
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУКА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ 

ОБЛАСТ ЕДУКАТОРИ НАСЛОВ НА ТЕМАТА Контакт email 
Термин 

(со однапред најава на e-
mail) 

 
 

1. 

 
Регулатива за пазарот на 

капитал во РСМ 

 
Д-р Милена Најдова 

1.1. Вовед и преглед на релевантната 

регулатива 

1.2. Меѓународна регулатива (ЕU, 

IOSCO и др.)  

1.3. Домашна регулатива:  

1.3.3. Комисијата за хартии од вредност 

како регулатор на пазарот на хартии од 

вредност. 

deleva_milena@hotmail.com 
Секој вторник и четврток од 

18 чаот до 19:30 часот 

Весна Пауновска Додевска 

1.3. Домашна регулатива:  

1.3.1. Главни закони (Закон за хартии од 

вредност, Закон за инвестициски 

фондови, Закон за преземање на 

акционерски друштва)  

1.3.2. Специфични делови од други 

закони (Закон за трговски друштва, 

даночна регулатива и др.) 

vesna.paunkoska@triglav.mk 

Секој ден во работната 

недела од 14 часот до 15 

часот 

 
 
 
 

2. 

 
Квантитативни методи и 

статистика 
  

Проф.д-р.Драган 

Тевдовски 

2.1 Временска вредност на парите 
2.2. Основни статистички концепти dragan.tevdovski@essf.ukim.edu.mk 

Секој вторник од 10 часот до 
12 часот на Економскиот 

факултет 

Доц.д-р Катерина 

Шапкова-Коцевска 

2.3. Функции  
2.4. Концепти на веројатност и случајни 
варијабли 

k.shapkova@pf.ukim.edu.mk 

Секој понеделник и среда од 
12 часот на Правниот 

факултет при УКИМ (работна 
просторија 126) 

Менче Додевска 2.5. Општи дистрибуции на веројатност  
2.6. Случаен примерок и оценување 

m.dodevska@sava-penzisko.mk Секој петок од 11 часот 

mailto:deleva_milena@hotmail.com
mailto:ime.prezime@triglav.mk
mailto:dragan.tevdovski@essf.ukim.edu.mk
mailto:k.shapkova@pf.ukim.edu.mk
mailto:m.dodevska@sava-penzisko.mk


Доц. д-р Марија Трпкова-

Несторовска 

2.7. Статистички заклучоци и тестирање 
на хипотези  
 

marija.trpkova-
nestorovska@eccf.ukim.edu.mk  

Секоја среда од 11 часот до 
13 часот 

Проф.д-р Горан Петревски 

2.8. Корелациона анализа и линеарна 
регресија 
2.9. Мултиваријантна регресија  
2.10. Анализа на временските серии 

g.petrevski@yahoo.com 

Секој понеделник и среда од 
13 часот до 14 часот на 
Економски фаултет при 

УКИМ 

 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 

Економика 

Проф.д-р Александар 

Стојков 

1.1. Понуда и побарувачка  
a.stojkov@pf.ukim.edu.mk Секој понеделник од 12:30 

часот 

Проф.д-р Димитар 

Ефтимовски 

1.2 Извори на економскиот раст 
 dimitar@ukim.edu.mk Секој вторник 10:30 часот 

Д-р Љупка Ѓорѓиевска 1.3 Монетарен систем 
 

ljupkageorgievska@gmail.com 
Секој вторник16:30 часот до 

18 часот 

Проф.д-р Горан Петревски 

1.4.1 Меѓународни текови на добра и 
услуги  

g.petrevski@yahoo.com 

Секој понеделник и среда од 
13 часот до 14 часот на 
Економски фаултет при 

УКИМ 

Д-р Искра Станчева Гигов 1.5 Агрегатна понуда и агрегатна 
побарувачка 

Iskra@ek-inst.ukim.edu.mk 
Секој понеделник од 12 

часот до 13 часот 

 
4. 

Анализа на финансиски 
извештаи  

Лидија Нануш 
 
 
 
 

4.1 Систем на финансиско известување 
4.2 Содржина и структура на основните 
финансиски извештаи 
4.3 Анализа на парични текови (Cash 
flow анализа) 

lnanus@deloittece.com 

 

Секој четврток и петок од 14-

16 часот 

 

 

Проф. Д-р Јетон Мазлами 

4.4 Ratio анализа на финансиски 
извештаи  
4.5 Ratio анализа и процес на 
вреднување  
4.6 Анализа на залихи 
4.7 Анализа на недвижност, постројки и 
опрема  

j.mazllami@seeu.edu.mk 

Секој Понеделник од 14 
часот до 15 часот на 

Универзитетот на 
Југоисточна Европа 

(стоковна куќа МОСТ) 

Проф. Елена Наумовска 

4.8 Анализа на данок на добивка на 
компаниите 
4.9 Анализа на финансиските обврски 
на компаниите 
4.10 Лизинг и вонбилансни долгови 

elena.naumovska@eccf.ukim.edu.mk 
Секој четврток од 11 часот 
до 13 часот на Економски 

факултет при УКИМ 

 
5. 

