
Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Финансиски менаџмент 

2. Код 4ЕК111317 

3. Студиска програма Бизнис информатика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

3/6 7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Илија Груевски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Намерата на наставата по предметот е на студентите да им се пренесат 

основните сознанија од областа на управувањето со финансиските средства 

во рамките на претпријатието, да им овозможи да го разберат процесот на 

финансиското одлучување, како и да го интерпретираат влијанието кое 

финансиските одлуки ќе го имаат врз создавањето на вредноста на 

компанијата. 

11. Содржина на предметната програма:  

Финансиско одлучување: 

- Долгорочни извори на финансирање; 

- Краткорочни извори на финансирање; 

- Структура на капитал (оперативен и финансиски ливериџ); 

- Финансиски извештаи; 

- Финансиска анализа (коефициенти); 

Инвестициско одлучување: 

- Долгорочно инвестирање – “capital budgeting” (Оценка на ефикасноста 

на капиталните вложувања и избор на проекти); 

- Краткорочно инвестирање (управување со обртни средства); 

- Ризик и принос; 

- Трошок на капитал; 

Дивидендно одлучување: 

      -     Распределба на добивка (дивидендна политика); 

Специјални области на финансискиот менаџмент: 

- Основни принципи на вреднувањето (временска вредност на парите) 

- Хибридни хартии од вредност и финансиски деривати; 

- Спојувања, преземања и преструктурирање на претпријатието;  

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+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 60 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) 

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 

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 јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

 

22 Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Сашо Арсов Финансиски 

менаџмент 

Економски 

факултет - 

Скопје 

2008 



 2. Ристо Фотов Финансиски 

менаџмент 

Економски 

факултет-

Штип 

2010 

3. С. Б. Блок и Џ. 

А. Харт 

 

Основи на 

финансискиот 

менаџмент 

 

(превод од 

Влада на РМ) 

The McGraw-

Hill Companies  

Inc./Irwin 

 

МК: Глобал 

комуникации 

2008 

22.2 Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. James C. Van 

Horne, John M. 

Wachowicz, Jr. 

Fundamentals 

of Financial 

Management, 

10th edition 

Prentice Hall, 

New Jersey 

1998 

2. Стивен А. Рос, 

Џеф Џ. 

Вестерфилд  

Корпоративни 

финансии  

 

(превод од 

Влада на РМ) 

The McGraw-

Hill Companies  

Inc.  

 

МК: Магор 

2010  

3.     


