
 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Портфолио менаџмент 

2. Код    

3. Студиска програма Менаџерска економија 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, 
УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2017/2018  
Изборен 

7. Број на ЕКТС 5 

8. Наставник проф. д-р Биљана Ангелова 
вонреден професор д-р Диана Бошковска 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Завршен прв циклус студии (240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 

Стекнување на знаење за различните видови на хартии од вредност, начините за нивно 

вреднување, како и соодветно структурирање на портфолиото на хартии од вредност во 

насока на диверзификацијата на ризикот од вложување.   

 

Оспособен зa (компетенции): 

 

 Разбирање на различните теоретски концепти за оптимално портфолио 

 Соодветна примена на квантитативните методи на инвестициона  и 

портфолио анализа  

 Вреднување на хартиите од вредност (акции, обврзници, деривати) 

 Диверзификација на портфолиото на хартии од вредност во насока на 

формирање оптимално портфолио 

11. Содржина на предметната програма: 
- Портфолио менаџмент – теориско-методолошки прашања 

- Теориско-методолошки проблеми поврзани со мерењето на очекуваните стапки на 

принос кај финаниските инвестиции 

- Детерминанти на бараната стапка на принос 

- Теориско-методолошки прашања поврзани со трошокот на инвестициите и цената 

на капитал 

- Избор на инвестиции на пазарите на капитал 

- Модели на вреднување на средствата 

- Пристапи за макроекономска анализа  на пазарите на хартии од вредност, анализа на 

индустијата и анализа на компанијата  во која се инвестира 

- Методолошки прашања поврзани со вреднување на обврзници 

- Методолошки прашања поврзани со вреднување на деривати 

-  

1. Методолошки прашања поврзани со вреднување на деривативите 

-  

 

 

 

-  

- Методолошки прашања поврзани со вреднување на обврзниците 

- Методолошки прашања поврзани со вреднување на дериватив 

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

13. Вкупен расположлив фонд на време 15 недели 



14. Распределба на расположливо време 12 недели + 3 недели консултации 

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 60 
часови 

16.2. Самостојни задачи 55 
часови 

16.3. Домашно учење 50 
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 

оценување 
(бодови/оценка) 

   до  61 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 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. Zvi Bodie, Alex 

Kane, and Alan 

Marcus 

Investments (превод на 

македонски) 

Irwin/ McGraw-

Hill Publishing 

(МАГОР) 

2010 

2. Диана  
Бошковска 

Акциите -инструмент на 

портфолио менаџментот 

Економски 

институт, 

УКИМ 

2014 

3. Frank K. Railly, 

Keith C. Brown 

Investment  analysis and 

portfolio management, 9 ed. 

South-Western 

College Pub; 

2008 

22.2. Дополнителна литература 

Ред.
број 

Автор Наслов Издавач Година 
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 1. Мирољуб 

Шукаров, Зоран 

Ивановски 

Хартии од вредност и 

портфолио менаџмент 

Три- Скопје, 

Европски 

Универзитет, 

Скопје 

  2005 

2.     

 

 

 

 

 


