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1 А  Специфични дескриптори на квалификацијата за студиската 
програма Сметководство и ревизија  

 

Цел на студиската програма на втор циклус студии – сметководство и 

ревизија е континуирана едукација на високообразован и компетентен кадар 

кој ќе има севкупни познавања за сметководствената наука и професија и 

нејзината улога во обезбедување на висококвалитетни професионални услуги 

на заинтересираната поширока јавност. 

Образовни цели 

1. Да обезбеди теоретска основа и практични вештини за осознавање и 

разбирање на барањата на извонредно комплексното и глобално 

сметководствено окружување; 

2. Да запознае со основните принципи на организацијата, различните 

пристапи на менаџмент контрола и современите методи и техники за 

интерно известување за резултатите на сметководството за менаџментот;   

3. Осознавање на природата, содржината и формата на екстерното 

известување и одговорноста на раководството пред сопствениците и 

останатите корисници на финансиски информации (државните и 

регулаторни органи, кредиторите, деловните партнери, вработените, 

невладини и непрофитни организации и тн.); 

4. Помогне во разбирање на улогата на ревизорската професија во 

зголемување на кредибилитетот на финансиските извештаи на 

компаниите, државните претпријатија и институции, како и разбирање 

на нејзиниот придонес за подобрување на контролата и користењето на 

ресурсите;  

5. Да обезбеди дополнителни знаења од областа на финансиите и 

финансирањето на претпријатијата како и имплементацијата и 

користењето на компјутерски апликации за цели на екстерно и интерно 

известување.  

  

 

Професионални цели 

1. Високо и специјализирано образование на кадар кој е заинтересиран за 

изградба на кариера во доменот на финансиското известување согласно 

барањата на МСФИ, ревизијата на финансиските извештаи на 
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компаниите, интерната ревизија во банки и други финансиски и 

нефинансиски организации, државната ревизија, менаџмент, 

финансиски и даночен консалтинг, како и  останати професионални 

сметководствени услуги. 

2. Полесен пристап до членство во сметководствената и ревизорска 

професија во домашни и меѓународни рамки преку компатибилност на 

програмата со барањата на меѓународните образовни стандарди. 

 

Во согласност со мисијата и целите на студиската програма од втор 

циклус студии по Сметководство и ревизија, студентите ќе се стекнат со 

следните генерички компетенции: 

 Способност за анализа, синтеза и критично истражување на податоци, 

факти и изнаоѓање на најповолно решение; 

 Способност за поврзување на теоретското и практичното знаење; 

 Способност за читање, разбирање и правилно толкување на 

меѓународната професионална регулатива; 

 Способност за применување и дејствување во согласност со 

меѓународната професионална регулатива и етика; 

 Сочинување на финансиски извештаи на сите компании, приватен и 

јавен сектор, како дел од нивните законски обврски. 

Поконкретно, студентите ќе се стекнат и со следните специфични 

компетенции: 

 Сочинување на финансиски извештаи на ентитети од приватниот сектор 

во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди и 

Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување; 

 Сочинување на финансиски извештаи на единици од јавниот сектор во 

согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди за Јавен 

Сектор; 

 Сочинување на различни интерни извештаи и анализи во согласност со 

стратегијата на компаниите со цел донесување на правилни одлуки; 

 Анализирање на финансиските извештаи во насока на носење одлука 

било за кредитирање или за инвестирање во одредени компании; 
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 Вршење ревизија на компании кои се обврзани со закон; 

 Вршење државна ревизија во сите корисници на Буџетот и единици на 

локална самоуправа;  

 Успешно водење на финансиите на ентитетите и носење на правилни 

финансиски одлуки; 

 Мерење на успешноста на ентитетите, нивната профитабилност и 

рентабилност давајќи насоки и препораки за подобрување на истите; 

 Користење на информативни системи како составен дел на современите 

трендови во сметководството; 

 Испитување на измами во рамките на ентитетите; 

 Воспоставување на сисием на интерни контроли и следење на нивното 

функционирање и давање препораки за нивно подобрување. 

 

 Способност за проценка: 

 Способен е да набљудува и идентификува важни состојби и трендови во 

интерното и екстерното окружување на претпријатието, да анализира и 

синтетизира и извлекува заклучоци за анализираните состојби и појави. 

 Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност 

за лидерство и комуникација применливи во различни претпријатија и 

ситуации; 

 Способен е да ги идентификува информационите потреби и  да  управува 

со информациите и знаењето во организациите со цел унапредување на 

ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски 

предности. 

 

 Комуникациски вештини 

 Способен и да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска 

работа; 

 Способен е за проценување и презентирање информации врз основа 

на добиените резултати. 
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Вештини на учење: 

 Способен е за успешно совладување на теоретските концепции, да 

аплицира техники и методологии во специфични научни подрачја и да 

ги идентификуваат потребите за натамошно надградување на стекнатото 

знаење; 

 Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да 

анализира теоретски и практични аспекти од работењето на 

претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените 

проекти; 

 Способен е знаењето да го изрази преку одговарање на различни типови 

прашања и да анализира конкретни студии на случај од бизнис 

практиката. 

 

Квалификација која се стекнува:  

Магистер по економски науки – сметководство и ревизија. 
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2.  ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
- СКОПЈЕ 
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3.  ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
РЕКТОРСКАТА УПРАВА ИЛИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ  

 



ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ – ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ – ЕВРОПСКИ СТУДИИ  

  

  

9 

4.  НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ 
ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

  
 Студиската програма која е предмет на усогласување според член 99 од 

Законот за високото образование е од: 
-  Подрачје:   5.   Општествени науки 
-  Поле:   503  Економски науки 
- Област  50328  Сметководство 

 
 
5.  ВИД НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА (АКАДЕМСКИ ИЛИ 

СТРУЧНИ СТУДИИ) 
 
 Студиската програма на втор циклус студии – сметководство и ревизија е 

од академски вид. 
 
 
6.  СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ (ЦИКЛУС СТУДИИ) 
 
 Студиската програма е од Втор циклус студии 
 
  
7.  ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 
 
 Студиската програма на втор циклус студии – сметководство и ревизија е 

предмет на усогласување според член 99 од Законот за високото 
образование 

 
 
8.  ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 
 
 Студиската програма на втор циклус студии – сметководство и ревизија е 

во траење од 2 семестри 
 
 
9.  ЕКТС КРEДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 
 
 По завршување на студиите од втор циклус, односно со стекнување на 60 
кредити на вториот циклуc студии или вкупно најмалку 240 кредити на првиот 
циклус студии, а согласно со член 245 од Статутот на Универзитетот “Св. Кирил 
и Методиј“ и член 48 од Правилникот за прв и втор циклус студии на 
Унверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, студентите се здобиваат со 
академско звање Магистер по економски науки од областа на сметководство и 
ревизија.  

 

10.  НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 Студиите се врз база на самофинансирање од страна на студентите 
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11.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
 
 ЗЗаавврршшеенн  ппррвв  ццииккллуусс  ссттууддииии  ввоо  ввррееммееттррааеењњее  оодд  88  ссееммеессттррии  ииллии  ннаајјммааллккуу  

224400  ккррееддииттии..  
 
12.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
 
 Со завршување на вториот циклус студии се стекнува право на 

запишување трет циклус на студии 
 
 
13. УТВРДЕН СООДНОС ПОМЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 
ПРЕДМЕТИТЕ  

 
  
 Структурата на предметите треба да биде следна: 
 

1.  Четири задолжителни предмети утврдени со студиската 
програма според семестри на студирање (максимум 60% од вкупниот 
број предвидени предмети) 

 
2.  Два изборни предмети утврдени со студиската програма според 

семестри на студирање (30% од вкупниот број предвидени изборни 
предмети од листата на Економски факултет - Скопје) 

  
3.  Еден изборен предмет (10% од вкупниот број предвидени 

предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 
 
14.  ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИJА 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
  
 Просторот за реализацијата на студиските програми е даден во Картата на 

високообразовната институција. За оваа студиска програма е определена 
компјутерска лабораторија - сметководство и ревизија.  

 
15.  ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
 Листата на опремата за реализацијата на студиските програми е дадена во 

Картата на високообразовната институција. Компјутерската лабораторија 
за сметководство и ревизија е комплетно опремена со мултимедиски 
систем за изведување на наставата.  
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16.  ПРЕДМЕТНИ  ПРОГРАМИ  СО  ИНФОРМАЦИИ  СОГЛАСНО  

ЧЛЕНОТ 4 ОД ОВОЈ ПРАВИЛНИК  
 
 Предметните програми за сите студиски програми на втор циклус студии 

– сметководство и ревизија се дадени во ПРИЛОГ 1  
 
17.  СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПОДАТОЦИ НАВЕДЕНИ ВО 

ЧЛЕНОТ 5 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ  
 

 Име и презиме Звање во кое е избран 
1 д-р Зорица Божиновска-Лазаревска Редовен професор 
2 д-р Зоран Миновски Редовен професор 
3 д-р Љубомир Дракулевски Редовен професор 
4 д-р Сашо Арсов  Редовен професор 
5 д-р Атанаско Атанасовски Доцент  
6 д-р Марина Серафимоска Доцент 
7 д-р Александар Наумовски Доцент 

 
 Биографијата на наставниот кадар за студиската програма на втор циклус 

студии– сметководство и ревизија е даден во ПРИЛОГ 2  
 
18.  ИЗЈАВА ОД НАСТАВНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА ПО ОДРЕДЕНИ 
ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
 Изјавите на наставниот кадар за сите студиски програми на Економскиот 

факултет на втор циклус студии се дадени во ПРИЛОГ 3  
 
19.  СОГЛАСНОСТ ОД ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА ЗА 

УЧЕСТВО НА НАСТАВНИКОТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
 Кадровската покриеност за предметите се утврдува со одлука на Наставно - 

научниот совет. Доколку има потреба за професори од други факултети 
согласноста би се обезбедила во редовна процедура.  

