
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Финансии 

2. Код  

3. Студиска програма Бизнис информатика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар 2 година/3 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Доц. 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 проблемите на 

парите, за нивното креирање, за тековите, за поништувањето, за бројни и сложени 

дејствувања во стопанството, за тековите на доходот воопшто, а пред се за неговата 

распределба, прераспределба, формите, инструментите и субјектите за неговото 

трошење. Прашања за детерминантите кои влијаат на одржување на вредноста на парите, 

одржување на оптималната големина на паричната маса со цел непречено и нормално 

одвивање на процесот на репродукција. Целта е да се проучат сите аспекти на 

финансиите кои произлегуваат од работата со парите, од корпоративниот сектор, јавните 

финансии, монетарните и меѓународните финансии. 

11. Содржина на предметната програма: 

- Поим и дефинирање на финансиите 

- Еволутивен развој на финансиите како наука 

- Поим, функции и развој на парите 

- Финансиски ситеми и начела на нивно работење 

- Финансиски институции 

- Финансиски инструменти 

- Парите и монетарната политика 

- Финансиите во банкарскиот сектор 

- Деловни финансии 

- Јавни финансии 

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+30+30+60=180 часа (2+2+1) 

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  30 часа 

       

16.2. Самостојни задачи 

 

30 часа 

16.3. Домашно учење  

 

30 часа 

       

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуален проект / 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 и Англиски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ристо Фотов Основи на 

финансии, второ 

дополнето и 

изменето издание 

Економски 

факултет, 

Универзитет 

„Гоце Делчев“ 

Штип 

2013 

2. Zvi Bodie, 

Robert C. 

Merton 

Finance (Preliminary 

Edition) 

Prentice Hall  1997 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Стивен А. Рос, 

Рандолф В. 

Вестерфилд, 

Џефри Ф. Џаф   

Корпоративни 

финансии 

McGraw-Hill 

(Превод од 

Влада на 

Република 

Македонија) 

2005 

 


