
Предметна програма од втор циклус студии за изборен предмет 
1. Наслов на предметот Финансирање и инвестиции во аграрот 
2. Код АБ3204 
3. Студиска програма Агробизнис 3+2 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Економски институт, Скопје, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Втор циклус на високо образование 

6. Академска 
година/семестар 

I, II година/ 
I, II, III, IVсеместар 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник проф. д-р Диана Бошковска 
доц. д-р Владимир Петковски 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот  

Завршен прв циклус студии (180 кредити)/ 
Заверен преходен семестар 

10. Цели на предметната програма: 
Студентите да се стекнат со знаења кои се однесуваат на суштинските аспекти на теоријата 
и праксата на  инвестирање и финансирање на инвестициите во долгорочни реални средства 
(инвестициони проекти) и донесување на инвестициони одлуки со примена на соодветни 
методи и критериуми за оценкааан ефикасноста на инвестиционите проекти.  
Оспособен за (компетенции): 
 Разликување на видовите инвестиции во земјоделството  
 Идентификување на различните извори на финансирање на долгорочни вложувањата 
 Утврдување на цената на пооделните  извори на капитал и просечната цена на 

капитал 
 Утврдување оптимална структура на капиталот 
 Подготовка на економски елаборати, инвестициони студии и други анализи за 

инвестициони проекти 
 Примена на различните видови методи и критериуми за оценка на ефикасноста на 

инвестиционите проекти 
 Проценка и квантифиција на ризикот  при долгорочните вложувања (инвестиционите 

проекти) 

11. Содржина на предметната програма: 
 Видови инвестиции во земјоделството  
 Извори и цена на капитал  за долгорочни вложувања 
 Оптимализација на структурата на изворите на капитал 
 Определување на периодот на проекција и проектирање на компонентите на 

паричниот тек на проектот  
 Проекција на биланс на успех, биланс на состројба и готовински тек на проектот 
 Mетоди и инвестициони критериуми за оценка на ефикасноста на инвестиционите 

проекти 
 Пристапи за квантификација на ризикот на долгорочните вложувања 

12. Методи на учење: 
Предавања и интерактива настава поддржана со компјутерски и видео презентации, 
надополнети со дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи и нивна 
јавна презентација и одбрана. Во текот на предавањата ќе се практикува поттикнување на 
дискусии, форуми и дебати. Предвидени се и консултации со студентите. 

13. Вкупно расположлив фонд на време 15 недели 
(12 недели предавања+3 недели консултации) 



14. Распределба на расположливото време 6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа 
30+15+135=180 часа 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 30 часа 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиторски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 40 часа 
16.2. Самостојни задачи 40 часа 
16.3. Домашно учење 55 часа 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови  60 бода 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
30 бода 

17.3. Активности и учество 10 бода 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценка) 

до  61 бод 5 (пет) (F) 
од  61 до 68  бода 6 (шест) (E) 

                                          од 69 до 76  бода 7 (седум) (D) 
од  77 до 84  бода 8 (осум) (C) 
од  85  до 92 бода 9 (девет) (B) 
од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и 
полагање на завршени 
испити 

Редовност на настава и вежби, проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Методи на следење на 
квалитетот на наставата 

Механизми на интерна евалуација  

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Несторовски М Економија на 
инвестициите 

Економски 
факултет, Скопје 

2010 

2. Брејли А. Ричард, 
Мајерс Ц. Стјуарт, 
Ален Френклин 

Принципи на 
корпоративни 
финансии  

АРС Ламина  2015 

 3. Ангелова Биљана, 
Попоска 
Климентина 

Финансирање  на 
мали и средни 
претпријатија 

Економски 
инстутут, Скопје, 
УКИМ 

2015 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Арсов  Сашо Финансиски 
менаџмент 

Економски 
факултет,Скопје, 
УКИМ 

2016 

2. Стивен А. Рос, 
Рандолф В. 
Вестерфилд, Џефри 
Ф. Џаф 

Корпоративни 
финансии 

МАГОР ДОО, 
Скопје 

2010 



3. Димитриевски 
Драги, Ѓошевски 
Драган, Миланов 
Методи, 
Мартиновска 
Александра 
 

Прирачник за 
водење на 
сметководство на 
индивидуални 
земјоделски 
стопанства 

Македонска 
развојна фондација 
за претпријатија, 
Скопје 
 

2004 

  4. Ѓоѓшевски Драган, 
Георгиев Ненад, 
Димитриевски 
Драги 

Прирачник за 
изработка на 
инвестициони 
програми 

Универзитет 
„Св.Кирил и 
Метиодиј“, 
Факултет за 
земјоделски науки и 
храна, Скопје 

2004 

 