 
20.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
 Бројот на студенти се дадени со предлог одлука од Наставно-начниот совет 

на Економскиот факултет. Вистинскиот број го утврдува Владата во 
соработка со Ректоратот на „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

 
21.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
 
 Во библиотеката на факултетот и кај предметните професори се 

обезбедени доволно наслови согласно нормативите на министерството од 
предложената основна (10%) и дополнителна (5%) литература. 
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22.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНИЦА 
 
http://www.eccf.ukim.edu.mk/studiranje/studii/postdiplomski/8 
 
23.  СТРУЧНИОТ ОДНОСНО НАУЧНИОТ НАЗИВ СО КОЈ СЕ 

СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 

  
 По завршувањето на студиската програма студентот се стекнува со 

звањето:  
магистер по економски науки – сметководство и ревизија. 

 
 
 
24.  АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 
  
 Квалитетот на наставата се развива и одржува преку следните 

механизми: 
-  секоја година Економскиот факултет спроведува процес на 

самоевалуација на ниво на студиски програми, како и самоевалуација на 
ниво на целиот факултет; 

-  секој семестар се спроведуваат анонимни анкети на студентите за 
односот на наставниот кадар и квалитетот на наставно-образовниот 
процес.  

- секоја година се унапредуваат предметните програми во процедура преку 
Колегиумот за втор циклус студии – сметководство и ревизија и 
Наставно научниот совет на факултетот 

-  квалитетот на студиите се контролира и низ процесот на надворешна 
евалуација.  

http://www.eccf.ukim.edu.mk/studiranje/studii/postdiplomski/8
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АНЕКС 1 
 
Листа на задолжителни и изборни предмети на Втор циклус 
Сметководство и ревизија 

1.  Четири задолжителни предмети утврдени со студиската 
програма според семестри на студирање (максимум 60% од вкупниот 
број предвидени предмети) 

 
2.  Два изборни предмети утврдени со студиската програма според 

семестри на студирање ( 30% од вкупниот број предвидени изборни 
предмети од листата на Економски факултет - Скопје) 

  
3.  Еден изборен предмет (10% од вкупниот број предвидени 

предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 
ТАБЕЛА 1. ПРВ СЕМЕСТАР 
 

Полн назив на предметната 
програма 

ЕКТС 
Број на 
часови 
настава 

Број на 
часови  

Задолжителен предмет 1 7 40 175 
Задолжителен предмет 2 7 40 175 
Задолжителен предмет 3 7 40 175 
Задолжителен предмет 4 7 40 175 
Изборен предмет од Листа на 
УКИМ** 

2 10 50 

 30  750 
**  Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје 
 
ТАБЕЛА 2.  ВТОР СЕМЕСТАР 
 

Полн назив на предметната 
програма 

ЕКТС 
Број на 
часови 
настава 

Број на 
часови  

Изборен предмет од Економски 
факултет* 

7 40 175 

Изборен предмет од Економски 
факултет*  

7 40 175 

Магистерски труд 16  400 
 30  750 
*  Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет - 

Скопје 
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ТАБЕЛА 3. Студиска програма втор циклус студии-сметководство и 
ревизија 
 Задолжителни предметни програми  

Код 
Полн назив на 
предметната 

програма 
Наставник 

Број 
на 

часови  
ЕКТС 

ACC 511 Екстерно известување 
Доц. д-р Атанаско 
Атанасовки 

40 7 

ACC 512 
Стратегиско 
сметководство на 
менаџментот 

Доц. д-р Марина 
Трпеска 

40 7 

ACC 513 Ревизија  
Проф. д-р Зорица 
Божиновска-
Лазаревска 

40 7 

ACC 514 
Анализа на 
финансиски 
извештаи 

Проф. д-р Зоран 
Миновски 

40 7 

 
ТАБЕЛА 4. Изборни предметни програми од листата на слободни 
предметни програми на Економски Факултет – Скопје  

Код 
Полн назив на 
предметната 

програма 
Наставник 

Број на 
часови  

ЕКТ
С 

 
ACC 515 

Мерење на резултати 
Доц. д-р Марина 
Трпеска 

40 7 

ACC 516 
Сметководствени 
информациони 
системи и технологии 

Проф. д-р Зоран 
Миновски 

40 7 

ACC 517 Државна ревизија 
Проф. д-р Зорица 
Божиновска-
Лазаревска 

40 7 

ACC 518 
Испитување на 
измами 

Проф. д-р Зорица 
Божиновска-
Лазаревска 

40 7 

ACC 519 
Финансиски 
менаџмент 

Проф. д-р Сашо 
Арсов 
Доц. д-р Александар 
Наумовски 

40 7 

ACC 520 
Корпоративно 
управување 

Проф. д-р Љубомир 
Дракулевски 40 7 

АCC 522 

Сметководство за 
државни  и 
непрофитни 
организации 

Проф. д-р Зоран 
Миновски 40 7 

АCC 523 
Даночно 
сметководство 

Доц. д-р Атанаско 
Атанасовски 40 7 
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ТАБЕЛА 5. Изборни предметни програми од листата на предметни 
програми на Универзитет  „Св. Кирил и Методиј” во Скопје  

Код 
Полн назив на предметната 

програма 
Број на 
часови  

ЕКТ
С 

Листа на 
УКИМ 

Предмет од Листата на УКИМ 10 2 

 

Студентот на втор циклус на студии може да пријави тези и тема  за  

магистерски труд со образложение, откако ќе оствари 44 кредити со положување на  

испитите на студиумот на кој што е запишан. Изработката и успешната одбрана на 

магистерскиот труд обезбедува 16 кредити, за вкупно 60 кредити за целата програма. 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ 
 

 

 

 

Предлог 

Е Л А Б О Р А Т  
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 
СМЕТКОВОДСТВО И 

РЕВИЗИЈА 
ДВОГОДИШНИ СТУДИИ  

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛTЕТ - СКОПЈЕ 
(согласно член 99 од измените на Законот за високо образование на Р. 

Македонија) 

 

 

Предлагач: 

   ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје         

 

Скопје, 2014 година 
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11. Услови за запишување  
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програма 

 

16. Предметни  програми  со  информации  согласно  со членот 
4 од овој правилник (Прилог бр. 3) 

 

17. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5   

18. Изјава од наставникот за давање согласност за учество 
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21. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна 
литература 
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1 А  Специфични дескриптори на квалификацијата за студиската 
програма Сметководство и ревизија  

 

Цел на студиската програма на втор циклус студии – сметководство и 

ревизија е континуирана едукација на високообразован и компетентен кадар 

кој ќе има севкупни познавања за сметководствената наука и професија и 

нејзината улога во обезбедување на висококвалитетни професионални услуги 

на заинтересираната поширока јавност. 

Образовни цели 

6. Да обезбеди теоретска основа и практични вештини за осознавање и 

разбирање на барањата на извонредно комплексното и глобално 

сметководствено окружување; 

7. Да запознае со основните принципи на организацијата, различните 

пристапи на менаџмент контрола и современите методи и техники за 

интерно известување за резултатите на сметководството за менаџментот;   

8. Осознавање на природата, содржината и формата на екстерното 

известување и одговорноста на раководството пред сопствениците и 

останатите корисници на финансиски информации (државните и 

регулаторни органи, кредиторите, деловните партнери, вработените, 

невладини и непрофитни организации и тн.); 

9. Помогне во разбирање на улогата на ревизорската професија во 

зголемување на кредибилитетот на финансиските извештаи на 

компаниите, државните претпријатија и институции, како и разбирање 

на нејзиниот придонес за подобрување на контролата и користењето на 

ресурсите;  

10. Да обезбеди дополнителни знаења од областа на финансиите и 

финансирањето на претпријатијата како и имплементацијата и 

користењето на компјутерски апликации за цели на екстерно и интерно 

известување.  

  

 

Професионални цели 

3. Високо и специјализирано образование на кадар кој е заинтересиран за 

изградба на кариера во доменот на финансиското известување согласно 

барањата на МСФИ, ревизијата на финансиските извештаи на 
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компаниите, интерната ревизија во банки и други финансиски и 

нефинансиски организации, државната ревизија, менаџмент, 

финансиски и даночен консалтинг, како и  останати професионални 

сметководствени услуги. 

4. Полесен пристап до членство во сметководствената и ревизорска 

професија во домашни и меѓународни рамки преку компатибилност на 

програмата со барањата на меѓународните образовни стандарди. 

 

Во согласност со мисијата и целите на студиската програма од втор 

циклус студии по Сметководство и ревизија, студентите ќе се стекнат со 

следните генерички компетенции: 

 Способност за анализа, синтеза и критично истражување на податоци, 

факти и изнаоѓање на најповолно решение; 

 Способност за поврзување на теоретското и практичното знаење; 

 Способност за читање, разбирање и правилно толкување на 

меѓународната професионална регулатива; 

 Способност за применување и дејствување во согласност со 

меѓународната професионална регулатива и етика; 

 Сочинување на финансиски извештаи на сите компании, приватен и 

јавен сектор, како дел од нивните законски обврски. 

Поконкретно, студентите ќе се стекнат и со следните специфични 

компетенции: 

 Сочинување на финансиски извештаи на ентитети од приватниот сектор 

во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди и 

Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување; 

 Сочинување на финансиски извештаи на единици од јавниот сектор во 

согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди за Јавен 

Сектор; 

 Сочинување на различни интерни извештаи и анализи во согласност со 

стратегијата на компаниите со цел донесување на правилни одлуки; 

 Анализирање на финансиските извештаи во насока на носење одлука 

било за кредитирање или за инвестирање во одредени компании; 
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 Вршење ревизија на компании кои се обврзани со закон; 

 Вршење државна ревизија во сите корисници на Буџетот и единици на 

локална самоуправа;  

 Успешно водење на финансиите на ентитетите и носење на правилни 

финансиски одлуки; 

 Мерење на успешноста на ентитетите, нивната профитабилност и 

рентабилност давајќи насоки и препораки за подобрување на истите; 

 Користење на информативни системи како составен дел на современите 

трендови во сметководството; 

 Испитување на измами во рамките на ентитетите; 

 Воспоставување на сисием на интерни контроли и следење на нивното 

функционирање и давање препораки за нивно подобрување. 

