примери; 6. Практикување на критичко слушање, сензитивно – емпатичко 

слушање и слушање на разговори; 7. Создавање на прашања за интервју и анкетен 

прашалник; 8. Пишување CV и мотивациско писмо; 9. Деловен бон тон – позитивни 

практики; 10. Развивање на ефективна маркетинг комуникација; 11. Медиумите во 

односите со јавноста – видови и нивна практична примена; 12. Позитивните и 

негативните влијанија на медиумите во поширокото окружување 

12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 

30часа).  

30часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

30 часа 



тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 

20часа 

16.2. Самостојни задачи 

 

50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 

50часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Еленица 

Софијанова, 

Тамара Јованов 

Марјанова  

Деловна 

комуникација. 

Универзитет 

„Гоце Делчев" - 

Штип, 

Економски 

факултет 

2013 

2. Петковски К. 

Мајсторова-

Иванова А.  

Мајсторство во 

комуницирањето, 

Херакли – 

Комерц, Битола, 

2009год. 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Марковиќ, М. 

Пословна 

Пословна 

комуникација, 

Београд, Клио, 2003 



комуникација, 

Београд, Клио, 

2003 

2. Петковски К. 

Јанкуловска П.  

Деловно 

комуницирање 

ИРИС, Струга, 2006 

     

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Стратегиски Маркетинг 

2. Код 4EK200719 

3. Студиска 

програма 

Финансии 

4. Организатор 

на 

студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, 

оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска 

година / 

семестар 

Прва година / втор 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник  Проф. д-р Тамара Јованов Апасиева 

9. Предуслови 

за 

запишување 

на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во разбирањето 

на значењето, суштината и функционирањето на стратегискиот маркетинг. Оваа 

материја e од особена важност за секој стопански субјект, бидејќи ги претставува 

начините на формирањето и практичното аплицирање на маркетинг стратегиите.  

Студентите детално обработуваат и учат материја поврзана со: 

прашања за разбирањето на видовите стратегии на маркетинг; 

местото и значењето на стратегискиот маркетинг; 

анализа на пазарните можности за практично аплицирање на одредена маркетинг 

стратегија (анализа на макроокрожување; на купувачи и однесување на 



потрошувачите; пазарна сегментација; анализа на конкуренција; анализа на 

индустриска динамика и на животниот циклус на производот; маркетинг 

истражување и пазарни мерки, и пазарни цели и позиционирање на одлуките); 

развој на стратегии на маркетинг микс (производни стратегии; ценовни стратегии; 

дистрибутивни стратегии; промотивни стратегии; продажни стратегии; маркетинг 

стратегии на продавачите на мало; меѓународни маркетинг стратегии); 

имплементација на маркетинг стратегиите (осознавање на неопходните елементи за 

имплементација на маркетинг стратегии; контрола и ревизија на маркетинг 

стратегиите (значење на контролата на маркетинг стратегиите; прибирање, 

анализирање и процесирање на маркетинг стратегиите; анализа на профитабилноста 

од примената на маркетинг стратегиите); 

ревизија на постојните маркетинг стратегии. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед и дефинирање на стратегиски маркетинг 

Стратегиско маркетинг планирање  

Анализа на конкурентското окружување и пазарот 

Анализа на турбулентната околина 

Анализа на потрошувачите 

Анализа на конкурентите 

Сегментирање, таргетитање и позиционирање на пазарот 

Создавање на конкурентска предност 

Различни видови на маркетинг стратегии 

Имплементација на маркетинг стратегии 

Стратешко управување со потрошувачите 

Стартегиски маркетинг во 21от век 

12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување 

 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

16. Други 

форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 

20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 

50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 

50 часа 



17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мицески Трајко Стратегиски 

маркетинг 

Универзитетски 

учебник, Економски 

факултет, УГД, 

Штип 

2013 

2. Hooley G., Piercy F. 

N. and Nicouland B. 

Marketing 

Strategy and 

Competitive 

Positioning, 4th 

Edition  

Prentice Hall, 

Pearson Education 

2008 

3. Јованов Апасиева 

Тамара, Мицески 

Трајко 

Стратегиски 

маркетинг 

Универзитетски 

учебник, Економски 

факултет, УГД, 

Штип 

Во 

печат 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

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


1. Ристевска-

Јовановска 

Снежана, Јаќовски 

Бошко   

Стратегиски 

маркетинг 

Универзитетски 

учебник, Економски 

факултет, УКИМ, 

Скопје 

2003 

2. Onkvisit S. and 

Shaw J. 

International 

Marketing – 

Analysis and 

Strategy, 4th 

Edition 

Routledge, Taylor & 

Francics Group  

2004 

3. Јованов Апасиева 

Тамара 

Маркетинг: 

Истражување , 

стратегија и 

планирање 

Универзитетско 

учебно помагало, 

Економски 

факултет, УГД, 

Штип 

2014 

4.     

