
Шифра на предмет: 

48 

 

План за работа по предметот 

Финансиски пазари и институции 

 2018/2019 

Ниво 

Додипломски 

 

Година: 

втора година 

 

Семестар: 

Трет семестар 

 

Број на ЕКТС кредити: 

8 кредити 

 

Статус: 

Задолжителен/изборен 
Број на часови неделно: 4+2 Вкупен број на часови: 60+30 

Предметен наставник: проф. д-р Гордана Витанова 

1. Цел на предметот:  

Целта на предметот е студентите да се стекнат со знаења за значењето, 

улогата и функциите на финансиските пазари  и институции, затоа 

што истите  претставуваат основен предуслов за функционирањето 

на секое пазарно стопанство. Исто така ќе се стекната со знаење за 

основните сегменти на финансиските пазари (пазарот на капитал, 

пазарот на пари и девизниот пазар), како и нивната организациска 

поставеност, законската регулатива, учесниците и финансиските 

инструменти со коишто се тргува на истите.  
2. Предавања  и вежби Фебруари 

• Поим, карактеристики и развој на финансиските пазари 

• Основни цели и задачи на финансиските пазари и 

институции во глобалната економија 

• Пазар на пари 

• Предмет и технологија на работа на пазарот на пари 

• Пазар на капитал 

• Девизен пазар 

Март 

 

• Финансиски берзи за тргување со долгорочни хартии од  

вредност 

• Принципи за тргување на Њујоршката берза 

• Принципи за тргување на Лондонската берза 

• Принципи на тргување на Токиската  берза 

• Светски берзански индекси 

Април 

• Долгорочни харии од вредност и методологија за нивно     

вреднување-акции 

• Емисија и листинг на акциите 

• Долгорочни хартии од вредност и методологија за нивно 

вреднување- обврзници 

• Институционална структура и регулација на финансиските 

пазари 

• Специфични берзански работи, финансиски деривати 

• Финансиски институции  

• Поим, видови каматни стапки и нивни детерминати 

• Небанкарски финансиски институции  

• Управување со финансиските ризици 

• Осигурување од ризикот и негово минимизирање 

Мај 



• Институционална и организациска структура на 

финансиските пазари и институции во Република 

Македонија 

• Македонска берза за хартии од вредност 

• Централен депозитар на хартии од вредност  

• Комисија за хартии од вредност 

• Брокерски куќи и институционални инвеститори 
 

3. Систем на континуирано 

оценување 

Форми Поени 

1. Колоквиуми маx 80 80 поени 

1. Семинарски 

маx 10 

- 

2. Презентација и 

анализа на бизнис 

практики 

10 поени 

3. Домашни задачи   

 4. Присуство  
маx 10 

5 поени 

 5. Активност 5поени 

4. Литература 

 
Проф д-р Гордана Витанова, Финансиски пазари и 

институции, Економски факултет – Прилеп, 2003 год.  

d-r Kulic Mirko, Finansiska trzista, Megatrend, Univerzitet 

primenjenih nauka, 2003 god. 

 

 
 

 

Прилеп, Предметен наставник, 

01.10.2018 година Проф. д-р Гордана Витанова 

 