 

 Способност за проценка: 

 Способен е да набљудува и идентификува важни состојби и трендови во 

интерното и екстерното окружување на претпријатието, да анализира и 

синтетизира и извлекува заклучоци за анализираните состојби и појави. 

 Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност 

за лидерство и комуникација применливи во различни претпријатија и 

ситуации; 

 Способен е да ги идентификува информационите потреби и  да  управува 

со информациите и знаењето во организациите со цел унапредување на 

ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски 

предности. 

 

 Комуникациски вештини 

 Способен и да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска 

работа; 

 Способен е за проценување и презентирање информации врз основа 

на добиените резултати. 
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Вештини на учење: 

 Способен е за успешно совладување на теоретските концепции, да 

аплицира техники и методологии во специфични научни подрачја и да 

ги идентификуваат потребите за натамошно надградување на стекнатото 

знаење; 

 Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да 

анализира теоретски и практични аспекти од работењето на 

претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените 

проекти; 

 Способен е знаењето да го изрази преку одговарање на различни типови 

прашања и да анализира конкретни студии на случај од бизнис 

практиката. 

 

Квалификација која се стекнува:  

Магистер по економски науки – сметководство и ревизија. 
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2.  ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
- СКОПЈЕ 
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3.  ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
РЕКТОРСКАТА УПРАВА ИЛИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ  
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4.  НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ 
ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

  
 Студиската програма која е предмет на усогласување според член 99 од 

Законот за високото образование е од: 
-  Подрачје:   5.   Општествени науки 
-  Поле:   503  Економски науки 
- Област  50328  Сметководство 

 
 
5.  ВИД НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА (АКАДЕМСКИ ИЛИ 

СТРУЧНИ СТУДИИ) 
 
 Студиската програма на втор циклус двогодишни студии – сметководство 

и ревизија е од академски вид. 
 
 
6.  СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ (ЦИКЛУС СТУДИИ) 
 
 Студиската програма е од Втор циклус студии 
 
  
7.  ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 
 
 Студиската програма на втор циклус двогодишни студии – сметководство 

и ревизија е предмет на усогласување според член 99 од Законот за 
високото образование 

 
 
8.  ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 
 
 Студиската програма на втор циклус студии – сметководство и ревизија е 

во траење од 2 години или 4 семестри 
 
 
9.  ЕКТС КРEДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 
 
 По завршување на двогодишните студии од втор циклус студентот се 
стекнува со 120 кредити и се здобива со академско звање Магистер по 
економски науки од областа на сметководство и ревизија.  

 

10.  НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 Студиите се врз база на самофинансирање од страна на студентите 
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11.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
 
 ЗЗаавврршшеенн  ппррвв  ццииккллуусс  ссттууддииии  ввоо  ввррееммееттррааеењњее  оодд  66  ссееммеессттррии  ииллии  ннаајјммааллккуу  

118800  ккррееддииттии..  
 
12.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
 
 Со завршување на вториот циклус студии се стекнува право на 

запишување трет циклус на студии 
 
 
13. УТВРДЕН СООДНОС ПОМЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 
ПРЕДМЕТИТЕ  

 
  
 Структурата на предметите треба да биде следна: 
 

1.  Осум задолжителни предмети утврдени со студиската програма 
според семестри на студирање (максимум 60% од вкупниот број 
предвидени предмети) 

 
2.  Четири изборни предмети утврдени со студиската програма 

според семестри на студирање (30% од вкупниот број предвидени 
изборни предмети од листата на Економски факултет - Скопје) 

  
3.  Два изборни предмети (10% од вкупниот број предвидени 

предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 
 
14.  ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИJА 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
  
 Просторот за реализацијата на студиските програми е даден во Картата на 

високообразовната институција. За оваа студиска програма е определена 
компјутерска лабораторија-сметководство и ревизија.  

 
15.  ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
 Листата на опремата за реализацијата на студиските програми е дадена во 

Картата на високообразовната институција. Компјутерската лабораторија 
за сметководство и ревизија е комплетно опремена со мултимедиски 
систем за изведување на наставата.  
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16.  ПРЕДМЕТНИ  ПРОГРАМИ  СО  ИНФОРМАЦИИ  СОГЛАСНО  

ЧЛЕНОТ 4 ОД ОВОЈ ПРАВИЛНИК  
 
 Предметните програми за сите студиски програми на втор циклус студии 

– сметководство и ревизија се дадени во ПРИЛОГ 1  
 
17.  СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПОДАТОЦИ НАВЕДЕНИ ВО 

ЧЛЕНОТ 5 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ  
 

 Име и презиме Звање во кое е избран 
1 д-р Зорица Божиновска-Лазаревска Редовен професор 
2 д-р Зоран Миновски Редовен професор 
3 д-р Марина Трпеска Доцент 
4 д-р Атанаско Атанасовски Доцент 
5 д-р Михаил Петковски Редовен професор 
6 д-р Методија Несторовски Редовен професор 
7 д-р Љубомир Дракулевски Редовен професор 
8 д-р Сашо Арсов Редовен професор 
9 д-р Горан Петревски Редовен професор 
10 д-р Љупчо Ефтимов Вонреден професор 
11 д-р Љупчо Ефтимов Вонреден професор 
12 д-р Игор Ивановски Доцент 
13 д-р Александар Наумовски Доцент 

 
 Биографијата на наставниот кадар за студиската програма на втор циклус 

студии– сметководство и ревизија е даден во ПРИЛОГ 2  
 
18.  ИЗЈАВА ОД НАСТАВНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА ПО ОДРЕДЕНИ 
ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
 Изјавите на наставниот кадар за сите студиски програми на Економскиот 

факултет на втор циклус студии се дадени во ПРИЛОГ 3  
 
19.  СОГЛАСНОСТ ОД ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА ЗА 

УЧЕСТВО НА НАСТАВНИКОТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
 Кадровската покриеност за предметите се утврдува со одлука на Наставно - 

научниот совет. Доколку има потреба за професори од други факултети 
согласноста би се обезбедила во редовна процедура.  

 
20.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
 Бројот на студенти се дадени со предлог одлука од Наставно-начниот совет 

на Економскиот факултет. Вистинскиот број го утврдува Владата во 
соработка со Ректоратот на „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  
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21.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
 
 Во библиотеката на факултетот и кај предметните професори се 

обезбедени доволно наслови согласно нормативите на министерството од 
предложената основна (10%) и дополнителна (5%) литература. 

 
22.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНИЦА 
 
http://www.eccf.ukim.edu.mk/studiranje/studii/postdiplomski/8 
 
23.  СТРУЧНИОТ ОДНОСНО НАУЧНИОТ НАЗИВ СО КОЈ СЕ 

СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 

  
 По завршувањето на студиската програма студентот се стекнува со 

звањето:  
магистер по економски науки – сметководство и ревизија. 

 
 
 
24.  АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 
  
 Квалитетот на наставата се развива и одржува преку следните 

механизми: 
-  секоја година Економскиот факултет спроведува процес на 

самоевалуација на ниво на студиски програми, како и самоевалуација на 
ниво на целиот факултет; 

-  секој семестар се спроведуваат анонимни анкети на студентите за 
односот на наставниот кадар и квалитетот на наставно-образовниот 
процес.  

- секоја година се унапредуваат предметните програми во процедура преку 
Колегиумот за втор циклус студии – сметководство и ревизија и 
Наставно научниот совет на факултетот 

-  квалитетот на студиите се контролира и низ процесот на надворешна 
евалуација.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eccf.ukim.edu.mk/studiranje/studii/postdiplomski/8
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АНЕКС 1 
Листа на задолжителни и изборни предмети на Втор циклус 
Сметководство и ревизија 
 

1.  Осум задолжителни предмети утврдени со студиската програма 
според семестри на студирање (максимум 60% од вкупниот број 
предвидени предмети) 

 
2.  Четири изборни предмети утврдени со студиската програма 

според семестри на студирање ( 30% од вкупниот број предвидени 
изборни предмети од листата на Економски факултет - Скопје) 

  
3.  Два изборни предмети (10% од вкупниот број предвидени 

предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 

ТАБЕЛА 1. ПРВ СЕМЕСТАР 

Полн назив на предметната 
програма 

ЕКТС 
Број на 
часови 
настава 

Број на 
часови  

Задолжителен предмет 1 8 40 200 
Задолжителен предмет 2 8 40 200 
Задолжителен предмет 3 7 40 175 
Задолжителен предмет 4 7 40 175 
 30  750 
 
ТАБЕЛА 2.  ВТОР СЕМЕСТАР 

Полн назив на предметната 
програма 

ЕКТС 
Број на 
часови 
настава 

Број на 
часови  

Задолжителен предмет 5 8 40 200 
Задолжителен предмет 6 8 40 200 
Изборен предмет од Економски 
факултет 1* 

7 40 175 

Изборен предмет од Економски 
факултет 2*  

7 40 175 

 30  750 
*  Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет - 

Скопје 
 
ТАБЕЛА 3.  ТРЕТ СЕМЕСТАР 

Полн назив на предметната 
програма 

ЕКТС 
Број на 
часови 
настава 

Број на 
часови  

Задолжителен предмет 7 7 40 175 
Задолжителен предмет 8 7 40 175 
Изборен предмет од Економски 
факултет 3*  

7 40 175 
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Изборен предмет од Листа на УКИМ 
1** 

