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ПРЕДГОВОР  

 

Основната намена на книгата Основи на Финансии е да им се помогне на 

студентите во стекнување на основните знаења за финансиите, но секако, истата може да 

им користи и на оние кои се занимаваат со бизнис за унапредување на сознанијата од 

областа на основи на финансии. Едновремено, книгата треба да придонесе за подобро 

запознавање на читателите за содржините на основите на финансиите, да му се даде 

поширока и пореална димензија и да се укаже на современите тенденции во областа на 

функционалните финансии, термин што многу почесто се користи за означување на 

областа која се изучува во рамките на основи на финансиите кои претставуваат нешто 

поширока и посеопфатна област од деловните финансии. Желба на авторот е на што 

попрецизен начин да се презентира комплексната област на основите на финансии. 

Финансиите се крвотокот на економијата. Тие се составен дел на вкупното 

човеково живеење и работење. Финансиите претставуваат составен дел на почетокот, на 

текот и на крајот на секоја деловна активност. Се почнува и се завршува со пари. 

Електронските средства за плаќање извршија револуционизирање  на концептот на 

парите. Електронските пари овозможуваат купување на стоки и услуги со помош на 

компјутер во рамките на комерцијалните пресметковни мрежи- интернет или мрежите на 

деловните банки (на пример, SWIFT). Практично, електронските пари во секојдневните 

трансакции ги заменуваат готовината и чековите. Тоа овозможува електронските пари да 

станат паметни пари во облик на т.н.”паметни картички”.  

Основи на финансии дава одговори на поголем број на прашања од микро и 

макрофинансии поврзани со појавата, развојот и функциите на парите и нивното влијание 

и тесна поврзаност со сите фази од одвивањето на општествeната репродукција. Додека 

микрофинансиите ги проучува, пред се, стратешките финансиски проблеми на еден 

стопански субјект, макрофинансиите своето внимание го задржува на изучување на 

проблемите на финансирање на развојот на државата како целина. Основи на финансии 

нудат одговори на прашања кои се се врзани за проблемите со парите, за нивното 

креирање, за тековите, за поништувањето, за бројни и сложени дејствувања во 

стопанството, за тековите на доходот воопшто, а , пред се, за неговата распределба, 

прераспределба, облиците, инструментите и субјектите на неговото трошење итн. Како и 

на прашањата за детерминантите кои влијаат на одржување на нивната вредност. 

Понатаму за одржување на оптимална големина на потребната парична маса со цел за 

нормално и непречено одвивање на процесот на репродукцијата и бројни други прашања 

од доменот на функционалните финансии согласно современите барања. 

Содржината разработена во оваа книга произлегува, пред се, од структурата на 

предметот Основи на Финансии, од Наставниот план и Програмата на Економскиот 

факултет при Универзитетот “Гоце Делчев”–Штип, а особено од меѓусебното 

усогласување на наставните содржини коишто ја обработуваат проблематиката на 

финансиите. Во концепирањето на содржините на оваа проблематика во голема мерка се 

водеше сметка за поконкретна обработка на оние тематски целини, прашања и проблеми 

коишто ќе овозможат во доближување до студентите за примена во практиката. 

Содржините на книгата одговараат на современите изучувања од оваа проблематика на 



реномирани светски високо-образовни институции, како и на видувањата и учењата на 

водечките автори од оваа област. 

Авторот верува дека стандардизираните содржини на оваа книга и начинот на 

презентирањето на материјата со јазикот на современата финансиска терминологија, ќе 

придонесе и помогне широк круг на заинтересирани читатели да се стекнат со теоретски 

основи што ќе им овозможи непосредна примена во практиката, посебно на оние кои се 

занимаваат со решавање на проблеми во областа на основите на финансии односно 

функционални финансии, што ќе им овозможи полесна комуникација со достигнувањата 

во оваа област. 

Авторот ќе му биде благодарен на секој корисник на книгата што ќе упати 

добронамерни забелешки, зашто секогаш може и подобро. 

Посебна благодарност им должам на рецензентите: Професор Др Тодор Тодоров и 

Професор Др Сашо Кожухаров, за корисните сугестии и совети и несебичната помош при 

изработката на овој труд. Нивниот авторитет, научно и стручно ниво, ме обврзуваше за 

цело време во изработката на овој труд да внимавам на секој напишан збор, на секоја 

искажана мисла и утврден заклучок. 

 

 

Штип, Октомври, 2007                                                                             Авторот, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


