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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Финансирање на претприемачки бизниси 

2. Код CFM523 

3. Студиска програма Корпоративен финансиски менаџмент 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 

5. Степен(прв, втор, трет циклус) Втор циклус  

6. Академска година/семестар Прва година /втор 

семестар 

7. Број на 

ЕКТС 

6 

8. Наставник Проф. д-р Стојан Дебарлиев 

Вонр. проф. д-р Александра Јанеска - Илиев 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни да: 

• ги дефинираат и опишат клучните поими поврзани со поимот на претприемништвото, претприемачкиот 

процес и начините за основање на претприемачи бизниси; 

• ги разликуваат различните извори на финансирање на претприемачките бизниси и ги дискутираат 

нивните практични импликации преку секојдневни претприемачки примери; 

• ги анализираат факторите и проблемите кои влијаат на успешно финансирање на претприемачките 

бизниси; 

• ја оценуваат ефективноста на различните извори на финансирање низ  животниот циклус на 

претприемачките бизниси со цел донесување на соодветни инвестициски одлуки. 

11. Содржина на предметната програма: 

8. Претприемништвото и претприемачкиот процес 

9. Начини на основање на претприемачки бизниси, форми на сопственост и потреба за нивно финансирање  

10. Капитално наспроти должничкото финансирање 

• Традиционални извори на капитално финансирање 

• Традиционални извори на должничко финансирање 

11. Алтернативи извори на капитално финансирање на претприемачки бизниси 

• Претприемачки капитал 

• Бизнис ангели 

12. Други креативни извори на финансирање на претприемачки бизниси 

• Акцелератори 

• Грант програми за финансирање  

• Crowdfunding - финансирање  

• Стратегиски партнерства  

13. Животниот циклус на претприемачките бизниси и формите на финансирање 

12. Методи на учење: предавања, студии на случај, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со 

LCD и Power Point. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливо време 24+16+40+10+90 = 180 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 24 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

16 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 40 часови 

  16.2. Самостојни задачи 10 часови 

  16.3. Домашно учење 90 часови 

17. Начин на оценување                                                                            50+40+10 = 100 бода  

 17.1. Тестови  80 бодови 

 17.2. Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до  50  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Реализирани активности од токите 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  
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21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

 Брус Р. Барингер и 

Р. Дјуан Ајреленд 

Претприемаштво: Успешно 

почнување со нови потфати, 

четврто издание (превод) 

Арс 

ламина, 

Скопје 

2012 

 Роберт Д. Хисрич, 

Мајкл П. Питерс, 

Дин А. Шеферд 

Претприемаштво Арс 

ламина, 

Скопје 

2012 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Chandra S. Mishra Getting Funded Palgrave 

Macmillan, 

New York 

2015 

2. 

L. Casanova, P.K. 

Cornelius and S. 

Dutta 

Financing Entrepreneurship and 

Innovation in Emerging Markets 

Elsevier 

Inc. 

London 

2018 

  

3. 

Robert T. Ochtel Business planning, Business 

Plans, and Venture Funding 

The 

Carlsbad 

Technology 

Group, 

Inc., 

Carlsbad 

2009 