7 40 175 

Изборен предмет од Листа на УКИМ 
2** 

2 10 50 

 30  750 
*  Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет - 

Скопје 
**  Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје 
 

ТАБЕЛА 4.  ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР 

Полн назив на предметната 
програма 

ЕКТС 
Број на 
часови 
настава 

Број на 
часови  

Изборен предмет од Економски 
факултет* 

8 40 200 

Теренска настава 6  150 
Магистерски труд 16  400 
 30  750 
*  Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет - 

Скопје 
 
ТАБЕЛА 5. Студиска програма втор циклус студии-сметководство и 
ревизија 
 Задолжителни предметни програми  
 

Код 
Полн назив на 
предметната 

програма 
Наставник 

Број на 
часови  

ЕКТС 

ACC 330 
Корпоративно 
финансиско 
известување 

Доц. д-р Атанаско 
Атанасовски 

40 8 

ACC 310 
Управувачко 
сметководство 

Доц. д-р Марина 
Трпеска 

40 8 

ACC 513 Ревизија  
Проф. д-р Зорица 
Божиновска-
Лазаревска 

40 7 

FIN 210 
Финансиски пазари и 
институции 

Проф. д-р Михаил 
Петковски 

40 8 

ACC 511 
Екстерно 
известување 

Доц. д-р Атанаско 
Атанасовски 

40 7 

ACC 512 
Стратегиско 
сметководство на 
менаџментот 

Доц. д-р Марина 
Трпеска 

40 7 

ACC 430  Интерна Ревизија 
Проф. д-р Зорица 
Божиновска-
Лазаревска 

40 8 

ACC 514 
Анализа на 
финансиски 
извештаи 

Проф. д-р Зоран 
Миновски 

40 7 
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ТАБЕЛА 6. Изборни предметни програми од листата на слободни 
предметни програми на Економски Факултет – Скопје  

 

Код 
Полн назив на 
предметната 

програма 
Наставник 

Број на 
часови  

ЕКТС 

ACC 515 Мерење на резултати 
Доц. д-р Марина 
Трпеска 

40 7 

ACC 516 
Сметководствени 
информациони 
системи и технологии 

Проф. д-р Зоран 
Миновски 

40 7 

ACC 517 Државна ревизија 
Проф. д-р Зорица 
Божиновска-
Лазаревска 

40 7 

ACC 518 
Испитување на 
измами 

Проф. д-р Зорица 
Божиновска-
Лазаревска 

40 7 

ACC 519 
Финансиски 
менаџмент 

Проф. д-р Сашо 
Арсов 
Доц. д-р Александар 
Наумовски 

40 8 

ACC 520 
Корпоративно 
управување 

Проф. д-р Љубомир 
Дракулевски 

40 8 

MGT 130  
Организациско 
однесување 

Проф. д-р Љубомир 
Дракулевски 

40 8 

MGT 240 Менаџмент на 
човечки ресурси 

Проф. д-р Љупчо 
Ефтимов 

40 8 

MST 310 Осигурување Доц. д-р Игор 
Ивановски 

40 8 

ECN 310 Економија на 
инвестиции 

Проф. д-р Методија 
Несторовски 

40 8 

АCC 521 Оданочување Проф. д-р Михаил 
Петковски 

40 7 

FIN 410 Банкарски 
менаџмент  

Проф. д-р Горан 
Петревски 

40 8 

АCC 522 Сметководство за 
државни  и 
непрофитни 
организации 

Проф. д-р Зоран 
Миновски 

40 7 

АCC 523 Даночно 
сметководство 

Доц. д-р Атанаско 
Атанасовски 

40 7 

 

ТАБЕЛА 7. Изборни предметни програми од листата на предметни 
програми на Универзитет  „Св. Кирил и Методиј” во Скопје  

Код 
Полн назив на предметната 

програма 

Број 
на 

часови  

ЕКТ
С 

Листа на 
УКИМ 

Предмет од Листата на УКИМ 40 7 
Предмет од Листата на УКИМ 10 2 



ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ – ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ – ЕВРОПСКИ СТУДИИ  

  

  

31 

 

Студентот на втор циклус на студии може да пријави тези и тема  за  

магистерски труд со образложение, откако ќе оствари 104 кредити со 

положување на  испитите на студиумот на кој што е запишан. Изработката и 

успешната одбрана на магистерскиот труд обезбедува 16 кредити, за вкупно 120 

кредити за целата програма. 
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ПРИЛОГ 1 ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ  

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Екстерно известување 

2. Код 511 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет – Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/прв  

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Доц. д-р- Атанаско Атанасовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. Запознавање со процесот на изготвување на сметководствени информации. 

2. Изработка на финансиски извештаи и нивно користење во деловното 

одлучување 

3. Запознавање со проблемите во катадневното процесирање на информациите 

и нивно влијание на реалноста на финансискјите извештаи. 

4. Запознавање на проблемите кои се среќаваат во стопанските субјекти со 

приватна сопственост над капиталот. 

5. Начини и форми на дистрибуција на финансиските извештаи. 

6. Издашност со показатели на финансиските извештаи. 
7. Употреба на сметководствените извештаи во деловното одлучување 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Основи на екстерното известување 

2. Сметководство на средствата 

3. Сметководство на наеми 

4. Сметководство на пензиите 

5. Сметководство на обврски и капитал 

6. Пренос на загубите од редовното работење на минати и идни периоди и 

одложен данок на добивка 

7. Сметководствени измени и исправка на грешките 

8. Основни показатели за екстерно известување 

9. Консолидирани финансиски извештаи 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 
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17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Љубиша Јаневски Екстерно 

известување- 

авторски 

материјали 

  

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ј. Цасхин, 

С.Фелдман, Ј. 

Лернер, Б. Енглард 

  Финансиско 

рачуноводство I 

Фабер & 

Згомбиц плус, 

Загреб 

1996 

 

2. Баруцх Енглард   Финансиско 

рачуноводство II 

Фабер & 

Згомбиц плус, 

Загреб 

1996 

 
3. Јосипф А. 

Њисеман, Јамес А. 

Аасхес 

Финансиско 

рачуноводство 

III 

Фабер & 

Згомбиц плус, 

Загреб 

1998 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Стратегиско сметководство на менаџментот 

2. Код 512 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/прв  

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Доц. д-р Марина Трпеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. Да ја разберат стратегијата на компанијата и нејзината важност за 

исполнување на целите и носење деловни одлуки 

2. Да ја применуваат верижната анализа при определувањето на цените 

3. Да ги споредат варијабилниот и апсорпциониот метод за определување на 

трошоци како систем за известување за добивката и вреднување на 

залихите 

4. Да ги објаснат потешкотиите и импликациите од примената на целна цена 

во производствените и услужните дејности 

5. Да го имлементираат и интерпретираат методот за утврдување на цена на 

чинење врз основа на активности  

6. Да го објаснат значењето на теоријата на ограничување 

7. Да можат да ја разберат потребата од утврдување трансферни цени  

8. Да ги разберат и имплементираат системите на сметководството на 

менаџментот за стратегиско планирање 

9. Да го применуваат концептот на бенџмаркинг 

10. Да ги осознаат и применуваат техниките на управување со целосен 

квалитет и реинжинеринг на деловните процеси  

11. Да ги разберат и применат системите на сметководството на менаџментот 

за мерење на резултатите и контрола  

11. Содржина на предметната програма: 

1. Стратегиското сметководство во функција на деловното одлучување  

2. Верижна анализа на вредноста за оценка на конкурентската предност  

3. Концепт на сметководство на животниот циклус на производот 

4. Трошочни системи за известување на добивката и вреднувањето на залихите 

5. Концепт на целната цена како стратешка определба 

6. Сметководството на активности во функција на определување на цена на 

чинење 

7. Теорија на ограничувања  

8. Стратегиско сметководство на менаџментот во функција на определување на 

трансферна цена (интерни цени) 

9. Сметководство на менаџментот за стратегиско планирање  

10. Концептот на бенџмаркингот како најдобри практики  

11. Управување со целосен квалитет и реинжинеринг на деловни процеси 

12. Стратегија и рамка на урамнотежени перспективи, вклучувајќи 

финансиски и нефинансиски мерила (Balanced Scorecard)  
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12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Марковски 

Слободан и Блажо 

Недев 

Управувачко 

сметководство 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2003 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Scarlett, B   Management 

Accounting 

Performance 

Evaluation CIMA 

Learning System 

CIMA 

Publishing 
2007 

 

2. BPP ACCA Performance 

Management  

BPP Publishing 2008 

 
3. BPP ACCA Performance 

Management  

BPP Publishing 2008 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Ревизија 

2. Код 513 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/прв  

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р- Зорица Божиновска Лазаревска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

- да ги прошират научните хоризонти и да ги продлабочат стекнатите знаења од 

областа на ревизијата за време на додипломските студии; 

- да се фокусираат на подетално запознавање на професионалната регулатива во 

ревизорската професија (Меѓународните ревизорски стандарди на ИФАЦ и 

Кодексот на етика на професионални сметководители на ИФАЦ) и нивното 

имплементирање во домашната ревизорска практика;  

- да ја развијат способностите за професионално расудување со манифестирање 

на потребната доза на професионален скептицизам, иманентни за ревизорите, при 

донесувањето на деловните одлуки во современите ревизорски ангажмани;  

- да се стекнат со занења кои можат да им послужат како солидна основа во 

подготвка на испитите за стекнување на професионални звања во доменот на 

ревизорската професија (овластен ревизор, овластен интерен ревизор, државен 

ревизор и др.); 

- да се подготват и активно вклучат во национални и меѓународни истражувачки 

проекти од областа на ревизијата. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Поим, улога и значење на ревизијата и ревизорската професија во 

современите економии  

2.  Професионална регулатива во ревизорската професија - ревизорски 

стандарди  

3. Професионална одговорност на ревизорите   

4. Планирање на процесот на ревизија  

5. Фундаментални концепти на ревизијата: материјалност, ризикот во 

ревизијата и доказите во ревизијата  

6.  Ревизорски тестови, аналитички постапки и работна документација 

7. Интерна контрола  

8.  Метода на примерок во ревизијата  

9. Извештај на ревизорот  

10.  Ревизорската професија во република македонија - состојби и перспективи 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 15.1. Предавања-теоретска 40 часови  
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активности настава 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Зорица Божиновска 

Лазаревска 

Ревизија Економски 

факултет, 

Скопје 

2011 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зорица Божиновска 

Лазаревска 

  Ревизорската 

професија во 

развиените 

економии, 

економиите во 

транзиција и 

Република 

Македонија - 

компаративен 

пристап 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2004 

2.     