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од  втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Државни финансии 

2. Код 4ЕК207319 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/прв 7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Проф. Д-р Стеван Габер и Проф. д-р Илија Груевски 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Предметот им овозможува на студентите да се запознаат со карактерот, улогата и 

функциите на јавните финансии, како дел од јавниот сектор. По изучување на 

дисциплината студентите ќе можат стручно да го толкуваат и разбираат јавниот 

систем на пружање јавни добра во рамките на функциите на државата и ќе 

располагаат со неопходното теориско знаење за институциите на јавните финансии 

(јавните приходи и јавните расходи) и за нивните ефекти. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во јавните финансии; Даночен систем; Фискални односи помеѓу различни 

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


нивоа на власта; Јавниот долг во Република Македонија; Пазарниот неуспех и 

функции на државата; Јавни расходи; Јавни приходи; Јавен долг; Буџетски 

дефицит; Фискална политика; Фискални односи помеѓу различни нивоа на власта; 

Буџетски систем 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

8 ЕКТС х 30 часа =240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
45+45+30+60+60 = 240 часа (3+3+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 3 часа = 45 

часа).  

 

45 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 3 часа = 45 

часа).  

 

45 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа). 

 

30 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

(15 недели х 4 часа = 60 

часа). 

 

60 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

(15 недели х 4 часа = 60 

часа). 

 

60 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и Постигнат успех од 60% од колоквиуми или 



полагање на завршен 

испит 

писмениот испит 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанасовски, 

Живко 

Јавни финансии Економски 

факултет, 

Скопје 

2005 

2. Габер Стеван Улогата на јавниот 

долг во јавните 

финансии 

Економски 
факултет-Штип 

2013 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Харви С. Розен, 
Тед Геер 

Јавни финансии Превод на 

Влада 

2008 

2. Harvey S.Rosen Public Finance, sixth 

edition 

Mc Grow & Hill, 

Inc, New York, 

1995 

3. R.Musgrave and 

P.Musgrave 

Public Finance in 

Theory and Practice 

Mc Grow & Hill, 

Inc., New York 

1988 

     

 

 

 

 

При

лог 

бр.3 

Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Меѓународни финансии 

2. Код 4EK203719 

3. Студиска програма  ФИНАНСИИ 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година/семестар Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 



8. Наставник Проф. д-р Трајко Мицески и Проф. д-р Весна 

Ѓоргиева Свртинов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Примарната цел на курсот е да обезбеди еден целесобразен поглед на реалниот 

свет од аспект на меѓународните финансии. Имено, преку дескрипција и опис на 

актуелните економски услови и минатите трендови, студентите ќе се запознаат 

со најкритичните меѓународни макроекономски индикатори. Со вака утврдената 

реална скица за светот на меѓународните финансии, учесниците во курсот ќе 

бидат во состојба да ги разберат разработените теории и модели на едно 

повисоко и напредно ниво, но и подобро да ја сфатат суштината и значењето на 

макроекономските варијабли. Содржината на меѓународните финансии ги 

опфаќа и најважните меѓународни финансиски институции, од нивните корени и 

историскиот развој, преку економските политики кои тие ги креираат, па се до 

контроверзите кои ги обвиваат. Специфично за конкретниот курс е употребата 

на позитивна економија со цел да се даде одговор на прашањата кои ги 

поставува нормативната економија. Како пример е адресирана со години 

присутната дилема за изборот помеѓу фиксниот или флексибилниот девизен 

курс, а со која сеуште активно се соочуваат земјите низ светот. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

 

-Вовед во меѓународните финансии: историја, трендови и меѓународни 

институции (Меѓународниот Монетарен Фонд – ММФ и Светската банка – СБ); 

-Национален доход и биланс на плаќања; 

-Дисбаланси на трговската сметка: вистината за трговскиот дефицит и суфицит; 

-Девизни пазари (Foreign Exchange Markets – FOREX) и стапки на принос; 

-Паритет на каматна стапка (Interest Rate Parity – IRP); 

-Паритет на куповна моќ (Purchasing Power Parity – PPP); 

-Определување на каматната стапка; 

-Определување на националниот доход; 

-Ефекти од владината политика на флуктуирачки девизен курс; 

-Политика на фиксен девизен курс; 

-Ефекти од владината политика на фиксен девизен курс; 

-Фиксен versus флуктуирачки девизен курс  

 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа =240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+45+30+60+60 = 240 часа (3+3+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 3 часа = 

45 часа).  

 

45 

часа 

 



15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа.  

(15 недели х 3 часа = 

45 часа).  

 

45 

часа 

 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  

(15 недели х 2 часа = 

30 часа). 

 

30 

часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

(15 недели х 4 часа = 

60 часа). 

 

60 

часа 

16.3. Домашно учење – 

задачи 

(15 недели х 4 часа = 

60 часа). 

