
Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Комерцијално банкарство 

2. Код   ФМ3204 
3. Студиска програма Финансиски менаџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

VIIa-120 

6. Академска година/семестар 2017/2018  
1, 2, 3 или 4 
семестар 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Климентина Попоска 
Проф. д-р Неда Петроска Ангеловска 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Завршен прв циклус студии (180 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите ќе се опремат со аналитички и критички вештини и способности 

неопходни за вреднување на перформансите на комерцијалните банки и нивно 

поефикасно управување во динамичното окружување 

Оспособен за (компетенции): 

Стекнување на знаење за промените во банкарската индустрија во последната 

деценија; 

-Подобрување на вештините и критичкото размислување при анализа на 

адекватност на капиталот, квалитет на средствата,  менаџментот , 

заработувачката, ликвидноста и сензитивноста на пазарниот ризик кај 

комерцијалните банки; 

-Стекнување на способност за идентификување и мерење на ризици кај 

комерцијалните банки; 

-Стекнување на компетенции за традиционално и алтернативно мерење на 

перформансите на комерцијалните банки; 

-Зголемување на знаењата за најновите комплексни финансиски инструменти 

кои се користат во комерцијалното банкарство, како и трендовите за движење на 

некаматни приходи и расходи; 

-Стекнување на компетенци за анализа на новата капитална спогодба/Базел 

2 и Базел 3 и нејзино влијаение врз работењето на банките 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Содржина на предметната програма: 
1. Банкарската индустрија во последната деценија и приспособување кон 

промените во окружувањето 

2. Адекватност на капиталот и квалитет на средствата на комерцијалните 

банки 

3. Менаџментот на комерцијалните банки 

4. Анализа на заработувачка, ликвидност и сензитивност на пазарен ризик 

кај комерцијалните банки 

5. Ризици кај комерцијалните банки (кредитен, ликвидносен, 

оперативенитн) 

6. Вреднување на перформансите на комерцијалните банки 

7. Управување со некаматни приходи и расходи 

8. Секјуритизација, продажба на кредити и издавање на гаранции стенд бај 
БАЗЕЛ 2 и БАЗЕЛ 3 

12. Методи на учење: 
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни 
методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и учество 
на истакнати стручњаци од пракса. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 15 недели 

6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 
 

14. Распределба на расположливо време 30+15+135 = 180 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 

часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 

часови 

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

16.2. Самостојни задачи 40 
часови 

16.3. Домашно учење 55 
часови  

17. Начин на оценување 
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    до  61 бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 
бода 

6 (шест) (Е) 



оценување 
(бодови/оценка) 

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 до100 
бода 

10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Редовност на настава и вежби, проектна 

задача 
20. Јазик на кој се 

изведува наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на 
наставата 

Механизми на интерна евалуација 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гуп Е. Бентон, 
Колари Б.Џејмс 

Комерцијалн
о банкарство-
управување 
со ризик. 

Превод од 

владата, Арс 

Ламина 

2011 

2. Климентина 
Попоска 

Комерцијано 
банкарство: 
успешност и 
профитабилн
ост 

Економски 

институт, 

Скопје 

2008 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Попоска К, 
Илоски И., 
Тодевски Д. 

Анализа на 
профитабилн
оста на 
банките, 
интерни 
фактори на 
профитабилн
оста-студија 
на случај 

Табернакул 2013 

2. Касу Барбара, 
Џирардоне 
Клаудја, Молину 
Филип 

Вовед во 

банкарство 

Превод од 

владата, Арс 

Ламина 

2012 

3. Хефернан Шила Современо 

банкарство 

Превод од 

владата, Арс 

Ламина 

2009 

 