3.     
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Анализа на финансиски извештаи 

2. Код 514 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет – Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/прв  

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р- Зоран Миновски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

- да ги знаат целите на финансиското известување и пазарот на капитал 

- да ги разбираат основните финансиски извештаи и други извори на 

финансиски информации 

- да спроведуваат аналитички постапки 

- да пресметуваат рацио показатели и да вршат нивно толкување 

- да помагаат во постојано подобрување на работењето на претпријатијата и 

остварување на подобри резултати 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Систем на финансиско известување и анализа на финансиски извештаи 

2. Основни финансиски извештаи и други извори на финансиски информации 

3. Видови аналитички постапки 

4. Рацио анализа и процес на вреднување и предвидување 

5. Анализа на средства, обврски и капитал 

6. Анализа на приходи, расходи и финансиски резултат 

7. Анализа на парични текови 

8. Анализа на даноци од добивка 

9. Анализа на лизинг и вонбилансен долг 

10. Анализа на мерила на ризик 

11. Анализа на интеркомпаниски инвестиции, деловни комбинации и 

мултинационални операции 

12. Анализа на останати подрачја 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 
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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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Gerald White и др Анализа и 

користење на 

финансиски 

извештаи, 

(превод од 

англиски), 

Комисија за 

хартии од 

вредност на 

РМ 

2003 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Pamela Peterson и 

др 

  Analysis of 

Financial 

Statements 

John Wiley & 

Sons, 

2006 

2. Stephen H. Penman Financial 

statement analysis 

and security 

valuation  

Mc Graw Hill 2010 

3.     
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Мерење на резултати 

2. Код 515 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет – Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/втор 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Доц. д-р Марина Трпеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. Да ги разберат новите развојни трендови на системите за мерење на 

резултатите во сметководство  

2. Да развијат методологија и рамка на мерење на резултатите во 

сметководството  

3. Да ги разберат и имплементираат интегрираните системи за мерење на 

резултатите т.е. да применуваат финансиски и нефинансиски мерила за 

мерење на резултатите  

4. Да ги објаснат и применат принципите на стандардни трошоци, да ги 

пресметуваат отстапувањата и критички да ги вреднуваат стандардните 

трошоци во светло на напреднати критики  

5. Да ги пресметуваат, анализираат и интерпретираат отстапувањата на 

продажните цени и приходите од продажба  

6. Да ја разберат улогата на трошочните, приходните и инвестиционите 

центри во организационата структура на компаниите и менаџмент 

контролата и да изготват трошочни и приходни информации во 

соодветни форми за менаџерите на трошочните, приходните и 

инвестиционите центри, имајќи ги во предвид трошоците што можат да 

се контролираат и трошоците што не можат да се контролираат и 

важноста на флексибилноста на плановите.  

7. Да ги разберат и пресметаат различните мерила кои се корстат во 

корпоративните системи за мерење на резултатите како што се ROI, RI, 

EVA, BSC  

8. Да ги споредат сметководството врз активности со традиционалното 

сметководство и имплементирани на процеси врз основа на активности и 

мерење на корпоративната профитабилност.  

9. Да ги разберат специфичните карактеристики на системите за мерење на 

резултатите  во јавниот сектор  

11. Содржина на предметната програма: 

1. Развојни терндови на системи за мерење на резултатите во 

сметководството  

2. Развој и методологија на рамките за мерењ на резултати во 

сметководството  

3. Интегрирани системи за мерење на резултатите (финансиски и 

нефинансиски мерила)  

4. Стандардни трошоци и анализа на отстапувањата како мерила на 
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економично работење  

5. Анализа на отстапувањата на продажните цени и приходите од продажба 

6. Контрола и мерење на резултатите во центрите на одговорност (трошочни, 

приходни и инвестициони центри)  

7. Контрола и корпоративно мерење на резултатите (Стапка на рентабилност, 

Резидуална добивка, Economic Value Added, Balanced Scorecard) 

8. Мерење на профитабилноста на корпорациите врз основа на активности 

(Сметководство на активности, Планирање врз основа на активности, 

Управување врз основа на активности, Временска рамка на 

сметководството на активности, Анализа на профитабилноста врз основа 

на активности)  

9. Специфични карактеристики на системите за мерење на резултатите во 

јавниот сектор 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Марковски 

Слободан и Блажо 

Недев 

Управувачко 

сметководство 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2003 

22.2. Дополнителна литература 
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Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Scarlett, B   Management 

Accounting 

Performance 

Evaluation CIMA 

Learning System 

CIMA 

Publishing 
2007 

 

2. BPP ACCA Performance 

Management  

BPP Publishing 2008 

 
3. BPP ACCA Performance 

Management  

BPP Publishing 2008 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Сметководствени информациони системи и 

технологии 

2. Код 516 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/втор 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р- Зоран Миновски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да бидат: 

- запознаени со фундаменталните концепти на информатиката 

- способни за користење на микрокомпјутерите како средство за зголемување 

на продуктивноста и ефикасноста во работењето преку прибирање, 

обработка и користење на информациите 

- способни за разбирање на организационата структура на сметководствените 

информациони системи 

- способни за разбирање на процесот на анализа и дизајнирање на 

сметководствените информациони системи 

- способни за контрола и заштита на сметководствените информациони 

системи и податоците 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед во информатиката и информациските системи 

2. Претпријатието како деловен систем 

3. Информациски технологии и технологии на обработка на податоци  

4. Развој на системите, 

5. Планирање, анализа и дизајн на системите 

6.  Имплементација, операционализација, контрола и ревизија на 

сметководствените информациски системи 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 30 бодови 
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писмена и усна) 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Серафим Томовски,  

Сашо Јосимовски, 

Љубиша Јаневски 

Сметководстве

ни 

информациски 

системи и 

технологии 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1999 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert A. Leitch 

K. Rocedoce 

Davis  

  Accounting 

information 

systems 

Prentice Hall 1992 

 

2. J.L. Boockholdt    Accounting 

information 

systems 

Irwin 

McGrawHill 
1999 

 
3.     
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Државна ревизија 

2. Код 517 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет – Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/втор  

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р- Зорица Божиновска Лазаревска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

- да ги осознаат клучните аспекти од ангажманот на државните ревизори; 

- да се фокусираат на подетално запознавање на професионалната регулатива во 

државната ревизија (Декларацијата од Лима, Стандарди за ревизија на ИНТОСАИ и 

Кодекс на етика на ИНТОСАИ) и нивното имплементирање во домашната 

ревизорска практика;  

- да стекнат сознанија за ангажманите од доменот на ревизија на успешност како 

посебен вид на ревизорски ангажман со сите клучни фази од неговото 

спроведување;  

- да се стекнат со занења кои можат да им послужат како солидна основа во 

подготвка на испитите за стекнување на професионални звања во доменот на 

ревизорската професија (овластен ревизор, овластен интерен ревизор, државен 

ревизор и др.); 

- да се подготват и активно вклучат во национални и меѓународни истражувачки 

проекти од областа на државната ревизија. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Поим, улога и значење на државната ревизија во современите економии  

2. Законско регулирање на државната ревизија во Република Македонија – 

Закон за државна ревизија 

3. Професионална регулатива во државната ревизија – Декларација од Лима, 

Стандарди за ревизија на ИНТОСАИ и Кодекс на етика на ИНТОСАИ  

4. Планирање на процесот на ревизија  

5. Фундаментални концепти на ревизијата: материјалност, ризикот во ревизијата 

и доказите во ревизијата  

6. Спроведување на ревизорскиот ангажман 

7. Интерни контроли  

8. Известување за спроведената ревизија  

9. Ревизија на успешност 

11. Државна ревизија во Република Македонија - состојби и перспективи 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  
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15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Државен завод за 

ревизија на РМ 

Прирачник за 

државна 

ревизија 

Државен завод 

за ревизија на 

РМ 

2005 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Интосаи Стандарди за 

ревизија на  

Интосаи 2012 

2. Интосаи Кодекс  на етика  Интосаи 2012 

3. Интосаи Implementation 

Guide for 

Performance 

Audit 

Интосаи 2012 
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Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот предмет Испитување на измами 
2. Код 518 
3. Студиска програма Сметководство и ревизија 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година/семестар 2013-2014 

/втор (летен) 
7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 
кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. Ги разберат причините и опфатноста на измамите и криминалните 
активности во економијата и општеството како целина; 

2. Ги разберат алтернативните методи за нивнот спречување, откривање и 
истражување; 

3. Ги препознаат елементите од триаголникот на измама и дијамантот на 
измама; 

4. Ја зголемат сопствената способност за препознавање на факторите на ризик 
од измама, идентификување на симптомите на измами и откривање на 
софистицираните шеми на измами инкорпорирани во финансиските 
извештаи; 

5. Ги разберат и применат сметководствените, ревизорските и истражните 
техники кои можат да бидат применети при прибирањето на докази за 
обелоденување на измамите за потребите на судски истраги. 

