
Прилог бр.3  Предметна програма од втор циклус на студии  

  

1.  Наслов на наставниот предмет  УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ 

ИНСТРУМЕНТИ     

2.  Код  4EK203812  

3.  Студиска програма  ФИНАНСИИ И БАНКАРСТВО   

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  Петта/прв  7.  Број на ЕКТС 

кредити  

4  

8.  Наставник  Проф. Д-р Ристо Фотов  

Доц. Д-р Крсте Шајноски  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  

  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):   

Овој предмет ги продлабочува сознанијата на студентите во делот на 

разбирањето , функционирањето и апликативното работење со процесот на 

инвестирање и управуање со  финансиски инструменти.Инвестирањето во 

хартии од вредност  е ставено во пазарен контекст, т.е. во контекст на 

берзанските пазари на долгорочни хартии од вредност , како и во 

институционален контекст, во контекст на делувањето на институционалните 

инвеститори во хартии од вредност, пред сe инвестиционите фондови. Со 

оглед на факотот дека живееме во исклучително турбулентен период за 

финансиските пазари управувањето со финансиските инструменти е 

исклучително битно за надминување на проблемите со кои се соочуваат како 

компаниите од финансискиот сектор така и компаните од реалнит сектор, но 

во исто време и малите акционери и физички лица кој се јавуваат како 

инвеститори на финансиските пазари. Поопфатното третирање на овие 

проблеми ќе им овозможи на студентите  

 

 

 да ги осознаат причинско последичните врски помеѓу реалниот и 

финансискиот сектор, помеѓу информациите и цените на акциите, 

помеѓу регувативата и злоупотребите  

  

11.  Содржина на предметот :  

-Услови за инвестирање  во хартии од вредност   

-Анализа и селекција на портфолијата од хартии од вредност  

- Каматните стапки и вреднување на хартиите од вредност   

-Теории на пазарот на капитал  

-Перформанси и управување со инвестициските фондови  

- Пазар на дериватни инструменти  

- Институционални инвеститори и нивна регулација  

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

13.  Вкупен расположив фонд на 

време  

120  



14.  Распределба на расположивото 

време  

2+1+1  

15.  Форми на наставните 

активности  

15.1.  Предавања- 

теоретска настава  

2 часа  

15.2.  Вежби  

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа  

  

16.  Други форми на 

активности  

16.1.  Учење за 

предавања  

1 час  

16.2.  Подготовка за 

вежби  

  

16.3.  Консултации  1 час  

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 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  

Постигнат успех од 60% од двата 

колоквиуми или писмениот 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.   1.Д-р.  Дејан  Б.  Хартии од 

вредност –  

Центар за  2007  

   Шошкич,   управљање  

портфолиом  и  

инвестициони 
фондови“,четврто  

издање, , 2007   

  

издавачка 

делатност 

– Београд  

 

2.  2.Anthony  Saunders,  

Marcia Millon Cornett,   

“Finansiska  trzista 

 i  

Poslovni 

dnevnik,   

2006  



institucije”,  

3.          

22.2.  

Дополнителна литература   

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

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

alt, S.   

- Negotiable 
instruments, 
payments and 
Credits,  
Foundation  Press,  

2000  

Foundation 

Press,   

2000  

2.  Frederic  Mishkin,  

Stanley G. Eakins ,   

“Finansiska trzista 

+ institucije”,  

, Zagreb  2005  

3.  Popovic,  Sasa:,   

  

Portfolio analiza – 

kvantitativni 

aspekti 

investiranja u 

hartije od 

vrijednosti  

Podgorica  2000  

 


