
Прилог бр.3  Предметна програма од втор циклус на студии  

  

1.  Наслов на наставниот предмет  КОМЕРЦИЈАЛНО И ИНВЕСТИЦИОНО 

БАНКАРСТВО     

2.  Код  4EK203512  

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  

6  

8.  Наставник  Проф. Д-р Ристе Темјановски  

Доц. Д-р Виолета Маџова  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  

  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):   

Во рамките на предметот комерцијалното и инвестиционо банкарство 

магистрантите ќе ги продлабочат своите сознанија за  новите форми на  

активни , пасивни и неутрални банкарски работи , организација, стратегија  

 

 

 

 

и политика на  банкарското работење, анализа на 

профитабилноста на банките и  менаџирање со кредитниот микс 

и депозитниот поенцијал, како и продлабочување на знаењата за  

функциите на инвестиционото банкарство, организационата 

поставеност и трендот на развој на инвестиционите банки и 

местото на комерцијалните и инвестиционите банки по големата 

финасиска криза.  

  

11.  Содржина на предметот :  

Комерцијални банки (организациони аспекти , функциионирање, 

банкарски работи), Асиметричност на информации и морален 

хазард, управување со кредитнит микс, Планирање на 

депозитниот потенцијал,  Управување со депозитни недепозитни 

извори на средства, Капитал и  структура на капиталот, 

Адекватност на капиталот, Капиталните спогодби Базел 1,2,3,  

Банкарски кризи и управување со банкарски кризи , Санација на 

банки. Банки наспроти небанкарски финасиски институции. 

Инвестициони банки (организациони аспекти ,   основни функции 

на инвестиционите банки). Содржина на активностите на 

инвестиционите банки. Трендови на развој на инвестиционите 

банки по Големата финансиска криза.  

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

13.  Вкупен расположив фонд 

на време  

156  

14.  Распределба на 

расположивото време  

2+2+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           2 часа  

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.  D-r Milutin 

Cirovic,   

   

“Bankarstvo”   Beograd,   2003  

2.   Шила 

Хефернан  

,  

“ Модерно банкарство  

-   

АКАДЕМСКИ  

ПЕЧАТ  - 

Скопје  

2009  

  

3.  Juliano Iannota   “Investment Banking  

“1st Edition.,  

Springer 

Science+Busi 

ness Media  

 2010  



22.2.  

Дополнителна 

литература  

 

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  Peter S. Rose   “  Managing   

Commercial Banks  

McGraw –  

Hill  

Companies,  

Inc. 1221  

Avenue of the  

Americas,  

New York,  

NY,  

2002  

2.  Mishkin S. 

Frederic,  

  

„The Economics of  

Money, Banking and  

Financial Markets “  

Scott,  

Foresmen 
and 
Company,  
Glenview,  

Illinois  

  

3.          

 