11. Содржина на предметната програма: 
1. Вовед во измами  
2. Измами на менаџментот 
3. Останати видови на измами  
4. Одговорност на ревизорот за измами  
5. Триаголник на измами 
6. Дијамант на измами 
7. Превенција од измами 
8. Препознавање на симптомите на измами – “црвени знамиња“ 
9. Откривање на измами 
10. Истражување на измамите 
11. Обезбедување на докази 
12. Известување за измамите 
13. Правни аспекти и разрешување на откриените случаи на измама 
14. Професионални сметководители за откривање на измами 
12. Измамите во актуелните корпоративни скандали (ENRON, WorldCom, 

Parmalat, Adelphia, Tyco, ZZZZ-Best и др.) 
12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, проекти, подржани со LCD и 

PowerPoint. 
13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 
14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања-теоретска 

настава 
40 часови  

15.2. Вежби, семинари, тимска 
работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 
16.2. Самостојни задачи 40 часови 
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16.3. Домашно учење 50 часови 
17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Albrecht W.S., 
Albrecht C.C., 
Albrecht C.O., 
Zimbelman M.F. 

Fraud 
Examination 

South-
Western 

2009 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Singleton T.W., 
Singleton A.J., 
Bologna G.J., 
Lindquist R.J. 

 Fraud 
Auditing and 
Forensic 
Accounting 3rd 
ed  

John Wiley & 
Sons, Inc., 
New Jersey  

2006 

2. Leonard W. Vona The Fraud 
Audit, 
Responding to 
the Risk of 
Fraud in Core 
Business 
Systems 

John Wiley & 
Sons, Inc., 

2011 

 

3. Michael Jones Creative 
Accounting, 
Fraud and 
International 
Accounting 
Scandals 

John Wiley & 
Sons, Inc., 

2011 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Финансиски менаџмент 

2. Код 519 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/втор  

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р- Сашо Арсов 

Доц. д-р Александар Наумовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. Да ја анализираат финансиската состојба на компанијата преку пресметка 

на финансиски показатели, да ги интерпретираат добиените резултати и 

да донесуваат препораки во врска со идните активности на финансискиот 

менаџмент, врз основа на добиените податоци. 

2. Да вршат вреднување и пресметка на приносите кај долгорочните хартии 

од вредност, врз основа на примена на општоприфатените концепти за 

таа намена. 

3. Да ја анализираат дивидендата политика на фирмата и да ги проценуваат 

нејзините импликации врз остварувањето на целите на финансискиот 

менаџмент и компанијата во целина. 

4. Да ги анализираат и оценуваат ефектите од спојувањата, превземањата и 

останатите активности на полето на преструктуирањето на компаниите.  

5. Да умеат да ги применат општоприфатените правила на оптимизација на 

портфолиото од аспект на соодносот помеѓу ризикот и приносот.  

6. Да умеат да извршат избор на најсоодветните финансиски деривативи за 

управување со ризикот на компанијата и да ги дефинираат очекуваните 

ефекти од нивната употреба. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Долгорочно финансирање со задолжување 

2. Вреднување на акции и трошоци на сопствениот капитал 

3. Краткорочни и среднорочни извори на финансирање 

4. Управување со портфолиото на фирмата 

5. Изворни и изведени (деривативни) хартии од вредност 

6. Донесување одлуки за дивидендата 

7. Финансиско планирање 

8. Управување со готовината, побарувањата и залихите 

9. Оптимализација на структурата на капиталот 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  
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15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 50  бода 5 (пет) (F) 

од 50 до 59 бода 6 (шест) (Е) 

од 60 до 69 бода 7 (седум) (D) 

од 70 до 79 бода 8 (осум) (С) 

од 80 до 89 бода 9 (девет) (B) 

од 90 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Сашо Арсов Финансиски 

менаџмент 

Економски 

факултет 

2008 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Brigham, Eugene F., 

Phillip R. DAVES 

Intermediate 

Financial 

Management, 9th 

edition 

South-Western 

Thomson 

Learning 

2009 

2. Ross, Stephen, R. 

Westerfield, J. Jaffe 

Corporate Finance 

5ed. 

Irwin McGraw-

Hill 

1999 

3. Shapiro, Alan C Multinational 

Financial 

Management 6ед 

John Wiley and 

Sons 

1999 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Корпоративно управување 

2. Код 520 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/втор  

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р- Љубомир Дракулевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. Да ги формулираат теориските основи на корпоративното управување, 

2. Да го осознаат функционирањето и организацијата на одборот на 

директорите во корпорациите во современиот свет, 

3. Да ги утврдат условите за редизајнирање на улогата на одборот на 

директори, 

4. Да ја разберат методологијата за рангирање на корпоративното управување, 

5. Да развијат способности за оценување на ефективноста на одборот на 

директори, 

6. Да ги разберат основните разлики помеѓу корпоративното управување и 

менаџментот. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Карактерот на корпоративното управување 

2. Редизајнирање на одборот на директори 

3. Вредностите на одборот на директори 

4. Организација на одборот на директори 

5. Оценување на ефективноста на одборот на директори 

6. Главниот извршен директор и директорите во одборот 

7. Улогата на претседателот на одборот на директори 

8. Рангирање на корпоративното управување 

9. Оценување на корпоративното управување 

10. Корпоративното управување и менаџментот 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 
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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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Бобек Шуклев Корпоративно 

управување 

Економски 

факултет-

Скопје 

2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Бобек Шуклев, 

Љубомир 

Дракулевски, Горан 

Коевски, Владимир 

Филиповски, Сашо 

Арсов 

Корпоративно 

управување 

Економски 

факултет-

Скопје 

2008 

2. Jill Solomon, Aris 

Solomon 

Corporate 

governance and 

accountability 

John Wiley & 

Sons 

2005 

3.     
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Управувачко сметководство 

2. Код АCC 310 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет „Св Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 

5. Степен(прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година/семестар I / (прв) 7. Број на ЕКТС 8 

8. Наставник Проф. д-р Марина Трпеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 180 

кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да 

бидат способни за: 

Да ја согледаат улогата на управувачкото сметководство во рамките на 

сметководствениот систем и пошироко,  

Да ги определат основите за различно диференцирање на трошоците, 

Да ги пресметаат сите показатели од графиконот на рентабилноста,  

Да ги диференцираат методите на сметководственото опфаќање на 

трошоците,  

Да ги сфатат предностите на сметководственото планирање и неговата 

ефикасна примена во претпријатијатието, 

Да ја осознаат потребата од алокација на трошоците, 

Да ја сфатат постапката за опфаќање на трошоците по пооделните 

активности,  

Да го сфатат значењето на бројни термини кои се поврзани со управувачкото 

сметководство 

11. Содржина на предметната програма:  
Сметководство на менаџмент во рамките на сметководствениот систем 

Трошоците и нивните поделби во менаџерскиот процес и некои елементи на 

теоријата на трошоците со нејзината практичнa примена 

Графикон на рентабилноста за целите на менаџментот 

Сметководствени постапки за опфаќање на трошоците по носители 

Сметководствено планирање 

Сметководствени постапки за опфаќање на трошоците по носители 

Облици на алокација на трошоците 

Сметководство на активностите 

Некои од алтернативните методи на вреднување на залихите 

Финансиски извештаи за потребите на менаџментот 

12. Методи на учење:  

Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин на 

предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна задача,  

13. Вкупен расположлив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови-240 часови 

14. Распределба на расположливо време 60+30+150 =240 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

 60 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

30 часови 
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тимска работа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 0 часови 

  16.2. Самостојни задачи 0 часови 

  16.3. Домашно учење 150 часови 

17. Начин на оценување                                                                                      60+30+10 = 

100 бода 

 17.1. Тестови  60 бодови 

 17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна), лабораториски 

вежби 

30 бодови 

 17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до  50  бода 5 (пет) (F) 

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

  од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 

  од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

 22.1. Задолжителна литература 

  Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1.  Марковски 

Слободан, 

Блажо Недев 

Сметководст

во на 

менаџментот 

Економски 

факултет, 

Скопје,  

2003 

       

       

       

 22.2. Дополнителна литература 

  Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

  1. Horngren, 

Charles T., 

Srikant M. Datar, 

George M. Foster 

Cost 

Accounting, 

12th edition 

Prentice 

Hall, New 

York 

2008 
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Предметна програма од прв циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Корпоративно финансиско известување 

2. Код АCC 330 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет „Св Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет – Скопје 

5. Степен(прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година/семестар II / (втор) 7. Број на ЕКТС 8 

8. Наставник Проф. д-р Зоран Миновски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 180 

кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да 

бидат способни за: 

Знаење за основните концепти, принципи, стандарди кои ќе ги применуваат 

при раководењето со ентитетот во целина или со посебни делови.  

Знаење да водат евиденција, да сочинат финансиски извештаи, правилно да 

проценуваат при избор на соодветно решение, да донесуваат значајни 

одлуки.  

Знаење за подготвување предлози на деловни одлуки за распределба на 

дивиденди, награда на посебни извршители и сл. 

Знаење за да ги оценуваат последиците од секоја економска, а посебно 

сметководствена трансакција.  

Знаење за потребите и корисниците на сметководствените извештаи во 

корпорацијата и надвор од неа и да бидат постојано во нивна функција.  

Да го подигнат и изградат своето етичко ниво. 

