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Предметна 
програма ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Код Тип на предметот Циклус на студии Семестар Фонд на 
часови ЕКТС 

БАС-11ФИМ Задолжителен 
предмет I (прв) циклус V (петти) 

семестар 2+2+2 7 

Организатор на студиската програма: Бизнис академија Смилевски - БАС 

Наставник/ Наставници: Проф. д-р Маја Кочоска 
Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо 

1. Цели на предметот и резултати согласно Националната рамка за квалификации 

1.1. Цели на предметот 

• Разбирање на целите, функциите  и организацијата на 
финансискиот менаџмент; 

• Разбирање на проблематиката на управување со финансиите 
на претпријатието; 

• Совладување на одделните  подрачја на финансиите и 
разбирање на ефикасното стопанисување со парите; 

• Развивање вештини за разбирање на употребната вредност на 
финансиските извештаи; 

• Оспособување за барање оптимални решенија во доменот на 
стопанисување со парите;  

• Способност за подготовка на финансиска анализа преку 
имплементација на финансиските показатели; 

• Разбирање на потребата од краткорочно и долгорочно 
финансирање; 

1.2. Резултати согласно 
Националната рамка за 
квалификации 

• Дефинира деловни и финансиски односи и различни 
финансиски ситуации; 

• Објаснува меѓусебна поврзаноста на финансиската функција 
со останатите деловни функции; 

• Составува и анализира финансиски извештаи неопходи за 
работењето на компаниите; 

• Составува финансиски планови; 
• Употребува финансиска анализа и финансиски показатели; 
• Планира извори на финансирање; 
• Планира долгорочни вложувања 
•  Разбира како функционираат финансиските пазари; 
• Разликува вертикални и хоризонтални правила на 

финансирање 
• Објаснува финансиски и деловен левериџ; 

2. Детална содржина на предметот по поглавја и единици 
1. Вовед во деловни финансии и 

финансиски менаџмент 
• Цели и задачи 
• Деловни и финансиски односи 
• Финансиски систем 
• Финансиски ситуации 
• Финансиски цели 

6. Долгорочно финансирање 
• Пазар на капитал 
• Функации и учесници 
• Примарен и секундарен пазар 
• Пазар на долгорочни хартии од 

вредност 
7. Краткорочно финансирање 
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2. Финансиски извештаи 
• Поим и видови 
• Биланс на состојба 
• Биланс на успех 
• Извештај за парични текови 
• Извештај за промена на капитал 

3. Финансиско планирање 
• Финансиски планови 
• Планиран БС 
• Планиран БУ 

4. Финансиска анализа 
• Поим и видови 
• Анализа на финансиски показатели 

5. Правила на финансирање 
• Вертикални правила на финансирање 
• Хоризонтални правила на финансирање 
• Правила за односот на долгорочен 

спрема краткорочен капитал 
• Останати правила 

• Краткорочно неосигурано финансирање 
• Краткорочно осигурано финансирање 

8. Деловен и финансиски левериџ 
• Поим и пресметка 

9. Планирање на долгорочни вложувања и 
оценка на нивна ефикасност 
• Инвестиционо одлучување 
• Планирање на долгорочни вложувања 
• Интерна стапка на принос 
• Рационализирање на капиталот 

10. Посебни облици на финансиски 
менаџмент 
• Реструктуирање на имот 

(приватизација, спојување и 
припојување, други облици на 
реструктуирање) 

3. Детален опис на наставните и работните методи и распределба на расположливото време 

3.1. Форми на наставните 
активности 

Предавања – теоретска настава 24 часа 

Вежби, семинари, тимска работа 24 часа 

3.2. Други форми на 
активности 

Проектни извештаи 24 часа 

Самостојни задачи 0 часа 

Домашно учење 118 часа 

ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВ ФОНД НА ВРЕМЕ 190 Часа 

4. Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот 

4.1. Начин на 
оценување 

4.1.1. Испит/ 
колоквиум 

Минимум 50% присуство и активност во наставата; 
Предаден проектен извештај изработен според 
барањата на предметниот наставник и 
реализирана студентска практична настава 
согласно програмата. 

50  
(25+25) 
бодови 

4.1.2. Проектен 
извештај 

Минимум 11 освоени поени од изработката (макс. 
15 поени) и презентирањето (макс. 5 поени) на 
проектните извештаи 

20 
(15+5) 

бодови 

4.1.3. Присуство и 
активност 

Минимум 50% присуство и активност во наставата 
и за првиот колоквиум, за вториот колоквиум, 
односно за испит. 

30  
(15 + 15) 
бодови 

4.1.4. Друго 

Студентот може да добие дополнителна задача за 
која, доколку успешно ја изврши може да добие 
дополнителни поени на оценката за присуство и 
активност  

1 - 5 
бодови 

4.2. Формирање на оценка (бодови/ 
нумеричка оценка/ описна оценка) 

0 - 40 5 F 
41 – 50 5 Fx 
51 – 59 6 E 
60 – 69 7 D 
70 – 79 8 C 
80 – 89 9 B 
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90 – 100 10 A 

4.3. Услов за слушање и полагање на 
предметот 

Слушан и положен предметот Менаџерска економија. 
Успешно завршени обврски во точка 4.1.2. и 4.1.3., успешно 
реализирана теренска студентска практика и регулирана 
школарина согласно Договорот за школување. 

4.4. Взаемна поврзаност на 
предметите 

Математика за бизнис, Менаџерска економија, Менаџерско 
сметковоство. 

5. Јазик на кој се изведува наставата 
• Македонски јазик 

6. Метод на следење на квалитетот на наставата 
Квалитетот на наставата се следи преку неколку механизми: 
• Редовна или вонредна (по потреба) семестрална евалуација на изведбата на наставникот 

и квалитетот на наставата од страна на студентите; 
• Редовна или вонредна (по потреба) семестрална евалуација на изведбата на наставникот 

и квалитетот на наставата од страна на менаџментот; 
• Семестрална само-евалуација на изведбата на наставникот и квалитетот на наставата од 

страна на наставникот; 
• Редовен и вонреден увид (по потреба) во наставата од страна на менаџментот; 

7. Литература 
7.1. Основна 
литература 

1. Кочоска,М., Ивановска,П.Д., (2018), Компендиум, Бизнис 
Академија Смилевски-БАС 

7.2. Дополнителна 
литература 

1. Основи на финансиски менаџмент - Стенли Б.Блок, Џефри А. 
Харт- дел од програмата на Владата на РМ за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници 

2. Трајкоски Б. (1990) Финансиско работење на претпријатијата, 
Универзитетска печатница “ Кирил и Методиј”, Скопје, 1990 г. 

3. Ивановиќ З. (1997) Финансиски менаџмент, Свеучилиште у 
Ријеци, Опатија 

4. Фотев Р. (2010) Финансиски менаџмент, Универзитет „Гоце 
Делчев“, Штип 

 

  