 

60 

часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 

бодов

и 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 

бодов

и 

17.3. Активност и учество 20 

бодов

и 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до70 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22 Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Steve Suranovic International finance: 

theory and policy 

The Saylor 

Foundation 

2010 

2. Madura. J. International financial  

management, 

12th edition 

Thomson- 

South  

Western 

2015 

3. Џарлс В.Л. Хил Меѓународен бизнис  

 

(Превод од Влада на 

РМ) 

The McGraw-

Hill Companies 

Inc. 

 

Издавач МК: 

Магор, 2010 

2010 

22.2 Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џон Д. Даниелс Меѓународен бизнис  

 

(Превод од Влада на 

РМ) 

Prentice Hall,  

 

Издавач МК: 

ГЕНЕКС 

 

2011 

2. Krugman, P. 

Maurice, O. 

International  

Economics 

Addison - 

Wesley,  

Boston 

2003 

3. Ристо Фотов Меѓународни  

финансии 

Економски  

Факултет 

Штип 

2010 

 

 

 

 

 

Прилог 

бр.3 

Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Меѓународни даночни системи 

2. Код 4EK209319 

3. Студиска програма ФИНАНСИИ 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година / семестар Прва/втор 7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Илија Груевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  



Партиципацијата во курсот им овозможува на студентите да се запознаат со 

принципите на оданочувањето во интернационален контекст на зборот, како и да ги 

осознаат даночните одредби и норми кои се применуваат на меѓународно и супра-

национално ниво. Тежиштето на курсот се однесува на апликацијата на 

интернационалните и над-националните правила за оданочување на меѓународните 

трансакции, и нивното влијание врз оформувањето на националните даночни 

системи. Дел од материјата се однесува и на меѓународните конвенции и договори за 

двојно оданочување, особено оние во рамки на законодавството на Европската 

Унија. Курсот ги обработува и клучните фундаментални концепти на меѓународното 

оданочување, кои се неопходни за студирање и изучување на конкретнава 

проблематика. Како додатен дел на курсот, ќе бидат претставени одликите и 

структурите на даночните системи на некои одбрани земји, со цел да се добие 

попрагматична слика за начинот на нивното функционирање. Секоја тематика 

поврзана со даноците, не може да биде комплетна без да се направи осврт и на 

причините, двигателите и правците на даночните реформи кои го одбележаа 

глобалниот свет на прагот на новото столетие.  

11. Содржина на предметот:  

-Вовед; 

-Причини и правци на даночните реформи во светот; 

-Глобализацијата и оданочувањето: природата на проблемот; 

-Меѓународна даночна политика; 

-Мобилност на капиталот, даночна конкурентност, даночна јурисдикција; 

-Клучни даночни принципи на оданочувањето на преку-граничното движење на 

капиталот и профитот; 

-Принцип на резидентство и принцип на извор на приходи кај персоналниот данок на 

доход и данокот на добивка; 

-Принципи на оданочувањето на преку-граничната трговија; 

-Неутралноста како основен принцип на данокот на додадена вредност во контекст 

на меѓународната трговија; 

-Данокот на додадена вредност и меѓународната трговија: принципот на крајна 

дестинација на потрошувачката; 

-Даночните договори во глобалниот свет; 

-Дизајнирање на даночното законодавство и структура на даночните договори; 

-Меѓународна размена на информации за даночни цели; 

-Даночните системи на некои одбрани земји: САД, Обединетото Кралство, 

Германија, Словенија, Хрватска и Србија. 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава  

(15 недели х 2 часа = 30 часа).  

 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
30 часа 

 



работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 часа).  

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 
50 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 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) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ian Roxan Limits to Globalisation: 

Some Implications for 

Taxation, Tax Policy, 

and the Developing World 

London 

School of 

Economics 

and Political 

Science 

2012 

2. Richard J. 

Vann 

International Aspects of 

Income Tax 

International 

Monetary 

Fund 

1998 

3. Илија 

Груевски 

Компарација на даночните 

системи и на политиките 

на даночни стимулации во 

некои одбрани земји- 

скрипта со практикум 

Економски 

факултет, 

Универзитет 

“Гоце 

Делчев” - 

Штип 

Во 

издавање 



22.2 Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Eduardo 

Baistrocchi 

The Use and Interpretation 

of Tax Treaties in the 

Emerging World:Theory and 

Implications 

Sweet & 

Maxwell 

Limited 

2008 

2. OECD International VAT/GST 

Guidelines 

Paris 2015 

3. OECD  Base erosion and profit 

shifting (update) 

Paris 2013 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од  втор  циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Регулаторни системи во финансискиот сектор 

2. Код 4EK212319 

 

3. Студиска програма Финансии;  

 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Марија Гогова Самоников 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметната дисциплина нуди одговори на прашања кои се поврзани со 

потенцијалните нерамнотежи на финансиските системи и начините на нивно 

регулирање. Финансиските системи поради нивната комплексност и начинот на кој 

се интегрирани во целокупниот економски систем предизвикуваат потреба од 

постоење на точно утврден начин на регулирање. Оваа дисциплина овозможување 

осознавање на начините на  финансиско регулирање во светот и во Република 

Македонија, моделите кои постојат на регулирање како и стручните насоки кои 

постојат за проучување на потребата од регулација. 