 
Финансии на 

корпорацијата 
(финансиски менаџмент) 

Проф.д-р Биљана 
Ангелова 

5.1. Основи на финансискиот 
менаџмент 
5.2 Капитално буџетирање 

b.angelova@ukim.edu.mk 

Секоја втора среда во 

месецот од 10 часот до 12 

часот на УКИМ 

Д-р Климентина Попоска 
 

5.3 Трошоци на капиталот  
5.4 Структура на капиталот и левериџ 
5.5 Дивидендна политика 
5.6 Спојувања и преземања 

klimenti@ek-inst.ukim.edu.mk 
Секој понеделник од 12 

часот до 13 часот 
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mailto:klimenti@ek-inst.ukim.edu.mk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Меѓународни финансии на 
корпорацијата 

 
 

6. 

 
 

Анализа и вреднување 
на акциите  

Д-р Насер Амети 6.1. Структура и функционирање на 
пазарите на хартии од вредност 

naserameti@yahoo.com 
Секоја среда од 10 часот до 

12 часот 

Проф.Д-р Зоран Ивановски 

6.2 Индикатори на пазарот на хартии од 
вредност  
6.3 Ризик на акционерскиот капитал и 
негово мерење 
6.4 Анализа на пазарот и стопанските 
гранки и вреднување на акциите 

z.ivanovski@utms.edu.mk 

Секој понеделник од  12 

часот до 14 часот на 

Факултетот за туризам и 

менаџмент 

Проф.д-р Биљана 

Ангелова 

6.5 Анализа на компаниите и 
вреднување на акции  
6.6 Техничка анализа   

b.angelova@ukim.edu.mk 

Секоја втора среда во 

месецот од 10 часот до 12 

часот на УКИМ 

 
7. 

 
Анализа и вреднување 

на инструменти со 
фиксен доход 

Проф.д-р Биљана 

Ангелова 

7.1 Должнички хартии од вредност 
7.2 Ризици од инвестирање во 
обврзници 

b.angelova@ukim.edu.mk 

Секоја втора среда во 

месецот од 10 часот до 12 

часот на УКИМ 

Боро Манушев 

7.3 Видови и карактеристики на 
обврзници  
7.4 Вреднување на должнички хартии 
од вредност  
7.5 Мерење на каматен ризик 

b_manushev@yahoo.com 
Секој понеделник и среда од 

17 часот до 19 часот 

 
8. 

 
Финансиски деривативи  

 
Боро Манушев 

 

 
Цело подрачје b_manushev@yahoo.com 

Секој понеделник и среда од 
17 часот до 19 часот 

 
9. 

 
Анализа на 

алтернативни 
инвестиции 

Татјана Бојковска 
 

9.1. Недвижности  
9.2. Инвестициони компании 
9.3. Ризичен капитал  
9.4. Фондови за управување со ризикот 
(hedge funds) 
пазари  

tbojkovska@gmail.com Секој петок од 10 часот 

mailto:naserameti@yahoo.com
mailto:b_manushev@yahoo.com
mailto:b_manushev@yahoo.com
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Искра Костова 

9.5. Затворен тип на компании (closed-
held) и неликвидни хартии од вредност 
9.6. Хартии од вредност на компании во 
стечај 
9.7. Деривативи на стоки и нивни 

kostovaiskra@yahoo.com 
Секој понеделник и сртеда  

од 17 часот до 19 часот 

 
10. 

 
Портфолио менаџмент 

Боро Манушев 
 

10.1. Портфолио теорија и теорија за 
пазарите на капитал 
10.2. Процес на инвестирање во хартии 
од вредност 
10.3. Управување со портфолија на 
индивидуални инвеститори/управување 
со портфолија на институционални 
инвеститори 
10.4. Донесување одлуки за алокација 
на средства по класи на инструменти, 
по сектори и по хартии од вредност 

b_manushev@yahoo.com 
Секој понеделник и среда од 

17 часот до 19 часот 

Татјана Бојковска 

10.5. Стратегии за управување со 
портфолио на акции/портфолио на 
хартии од вредност со фиксен доход 
10.6. Мерење на перформансите на 
портфолио менаџерите 
10.7. Практично управување со 
портфолијата 
 

tbojkovska@gmail.com Секој петок од 10 часот 

 
 
 
 

11. 

 
 
 
 

Етика, професионални 
стандарди и односи со 

клиенти 

 
Тимчо Муцунски 

11.1 Правна рамка на пазарот на капитал  

11.2.Стандарди за професионално 

однесување 

11.3. Етички правила 

11.4. Заштита на клиентите  

11.5.Презентирање на перформансите 

11.6. Комуникациски вештини 

 

tmucunski@gmail.com Секој петок во 09:30 часот 
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