11. Содржина на предметната програма:  
Фундаментални концепти и концептуална рамка на финансиското 

известување 

Мерење и известување на приходите, финансиската состојба, работењето и 

тековите на готовината 

Мерење и известување на средствата 

Мерење и известување на обврските 

Мерење и известување на капиталот на сопствениците 

Сметководствен третман на деловните спојувања 

Позначајни подрачја на корпоративното финансиско известување 

12. Методи на учење:  

Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин на 

предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна задача,  

13. Вкупен расположлив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови-240 часови 

14. Распределба на расположливо време 60+30+150 =240 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

 60 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 0 часови 

  16.2. Самостојни задачи 0 часови 
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  16.3. Домашно учење 150 часови 

17. Начин на оценување                                                                                      60+30+10 = 

100 бода 

 17.1. Тестови  60 бодови 

 17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна), лабораториски 

вежби 

30 бодови 

 17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до  50  бода 5 (пет) (F) 

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

  од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 

  од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

 22.1. Задолжителна литература 

  Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1.  Трајко Русевски Финансиско 

сметководст

во II 

Скопје 2008 

  2.  Институт на 

овластени 

ревизори Скопје 

Финансиско 

известување 

Институт на 

овластени 

ревизори 

Скопје 

2009 

       

       

 22.2. Дополнителна литература 

  Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

  1. Hoyle, Schaefer, 

Doupnik 

Advanced 

Accounting 

Mc Graw 

Hill, Boston 

2009 

  2. Stice i dr Intermediate 

Accounting 

South 

Western, 

Mason 

2007 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Интерна ревизија 

2. Код АCC 430 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет „Св Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет – Скопје 

5. Степен(прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година/семестар III/ (трет) 7. Број на ЕКТС 8 

8. Наставник Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 180 

кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба 

да: 

да се запознаат со клучните аспекти на интерната ревизија и нејзината улога 

во развиените економии;  

да ја осознаат професионалната и законската регулатива иманентна за 

интерната ревизија;  

да ги развијат способностите за професионално расудување;  

да стекнат сознанија за текот на активностите на интерната ревизија 

почнувајќи од планирањето на интерната ревизија па се до формулирање на 

извештајот и комуницирање со врвниот менаџмент на деловниот ентитет 

11. Содржина на предметната програма:  
Поим, улога и значење на интерната ревизија во современите економии 

Законска регулатива во интерната ревизија 

Професионална регулатива во интерната ревизија 

Процес на ревизија 

Проценка на ризик  

Развивање на годишен ревизорски план  

Испитување и оценка на системот на интерна контрола 

Докази во интерната ревизија 

Работна документација во интерната ревизија  

Известување во интерната ревизија 

Ревизија на измамите 

Управување со департманот за интерна ревизија 

Професионална едукација на интерните ревизори 

12. Методи на учење:  

Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин на 

предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна задача,  

13. Вкупен расположлив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови-240 часови 

14. Распределба на расположливо време 60+30+150 =240 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

 60 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 0 часови 

  16.2. Самостојни задачи 0 часови 
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  16.3. Домашно учење 150 часови 

17. Начин на оценување                                                                                      60+30+10 = 

100 бода 

 17.1. Тестови  60 бодови 

 17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна), лабораториски 

вежби 

30 бодови 

 17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до  50  бода 5 (пет) (F) 

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

  од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 

  од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

 22.1. Задолжителна литература 

  Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1.  Pickett, K. H. 

Spencer 

The Essential 

Handbook of 

Internal 

Auditing  

Wiley, 

West 

Sussex 

2005 

  2. Kurt F. Reding, 

Paul J. Sobel, 

Urton L. 

Anderson, 

Michael J. Head, 

Sri Ramamoorti, 

Mark Salamasick 

Internal 

Auditing: 

Assurance & 

Consulting 

Services 

The IIA 

Research 

Foundation 

2007 

  3. Lynford Graham Internal Control 

Audit and 

Compliance 

Wiley 2015 

       

 22.2. Дополнителна литература 

  Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

       

       

       

       

       



ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ – ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ – ЕВРОПСКИ СТУДИИ  

  

  

59 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Финансиски пазари и институции 

2. Код FIN 210 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет – Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/втор 

7. Број на ЕКТС 8 

8. Наставник Проф. д-р- Михаил Петковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 180 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. да стекнат детални  познавања на начините на кои функционираат 

различните видови финансиски пазари(девизен пазар, пазар на пари, пазар на 

капитал, итн.). 

2. да ги анализираат одделните видови  финансиски институции кои работат на 

овие пазари, како и финансиските инструменти кои претставуваат материјал 

за тргување на пазарите. 

3. да се здобијат со глобален пристап во изучувањето на финансиските пазари 

преку изучување на современите процеси на глобализација и 

интернационализација на финансиските пазари. 

4. да ги запознаат специфичните карактеристики и начинот на функционирање 

на македонските финансиски пазари. 

5. да ги познаваат практичните прашања со кои се соочуваат финансиските 

менаџери и да се здобијат со способност да решаваат проблеми со кои тие се 

судруваат за време на нивното работење на финансиските пазари. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Концепт, видови и еволуција на финансискиот пазар  

 Финансиски посредници на финансискиот пазар  

 Пазар на пари  

 Пазар на капитал  

 Опциони, термински и фјучерс пазари  

 Меѓународни девизни и кредитни пазари. 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+0+160  = 200 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Консултативна настава        10 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 50 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  70 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 20 бодови 
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писмена и усна) 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

од 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

над 90 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Михаил Петковски Финансиски 

пазари и 

институции 

Економски 

факултет - 

Скопје 

2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mishkin Frederic   The Economics of 

Money, Banking 

and Financial 

Markets 

Addison-

Wesley, New 

York 

2008 

 

2. Rose Peter   Commercial Bank 

Management 

Irwin McGraw 

Hill, Boston 
2001 

 
3. Saunders Anthony Financial 

Institutions 

Management: A 

Modern 

Perspective 

Irwin Mc Graw 

Hill, Boston 
2007 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Организациско однесување 

2. Код MGT 130 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/четврт 

7. Број на ЕКТС 8 

8. Наставник Проф. д-р Љубомир Дракулевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 180 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. Разберат зошто во теоријата има различни концепти за однесувањето на 
луѓето во организацијата и зошто треба да се развива етичко однесување во 
организацијата 

2. Знаат да го одредат местото на луѓето  во организационата структура 
3. Го почитуваат и развиваат лидерството како многу значајна димензија на 

менаџерската професија и да станат вистински лидери за поединците и 
групите во организацијата 

4. Го поддржуваат и разбираат етичкото однесување на работните места и во 
меѓусебното комуницирање на луѓето како предуслов за зголемување на 
задоволството од работата и намалување на стресот 

5. Ја разберат и стимулираат мотивацијата во работата 

6. Знаат како се распоредува моќта во организацијата, зошто постојат и како 
треба да се организираат политичките процеси во неа 

7. Разберат зошто е важна организациската култура и нејзиното постојано 
унапредување 

8. Сфатат зошто акцептирањето на организационите промени и 
организацискиот развој се единствени начини за опстанок на организацијата 

во современите услови. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед 

2. Индивидуални процеси во организациите 

3. Подобрување на перформансата на организациите 

4. Меѓучовечки процеси во организациите 

5. Организациони процеси и карактеристики 

6. Интегрирање на поединците, групите и организациите 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 200 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 
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16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 50  бода 5 (пет) (F) 

од 50 до 59 бода 6 (шест) (Е) 

од 60 до 69 бода 7 (седум) (D) 

од 70 до 79 бода 8 (осум) (С) 

од 80 до 89 бода 9 (девет) (B) 

од 90 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Љубомир 

Дракулевски и 

Бобек Шуклев 

Организациско 

однесување 

Економски 

факултет-

Скопје 

2010 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stephen P. Robbins, 

Timothy A. Judge 

Organizational 

Behavior 

Pearson 

Education, New 

Jersey 

2009 

2. Gary Yukl Leadership in 

Organizations 

Pearson 

Education, New 

Jersey 

2010 

3. Fred Luthans Organizational 

Behavior 

McGraw - Hill 

Company, 

Boston 

2010 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на човечки ресурси 
2. Код MGT 240 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

8/10семестар 

(летен) 

7. Број на ЕКТС 8 

8. Наставник Доц. д-р Љупчо Ефтимов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 180 кредити  

10. Компетенции (оспособен за):  
По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да : 

1. Ги осознаат разновидните активности и функции на менаџментот на човечки 

ресурси. 

2. Го планираат потребниот број и структура на вработените. 

3. Ги анализираат и обликуваат работите и работните места. 

4. Ги придобиваат, избираат, воведуваат и распоредуваат вработените. 

5. Обезбедат следење и оценување на успешноста. 

6. Ги задржат најквалитетните и најспособните, а да се ослободат од 

неспособните работници. 

7. Најдобро да ги искористат и развијат потенцијалите на секој вработен. 

8. Ги диференцираат оние вработени кои добро работат и како да ги наградат. 
11. Содржина на предметот: 

1. Вовед во менаџментот на човечки ресурси 

2. Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 

3. Анализа на работата 

4. Планирање на човечки ресурси 

5. Регрутација на човечки ресурси 

6. Селекција на човечки ресурси 

7. Обука на човечки ресурси 

8. Развој на човечки ресурси 

9. Оценување на перформансите на човечките ресурси 

10. Плаќање на човечките ресурси 

11. Развој и управување со кариерата 

1122..  Управување со стресни состојби во организацијата  
12. Методи на учење: Интерактивни предавања со видео презентации, тимска работа, 

проектирање на едукативни филмови, гостин на предавања, студии на случај, изработка на 

проектна задача, истражување.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+145  = 200 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 
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17. Начин на оценување                                                                          70+20+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  70 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 50  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. број Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. 

Бојаџиоски 

Димитар, 

Ефтимов 

Љупчо  

 

Менаџмент на човечки 

ресурси, прво издание 

Економски 

факултет - 

Скопје, 

2009 

2. 

Џорџ 

Боландер,  

Скот Шнел 

Управување со човечки 

ресурси, 15-то издание, 

 на македонски 

Western 

Cengage 

Learning,  

2010 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Gary Dessler:  

 

 

Human Resource 

Management, 11th 

edition, 

Prentice 

Hall-Florida, 
2008 

2. 
Матис Л.Р.; 

Џексон, Х.Џ: 

Управување со човечки 

ресурси, 12 издание 

(превод на македонски 

јазик), 

Магор –

Скопје,  
2010 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Осигурување 

2. Код MST 310 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/четврт 

7. Број на ЕКТС 8 

8. Наставник Проф. д-р Игор Ивановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 180 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. Ги осознаат теоретските и апликативните аспекти на осигурувањето, 

потребата од осигурување, превенцијата, репресијата, функциите на 

осигурувањето како и видовите на осигурување. 