11. Содржина на предметната програма:  

 

- Причини за постоење и унапредување на финансиска регулација 



- Модели на финансиска регулација 

- Видови на регулација 

- Финансиска регулација на депозитни институции 

- Финансиска регулација на договорни финансиски институции 

- Финансиска регулација на инвестициони финансиски институции 

- Финансиска регулација во Република Македонија и светот 

 

 

12. Методи на учење: усно и писмено излагање 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа =  30 

часа).  

 

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 
50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност на предавања и 

вежби. 



20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Фредерик С. 

Мишкин 

Економија на пари, 

банкарство и 

финансиски пазари 

Магор (Превод 
од Влада на 
Република 
Македонија) 

2006 

2. Џон К. Хул Менаџирање на 

ризиците и 

Финансиски 

институции 

Alamina 
(Превод од 
Влада на 
Република 
Македонија) 

2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ристо Фотов и 

Марија Гогова 

Самоников 

Финансиски пазари и 

институции 

Економски 
факултет, 
Универзитет 
„Гоце Делчев“ 
Штип 

2015 

2. Edwin H. Neave Financial Systems, 

Principles and 

Organisation 

Routledge 1998 

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор  циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Осигурување 

2. Код 4EK212419 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

6. Академска година / Втора/трет 7. Број на ЕКТС 6 



семестар кредити  

8. Наставник Проф. д-р Стеван Габер 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Осигурувањето со својата заштитна функција на имотот и телесниот интегритет на 

човекот остварува мошне благородна  задача за човештвото. Потребата од 

осигурителна заштита од секогаш е присутна и ќе остане и понатаму со соочување на 

осигурителните компании со предизвиците со ризиците што ги носи 

интеранционализацијата и глобализацијата на современиот свет како процес.Сето тоа 

води кон зголемена функција и соочување со поголеми ризици на кои треба да 

одговори и обезбеди осигурителна заштита како на имотот, имотните интереси на 

луѓето исто така и заштита на нивниот телесен интегритет.  

Наставата по предметот  Осигурување  студентите ќе имаат можност да се 

запознаваат со осигурувањето како од теоретски исто така и од апликативен аспект. 

Особено внимание ќе се посвети на запознавање со поимот, значењето и дефиниција 

на осигурувањето, понатаму функциите на осигурувањето, елементите на 

осигурувањето, дефинирање и оценка на ризик, модалитети на осигурување и 

осигурени суми, средства на осигурувањето, управување со ризик  итн. Намерата на 

наставата по предметот е да им се помогне на студентите во стекнување неопходните 

знаења и сознанија од осигурителната теорија и практика што ќе им овозможи во 

разбирањето на значењето и суштината на осигурувањето. Во приготвувањето на 

наставната програма по овој предмет направен е обид да се разработат особено оние 

прашања кои ќе им овозможат непосредна примена на знаењата стекнати по овој 

предмет во практичното ангажирање на дипломираните економисти. 

11. Содржина на предметната програма:  

Значење, поим и дефиниција на осигурувањето, ризици, фактори кои ја 

детерминираат премијата за осигурување, модалитети на осигурителни покритија, 

осигурен случај, резерви на сигурност, технички резултат, документација во 

осигурувањето, права и должности на договорните странки во договорот за 

осигурување, осигурување на имоти, осигурување на живот, штети, соосигурување, 

реосигурување, средства на осигурувањето 

12. Методи на учење:  

Метод на усно и писмено излагање 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 



15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 
50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или 

писмениот испит 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Ристо Фотов 

и м-р Катерина 

Фотова Чикович 

Осигурување, второ 

дополнето и изменето 

електронско издание 

УГД Гоце 

Делчев-Штип 

2014 



2. Д-р Тихомир 

Јовановски 

Економика на 

осигурување 

Скопје 2005 

3. Д-р Александар 

Николовски и д-

р Драги Јанев 

Осигурување со 

елементи на актуарска 

анализа 

Скопје 2001 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Борис 

Марович 

Осигурање Нови Сад 1997 

     

     

     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Проценка на ризик и ревизија 

2. Код 4EK206619 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф.д-р Јанка Димитрова 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на наставата по предметот е студентите да се здобијат со напредни 

сознанија за концептуалните, теоретските и практичните аспекти на развивање на 

план за внатрешна ревизија базиран на проценка на ризик, земајќи ја во предвид 

рамката за управување со ризици во дадената организација, вклучувајќи ги 

нивоата на апетити за ризик кои се утврдени од раководството за различните 

активности или делови на дадената организација или пак користење на својот 

сопствен суд за ризиците, да го анализираат и да го прилагодат планот за 

внатрешна ревизија, како одговор на промените во дадената организација, како и 



на промените во нејзините ризици, операции, програми, системи и контроли. 

