
Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот предмет Финансиски пазари 

2. Код МФБ 516 

3. Студиска програма Монетарна економија, финансии и банкарство 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

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

6. Академска година/семестар 2022-2023 / прв 

(зимски) семестар 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Кирил Јовановски 

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 студентите треба да бидат способни да: 

·         стекнат детални  познавања на начините на кои функционираат различните видови финансиски 

пазари(девизен пазар, пазар на пари, пазар на капитал, итн.). 

·         ги анализираат одделните видови  финансиски институции на кои работат овие пазари, како и 

финансиските инструменти кои претставуваат материјал за тргување на пазарите. 

·         се здобијат со глобален пристап во изучувањето на финансиските пазари преку изучување на 

современите    процеси на глобализација и интернационализација на финансиските пазари. 

·         ги запознаат специфичните карактеристики и начинот на функционирање на македонските финансиски 

пазри. 

·         ги познаваат практичните прашања со кои се соочуваат финансиските менаџери и да се здобијат со 

способност да решаваат проблеми со кои ти судруваат за време на нивното работење на финансиските пазари. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

1.       Концепт, видови и еволуција на финансискиот пазар  

2.       Финансиски посредници на финансискиот пазар  

3.       Пазар на пари  

4.       Пазар на капитал  

5.       Опциони, термински и фјучерс пазари  

6.       Меѓународни девизни и кредитни пазари  

 

12. Методи на учење: предавања и интерактивна настава. 

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. Консултативна настава и 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  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 

од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 



Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

 Frederic Mishkin Economics of 

Money, Banking 

and Financial 

Markets 

 

Pearson;  

12th edition  

2018 

1. Zvi Bodie,  

Alex Kane,  

Alan J. Marcus  

Investments 

 

McGraw-Hill 

Education;  

10th edition  

2013 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Edwin T. Burton,  

Michael P. Koro  

Financial 

Markets: In 

Theory and 

Practice 

 

Independently 

published 

2019 

2. Anthony Saunders,  

Marcia Cornett,  

Otgo Erhemjamts 

Financial Markets 

and Institutions 

8th Edition 

(International 

Edition)  

 

McGraw-Hill 

Education; 8th 

edition 

2021 

3.     

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Frederic+Mishkin&text=Frederic+Mishkin&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zvi+Bodie&text=Zvi+Bodie&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Alex+Kane&text=Alex+Kane&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alan+J.+Marcus&text=Alan+J.+Marcus&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Edwin+T.+Burton&text=Edwin+T.+Burton&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Michael-P-Koro/e/B08D4H4XF6/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anthony+Saunders&text=Anthony+Saunders&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marcia+Cornett&text=Marcia+Cornett&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Otgo+Erhemjamts&text=Otgo+Erhemjamts&sort=relevancerank&search-alias=books