2. Ја разберат логиката на осигурителните процеси пред се од економски а 

воедно и од правен аспект, 

3. Ги запознаат актуарските (техничките) основи на осигурувањето на живот. 

4. Бидат способни да поставуваат актуарски модели за пресметување на 

еднократната и повеќекратната премија за рентните осигурувања и модели 

за пресметување на математичките резервиза пооделните видови на 

животни осигурувања. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Поим и суштина на осигурувањето 

2. Елементи и техничка организација на осигурувањето 

3. Функции на осигурувањето 

4. Видови на осигурувања 

5. Соосигурување и реосигурување 

6. Средства на осигурувањето 

7. Актуарски основи на осигурувањето на живот 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+145  = 200часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 

30 бодови 
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17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 50  бода 5 (пет) (F) 

од 50 до 59 бода 6 (шест) (Е) 

од 60 до 69 бода 7 (седум) (D) 

од 70 до 79 бода 8 (осум) (С) 

од 80 до 89 бода 9 (девет) (B) 

од 90 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Николовски, 

Александар, Драги 

Јанев 

Осигурување 

со елементи на 

актуарска 

анализа 

Економски 

факултет-

Скопје 

2001 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јанев, Драги Математички 

таблици за 

економисти 

Економски 

факултет-

Скопје 

2004 

2. Јовановски, 

Тихомир 

Економика на 

осигурување 

ЕМК 1998 

3. Петрановиќ, 

Владимир 

Осигурање и 

реосигурање 

Загреб 1990 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Банкарски менаџмент 

2. Код FIN 410 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/четврт 

7. Број на ЕКТС 8 

8. Наставник Проф. д-р Горан Петревски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 180 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. Студентите треба да ги анализираат перформансите на банките врз основа на 

финансиските извештаи (билансот на состојба и билансот на успех), 

2. Студентите треба да се здобијат со знаења од областа на кредитните, 

депозитните и вонбилансните активности на банките, 

3. Студентите треба да се оспособат за примена на современите методи и техники 

за одредување на цената на депозитите и кредитите, за управување со 

ликвидноста, за инвестирање во хартии од вредност итн., 

4. Студентите треба да стекнат знаења за најважните видови банакрски ризици, 

како и за начините со кои банките се справуваат со нив, 

11. Содржина на предметната програма: 

 Финансиски извештаи на банките 

 Финансиски индикатори на банките 

 Кредитна анализа и кредитни процедури 

 Управување со средствата и обврските 

 Инвестирање во хартии од вредност 

 Управување со ликвидноста 

 Недепозитни извори на средства 

 Капиталот и банкарскиет ризици 

 Базелска спогодба за адекватност на капиталот. 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+145  = 200 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 30 бодови 
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писмена и усна) 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 50  бода 5 (пет) (F) 

од 50 до 59 бода 6 (шест) (Е) 

од 60 до 69 бода 7 (седум) (D) 

од 70 до 79 бода 8 (осум) (С) 

од 80 до 89 бода 9 (девет) (B) 

од 90 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Горан Петревски Управување со 

банките 

Економски 

факултет-

Скопје 

2008 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Оданочување 

2. Код АCC 521 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2013-2014 

/трет 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Михаил Петковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 180 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

- да ги разбираат и стручно да ги толкуваат алтернативните решенија при 

уредувањето на даночниот систем; 

- да вршат експертски анализи на ефектите на даноците на микроекономски 

и макроекономски план; 

- да направат правилен избор на најефикасното решение помеѓу повеќе 

понудени алтернативи; 

- брзо да се вклучат во јавниот или приватниот сектор како стручни кадри 

со познавања на даночната материја; 

- да организираат консалтинг услуги за оданочувањето како самостојна 

дејност. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. ДАНОЦИ 

2. КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДАНОЦИТЕ 

3. ЕЛЕМЕНТИ НА ДАНОЦИТЕ (ДАНОЧНА ТЕРМИНОЛОГИЈА) 

4. ПРИНЦИПИ НА ОДАНОЧУВАЊЕТО 

5. ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ 

6. ЦЕЛИ НА ОДАНОЧУВАЊЕТО (ФИСКАЛНИ И ВОНФИСКАЛНИ) 

7. ЕФЕКТИ НА ОДАНОЧУВАЊЕТО 

8. ДАНОЧНИОТ СИСТЕМ И ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

9. МЕЃУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА ОДАНОЧУВАЊЕТО 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+145  = 200 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 
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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) 

помалку од 50  бода 5 (пет) (F) 

од 50 до 59 бода 6 (шест) (Е) 

од 60 до 69 бода 7 (седум) (D) 

од 70 до 79 бода 8 (осум) (С) 

од 80 до 89 бода 9 (девет) (B) 

од 90 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Живко Атанасовски Јавни 

финансии 

Економски 

факултет-

Скопје 

2004 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејан Поповиќ Наука о порезима 

и порезно право 

Београд 2007 

2. R.Musgrave Public Finance in 

Theory and 

Practice 

Mc Graw-Hill 1988 

3.     
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Сметководство за државни и непрофитни 

организации 

2. Код 522 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет – Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2014-2015 

/втор  

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р- Зоран Миновски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

- да ги осознаат клучните аспекти од сметководството за државни и непрофитни 

организации; 

- да се фокусираат на подетално запознавање на законската и професионалната 

регулатива во финансиското известување во јавниот сектор;  

- да стекнат сознанија за содржината на буџетското и фондовското сметководство, 

буџетскиот процес, мерењето на перформанси и финансиското известување;  

- да се стекнат со знаења кои можат да им послужат како солидна основа во 

подготвка и доставување на финансиски извештаи за државни и непрофитни 

организации, нивна ревизија, како и способност за донесување одлуки; 

- да се подготват и активно вклучат во национални и меѓународни истражувачки 

проекти од областа на сметководството и финансиското известување на државни и 

непрофитни организации. 

11. Содржина на предметната програма: 

10. Сметководство на државни ентитети  

11. Административен и бизнис вид на активности 

12. Буџет, буџетирање и мерење на перформанси 

13. Буџетско и фондовско сметководство  

14. Финансиско известување во јавен сектор  

5.1. Финансиско известување според МССЈС 

5.2. Финансиско известување според систем на национални сметки 

5.3. Финансиско известување според систем на владина финансиска статистика 

15. Анализа на владини финансиски перформанси 

16. Внатрешна контрола во јавен сектор 

17. Непрофитни организации и нивни перформанси  

18. Сметководство и финансиско известување на непрофитни организации 

19. Ревизија на државни и непрофитни организации 

 

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 15.1. Предавања-теоретска 40 часови  
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активности настава 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Зоран Миновски Државно 

сметководство 

и 

сметководство 

на непрофитни 

организации 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2004 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Earl Wilson, 

Jacqueline Reck, 

Susan Kattellus 

Accounting for 

Governmental 

and Nonprofit 

Entities  

McGraw-

Hill, Irwin 

2010 

2. Granof H. 

Michael 

Government 

and Not-for-

Profit 

Accounting  

John Wiley 

& Sons, Inc., 

New York 

2001 

3.  Законски 

прописи 

  

  4  Професионалн

и стандарди 

за 
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финансиско 

известување 

во јавен 

сектор 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Даночно сметководство 

2. Код 523 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2014-2015 

/прв  

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник доц. д-р Атанаско Атанасовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

- подготват даночна пријава и анализираат данокот од добивка согласно 

барањата на законодавството  во Република Македонија, 

- го анализираат и утврдуваат данокот на непризнати расходи и данокот од 

задршка, 

- ги разбираат и применуваат концептите на оданочување на приходот кој 

го остваруваат физичките лица согласно Законот за персонален данок од 

доход, 

- ја применуваат сметководствената евиденција и подготвуваат даночните 

пријави за Данокот од додадена вредност, 

- ги анализираат и утврдуваат социјални давачки на плата кои се 

применуваат во Република Македонија, 

- подготват соодветна сметководствена евиденција за трансакциите со 

данокот од добивка, персоналниот данок, социјалните давачки на плати и 

други давачки во согласност со законската регулатива во Република 

Македонија 

- ги применуваат концептите на даночно планирање и оптимизација на 

издатоците за сите даноци во деловните субјекти; 

- ги анализираат трансферните цени и даночните аспекти на трансферните 

цени согласно даночното законодавство во Република Македонија 

- утврдат и анализираат одложените даноци согласно барањата на МСС 12 

Даноци од добивка. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Преглед на даночниот систем во Република Македонија 

2. Оданочување на добивката на фирмите во Република Македонија 

3. Персонален данок од доход 

4. Данок по одбивка (задржувачки данок) 

5. Придонеси за задолжително социјално осигурување 

6. Оданочување, сметководствена евиденција и известување за данокот на 

додадена вредност 

7. Даноци на имот и акцизи 

8. Даночно планирање 

9. Утврдување и известување на одложените даноци од добивка согласно МСС 

12 Даноци од добивка 

10. Трансферни цени и даночни аспекти на трансферните цени  

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 
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подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

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) 

помалку од 60  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 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  
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овластени ревизори 

на РМ 

Законска 

Регулатива 

Институт на 

овластени 

ревизори на 

РМ, Скопје 

2010 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. International 

Accounting 

Standards Committee 

Foundation 

  Meѓyнародни 

стандарди за 

финансиско 

известување 

2009- превод на 

македонски јазик 

Институт на 

овластени 

ревизори, 

Скопје 

2010 
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