Планирање заснована на проценка на ризиците значи да се обезбеди ревизорот да 

ги истражи субјектите со највисоко ниво на ризиците во правец на постигнивање 

на целите  организацијата. 

Стратешките и годишните планови за ревизија мора да бидат развиени преку 

процес кој ги идентификува и приоритизира потенцијалните теми на ревизија, кои 

вообичаено му се претставуваат на раководството. Стратегијата дава можност да 

се претстави работата на внатрешниот ревизор како и користа која ќе произлезе 

од ревизорската функција. Таа претставува рамка која објаснува што може 

внатрешната ревизија да направи за раководството.  

Предметот е замислен да им понуди на студентите основни сознанија и за 

концептуалните, теоретските и практичните аспекти на интерната ревизија во 

современото турбулентно опкружување. Тука тие треба да се запознаат со 

клучните аспекти на интерната ревизија и нејзината улога во развиените 

економии; да ја осознаат професионалната и законската регулатива иманентна за 

интерната ревизија; да ги развијат способностите за професионално расудување; 

да стекнат сознанија за текот на активностите на интерната ревизија почнувајќи 

од планирањето на интерната ревизија па се до формулирање на извештајот и 

комуницирање со врвниот менаџмент на деловниот ентитет. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим, улога и значење на интерната ревизија во современите економии; 

Професионална регулатива во интерната ревизија; Професионална едукација на 

интерните ревизори; Управување со департманот за интерна ревизија кај 

трговските друштва, финансиските институции и јавниот сектор; Разбирање на 

планирањето на ревизијата засновано на проценка на ризиците; Идентификување 

на ризиците и проценка на нивната веројатност и влијание; Подготовка  на  

стратешки  и  годишни  планови за  ревизија  засновани  на  проценка  на  

ризиците; Докази во интерната ревизија; Процес на ревизија; Контролна 

структура; Ревизија на измамите; Работна документација во интерната ревизија; 

Известување во интерната ревизија;  

 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

 

30 часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30 часа 

 



 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 
20 часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 
50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или 

писмениот испит 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитрова 

Јанка 

Интерна ревизија –  Универзитет 

Гоце Делчев 

Штип 

2015 

2. Pickett, K. H. 

Spencer 

The Essential 

Handbook of Internal 

Auditing 

Wiley, West 

Sussex, 

2005 

3.  Standard on internal 

audit (SIA)2, Basic 

principles governing 

internal audit 

  

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Moeller, Robert: Brink’s modern 

internal auditing, 6th 

John Wiley & 

Sons, Inc., New 

2005 



ed, Jersey 

2.     

3.    

 

 

     

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Менаџмент со финансиски ризици 

2. Код 4ЕК209719 

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Стеван Габер 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Научната дисциплина менаџмент на ризик е едена од најмладите науки во областа на 

менаџментот и последниот дострел на најсовремените и најпропулзивни научни 

достигнувања во последниве две децении. Предметот има за цел да ги подготви 

студентите за предизвикот кој го носи новата професија менаџер на ризик која се 

развива и која нуди извонредна креативност и виртуозност во менаџирањето на 

опасностите кои и се закануваат на компанијата. Добрата теоретска подготовка треба 

да придонесе за квалитетно развивање низ кариерата. Предметот менаџмент на ризик 

е дизајниран да ги опфати начините на кои се врши квантификација и управување со 

различните извори на ризик во деловното работење на компаниите. Ова особено се 

однесува на компаниите од доменот на финансискиот сектор како што се банките, а 

исто така и на нефинансиските компании. Со тоа предметот го опфаќа широкиот 

пристап за управување со ризиците во претпријатието, односно “интегрираното 

управување со ризиците” – новиот менаџерски пристап во менаџментот со ризиците. 

Помеѓу насловите кои се покриени со материјата посебна тежина им се дава на 

пазарниот, кредитниот и оперативниот ризик.  

 

11. Содржина на предметната програма:  

Концептот на ризикот, Толеранција на ризик и премија за ризик, Диверзификација 

на ризици, Менаџмент на ризик, Стандарди на управување на ризик, Корпоративно 



управува и управувањето на ризикот, Организација на функција за менаџмент на 

ризици во претпријатието, Менаџмент на деловното портфолио, Управување на 

пазарниот ризик, Управување на оперативниот ризик, Управување на ризикот кај 

нефинансиките компании.  

