
Шифра на предмет: 

 

Назив на предметот: 

Пазар на капитал и финансиски институции 

Ниво 

Втор циклус 

 

Година: 

Прва година 

Семестар: 

 втор 

Број на ЕКТС кредити: 

10  кредити 

 

Статус: 

задолжителен  
  

Предметен наставник: проф. д-р Гордана Витанова, проф. д-р Гордана Трајкоска 

1. Цел на предметот: Стекнување на напредни знаења неопходни за  пазарот  на капитал  

којшто претставува двигател на стопанскиот раст и развој, за неговото 

значење, улога и функции, инструментите со коишто се тргува на истиот, 

како и институциите коишто  овозможуваат негово ефикасно 

функционирање. 

2. Предметна 

програма 

 
ВОВЕД 

Карактеристики и развиток на  пазарот на капитал 

Основни цели и задачи на пазарот на капитал и институциите во 

глобалната економија 

Инструменти со коишто се тргува на пазарот на капитал 

Акции и обврзници и нивно вреднување 

Специфични берзански работи, финансиски деривати 

Финансиски институции 

Функциите и задачите на банкарските институции на пазарот на капитал  

Управување со финансиските ризици 

Местото и улогата на инвестициските фондови 

Специфичности на осигурителните компании 

Пензиските фондови како учесници на пазарот на капитал 

Берзите на пазарот на капитал 

Институционална и организациска структура на пазарот на капитал и 

институции во Република Македонија 

Македонска берза за хартии од вредност 

 

 Форми Поени 

1. Испит маx 80 80 поени 

1. Семинарски 

маx 10 

10 поени 

2. Презентација и 

анализа на бизнис 

практики 

 

3. Домашни задачи  5 поени 

 4. Присуство  маx 5 5 поени 

 5. Активност max 5  



 

Предметен наставник, 

Проф. д-р Гордана Витанова 

 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гордана Витанова Финансиски пазари и 

институции 

Економски 

факултет-

Прилеп 

2003 

2. Шошиќ  Дејан, Живковиќ Бошко 

 

Финансиска тржишта и 

институције 

Економски 

факултет 

Београд 

 2009 

3. Бајрактаревич Ракочевич 

Слагана  

 

Инвестиционо банкарство 

и тржиште хартије од 

вредности  

Задужбина 

Андрејевич, 

Београд 

2004 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петковски  Михаил 

 

Финансиски пазари и 

институции 

Економски 

факултет, Скопје 

2009 

2. Шошиќ  Дејан 

 

Хартије од вредности 

(Управљање портфолијом 

и инвестициони фондови) 

Економски 

факултет,  

Београд  

2006 

3. Мишкин Фредерик Економија на пари, 

банкарство и 

финансиски пазари, 

Мишкин Фредерик, 

Издавач:Магор,2010 

Издавач:Магор, 2010 