 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 

20часа 

16.2. Самостојни задачи 

 

50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 

50часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Постигнат успех од 60% од колоквиуми или 

писмениот испит 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 



22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Наумоски, 

Александар 

“Управување со 

ризик“ (учебно 

помагало) 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2015  

2. Џон К. Хул Менаџирање на 

ризиците и 

финансиските 

институции, 

Превод од 

Влада на РМ 

 

2011 

3. Емет Џ. Воган Управување со ризик Превод на 

Влада 

2014 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Емет Воган, 

Тереза Воган 

Основи на ризик и 

осигурување 

Академски 

печат (Превод 

на книга од 

влада) 

2009 

2. Дарел Дафи; 

Кенет 

Џ.Синглтон;  

 

Кредитен ризик, Арс Ламина, 2011 

3.     

     

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Портфолио менаџмент      

2. Код 4EK210619 

3. Студиска програма Финансии  

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус  

6. Академска година / 

семестар 

Прва/прв 7. Број на ЕКТС кредити  6 



8. Наставник доц. д-р Елена Веселинова 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој предмет треба да им помогне на студентите да го разберат процесот на 

инвестирање во хартии од вредност. Тоа опфаќа анализа на приносот и ризикот на 

различни видови ХВ, како и употребата на таквата анализа при професионалното 

управување со портфолија на ХВ, т.е. за потребите на портфолио менаџментот. Во 

овој предмет, инвестирањето во ХВ е ставено во пазарен контекст, т.е. во контекст на 

берзанските пазари на долгорочни ХВ, како и во институционален контекст, во 

контекст на делувањето на институционалните инвеститори во ХВ, пред сe 

инвестиционите фондови. 

11. Содржина на предметната програма:  

Тргување со хартии од вредност (берзи); Овластени учесници на пазарот со хартии 

од вредност; Забранети дејствија во работењето со хартиите од вредност; Комисија за 

хартии од вредност (статус, организација, надлежности); Македонска берза на 

долгорочни хартии од вредност; Утврдување на вредноста на хартиите од 

вредност;Модели на утврдување принос и ризик на индивидуалните хартии од 

вредност; Карактеристики на портфолио менаџментот; Оптимизација на 

портфолиото; Меѓународна диверзификација; Ефикасност на пазарот на капитал; 

Портфолио стратегии и глобалниот концепт на портфолио менаџментот. 

12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

 

20часа 

16.2. Самостојни задачи 

 

50 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 

50часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
10 бодови 



17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Мирослав 

Шукаров, д-р. 

Зоран 

Ивановски 

Хартии од 

вредност и 

портфолио 

менаџмент 

Три 2005 

2. Боди, З., Кејн, 

А. и Маркус, 

Ален 

Инвестиции Превод од Влада на 

РМ. 

2010 

3. Prof. Burton G. 

Malkiel, PhD 

Случаен од по Wall 

Street 

W.W.Norton&Company 1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Reilly, Frank  Investment Analysis 

and Portfolio 

Management 

South-Western Cengage 

Learning 

2012 

2. Brentani, 

Christine 

Portfolio 

Management in 

Practice 

 2004 
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1. Наслов на наставниот 

предмет 

Теорија на одлучување    



2. Код 4EK204519 

3. Студиска програма Финансии  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – 

Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус  

6. Академска година / семестар Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник доц. д-р Елена Веселинова 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на овој предмет е да се запознаат студентите со квантитативните алатки кои 

што најмногу се користат во бизнисот. Моделите на одлучување и дрвото на одлуки 

нудат корисни информации за бизнис ситуации со бројни алтернативни одлуки, а при 

тоа секоја со дадена  веројатност и монетарна вредност која е поврзана со одреден 

исход. Низ предвидување и мултипна регресија студентите ќе имаат можност да 

прават проекции за идните продажби за одредени  производи или за идното 

искористување на производите или услугите. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во теорија на одлучување, процес на донесување на одлуки, анализа на 

алтернатицни решенија, дрво на одлуки, предвидување, Excel и мултипна регресија, 

Контрола на инвентар (список на стока), модели за линеарно програмирање, 

транспортација и пренесување, теорија за поредување, апликација на модели за 

линеарно програмирање. 

12. Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

Предавања- 

теоретска 

настава  

 

Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30часа 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа.  

 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа).  

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

Проектни 

задачи  

 

Проектни задачи  

 

20часа 

Самостојни 

задачи 

 

Самостојни задачи 

 

50 часа 



Домашно 

учење – задачи 

 

Домашно учење – 

задачи 

 

50часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови Бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

Бодови 

17.3. Активност и учество Бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓијовски, Благоја Теорија на 

одлучување, 

универзитетски 

учебник, прв дел 

Економски 

факултет - 

Скопје 

1998 

2.  Ѓорѓијовски, Благоја Теорија на 

одлучување, 

универзитетски 

учебник, втор дел 

Економски 

факултет - 

Скопје 

1998 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Russell and Taylor Operations 

Management 

Wiley 2003 

2.  Austin and Burns Management 

Science:  An Aid for 

Managerial 

Decision Making 

Macmillan 1995 
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1. Наслов на наставниот предмет Актуарска математика 

2. Код 4EK206719  

3. Студиска програма Финансии 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Eкономски факултет  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус на студии 

6. Академска година / семестар Прва/втор 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Билјана Златановска   

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на курсот, студенот е 
оспособен да ги примени финансиските и актуарските концепти во практиката. 

11. Периодични влогови, дисконтни пресметувања, периодични ренти, амортизација на заеми, обврзници и акции, 
животно осигурување, животни ренти, нето и бруто премии, пензиско и здравствено осигурување, осигурување на 
имот (неживо осигурување), пресметување на премиски (математички) резерви. 

12. Методи на учење: предавања со визуелна електронска презентација и демонстрација, 
интерактивни предавања, проектна задача 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања- теоретска 
настава 

30  часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  20 часа 

16.2 Самостојни задачи 50 часа 

16.3 Домашно учење 50 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 поени 

17.2. Проектна здача (презентација: писмена и усна) 10 поени 

17.3. Активност и учество 20 поени 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет)                   F 

од 51 до 60 бода 6 (шест)                E 

од 61 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 

19. Услов за потпис и полагање на Освоени 42 бодови од парцијални испити, изработена 



завршен испит семинарска работа и редовност на предавања и 
аудиториски вежби  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоевалуација 
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1. Наслов на наставниот 

предмет 
Глобализација  

2. Код 4EK207019 

3. Студиска програма Финансии 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Втор циклус на студии 

6. Академска година / семестар 1 / Втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  
6 

8. Наставник Доц. д-р Влатко Пачешкоски 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта е стекнување на  продлабочено разбирање на егзистирањето и функционирањето на 

процесот на глобализација во светската економија. 
Предметот Глобализација ќе им овозможи на студентите да го изучат егзистирањето и 

функционирањето на процесот на глобализација и влијанието врз економскиот развој. Овој 

предмет овозможува истовремено изучување на индикаторите преку кои ќе се 

квантифицираат ефектите од процесот на глобализација во светската економија.  

11. Содржина на предметната програма: Поим и дефинирање на глобализацијата; Теоретски 

концепции за процесот на глобализација; Домени на глобализацијата; Фактори (двигатели) на 

процесот на глобализација; Економската димензија на процесот на глобализација; 

Институционалистички пристап кон процесот на глобализација; Глобализацијата и 

меѓународниот монетарен и трговски систем; Предности и недостатоци на процесот на 

глобализација;Ефектите од глобализацијата врз развиените и помалку развиените земји; 

Глобализацијата како нов светски поредок; Дефинирање, принципи и концепти на 

меѓународниот развој; Целите на меѓународниот развој; Мерење на економскиот раст и 

развој; Анализа на изворирте и факторите на меѓународниот развој; Модели и стратегии за 

меѓународен развој во ера на глобализација. 
12. Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во соработка, 

методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности, 

сопствено ангажирање на студентите со читање на литература. 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска настава.  

15 недели х 2 часа = 30 часа   
30 часа 



15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  
15 недели х 2 часа = 30 часа   

30 часа 

16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  20 часа 

16.2. Самостојни задачи 50 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 50 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество  20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 
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) 
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност на предавања и вежби. 
20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Gregory Paul, 

Stuart Robert, 
Comparative economic 

systems 
Houghton Mifflin 
Company, New 
York, 

2009 

 2. Baker Dean, 

Epstein Gerald and 

Pollin Robert 

Globalization and 

Progressive Economic 

Policy 

Cambridge 
University Press 

1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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1. Наслов на наставниот 

предмет 

Меѓународни економски односи 

2. Код 4ЕК213019  

3. Студиска програма Бизнис економија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити  
6 

8. Наставник Проф.д-р Емилија Митева-Кацарски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Преку проучување на оваа предметна дисциплина, студентите ќе стекнат 

продлабочени сознанија за современите карактеристики на процесите на 

регионализација и глобализација, импликациите од овие процеси врз одделните 

национални економии, современите економски интеграции како и современите 

движења во меѓународната трговска размена. Со тоа студентите би ги стекнале 

потребните вештини кои се неопходни за справување со актуелните и идните 

предизвици во меѓународното глобално економско опкружување. Посебно 

внимание при проучувањето на оваа предметна дисциплина се посветува на 

влијанието на глобализациските процеси како катализатор на економската 

меѓузависност на националните економии во светски рамки, теоретските 

консидерации во врска со меѓународната трговија, инструментите на трговската 

политика, влијанието на меѓународните институции и организации, со акцент на 

финансиските и трговските организации, кои што претставуваат еден вид форум за 

меѓународната соработка на националните економии, валутната структура на 

меѓународните економски односи како и анализа и мерење на конкурентноста на 

економиите во светски рамки.  Заради подобро разбирање на фундаменталните 

теоретски концепти од областа на меѓународните економски односи, предвидено е 

анализирање на студии на случај.  
 

11. Содржина на предметната програма: 

- Економската глобализација како предвесник на современото глобално 
општество. 

- Теоретски консидерации во врска со меѓународната трговија: 
- Класични теории за меѓународна трговија. 
- Современи теории за меѓународна трговија. 

- Слободната трговија наспроти интервенционизмот во меѓународните економски 
односи: 
- Царините како инструмент на трговската политика. 
- Важноста на нецаринските бариери во глобалното економско опкружување. 

- Развојот на меѓународниот трговски систем (од ГАТТ до СТО). 
- Карактеристики на современите регионални економски интеграции. 
- Карактеристики на меѓународниот монетарен систем: 

- Меѓународниот монетарен фонд како ревизор на глобалниот финансиски 



систем. 
- Светска банка како глобален заемодавач на помалку развиените земји. 
- Современите предизвици за меѓународните финансиски институции во 

глобалното економско опкружување. 
- Валутна структура на меѓународните економски односи: 

-Политика на девизен курс. 

- Фактори кои влијаат врз состојбата во билансот на плаќање. 

- Воспоставување рамнотежа и финансирање на дефицитот во билансот на 

плаќање. 

         8. Анализа и мерење на конкурентноста на економиите во глобални рамки. 

 

 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

15 недели х 2 часа = 30 часа   

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 недели х 2 часа = 30 часа   

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  20 часа 

16.2. Самостојни задачи 50 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

 



20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Y. Kozak, Т. 

Shengelia ,T. 

Sporek , S. 

Lebedeva , А. 

Gribincea , 

A.Kozak, I, 

Kravchenko, 

O.Zakharchenko, 

D.Aliabieva 

An Introduction to 

International Economic 

Relations 

Publishing House 

„ Universal“. 

2014 

2.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ljubisa Adamovic Medunarodni 

ekonomski odnosi 

Ekonomki 

fakultet Beograd 

 

2.     

3.     

 

 

 

 

При

лог 

бр.3 

Предметна програма од втор циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Е-Бизнис 

2. Код 4ЕК204419 

3. Студиска програма  Финансии  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година/семестар Прва/прв 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Златко Бежовски 



9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Примарната цел на курсот е детално да ги запознае студентите со концептите и 

можностите во современиот електронски бизнис како и да ги оспособи да 

имплементираат соодветни е-бизнис решенија во постоечките компании но и да 

ги обучи и поттикне да започнат нови бизнис потфати во дигиталниот свет. 

Предметната програма е дизајнирана да ги запознае студентите со глобалните 

принципи во е-бизнисот преку теоретски концепти но и преку практични 

примери а воедно да им ги пренесе и искуствата и можностите на оваа дејност и 

во нашата држава при што интернетот ги отвора вратите и за меѓународен 

настап на македонските претприемачи и компании. Преку проектна задача 

предвидено е студентите и практично да се стекнат со одредени вештини во 

започнувањето и водењето на онлајн бизнис во домашни и меѓународни рамки. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

 

Вовед во електронскиот бизнис 

Дигитална економија и дигитално општество 

Дефинирање на Електронскиот бизнис 

Е-бизнис концепти и модели 

Форми на онлајн приходи 

Изградба на Е-бизнис 

Финансирање на електронски бизнис 

Елементи на Електронскиот Бизнис 

Организациски Е-бизнис Системи 

Веб Сајт -  концептуализација, изработка и одржување 

Веб содржини – креирање и управување 

Систем за управување со содржините 

Дигитален Маркетинг 

Оптимизација на веб сајтот за пребарувачите 

Маркетинг на привлекување (Inbound Marketing) 

Прифаќање и имплементација на Е-бизнисот во Македонија 

 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 

30 часа).  

 

30 

часа 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

30 

часа 

 



работа.  

(15 недели х 2 часа = 

30 часа).  

 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  

 
20 

часа 

 

16.2. Самостојни задачи 

 
50 

часа 

16.3. Домашно учење – 

задачи 

 

50 

часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 

бодов

и 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 

бодов

и 

17.3. Активност и учество 20 

бодов

и 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до70 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски,  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22 Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лаудон, К.К. 

Травер, К. Г. 

Електронска 

Трговија- бизнис, 

технологија, 

општество 

Арс Ламина 

Скопје 

2010 

2. Лаудон К.К., 

Лаудон Џ.П 

Менаџмент 

Информациски 

Системи: 

Управување со 

Арс Ламина 

Скопје 

2010 



дигитална 

компанија, 

3.     

22.2 Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kenneth C. 

Laudon 

and Jane P. 

Laudon 

Management 

Information Systems 

MANAGING THE 

DIGITAL FIRM 13th 

EDITION 

Pearson 

Education 

Limited  

2014 

2. Turban, Efraim, 

et al. 

Electronic commerce 

2018: a managerial 

and social 

networks 

perspective 

Springer 2017 

3.     

 
 


