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Табела за структура на елаборатот 

Реден 

број  

Наслов/поднаслов Проверка 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО  

2.1. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

УНИВЕРЗИТЕТ 

 

2.2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА  

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД 

ФРАСКАТИЕВАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА  

6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ  

1. Карта на високообразовната установа  

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна 

акредитација 

 

3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма   

4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото 

кадровско профилирање 

 

5. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на 

тригодишни/четиригодишни студии со 60/180 ектс, студиска програма 

Сметководство и ревизија, Економски факултет - Скопје при универзитетот „св. 

Кирил и методиј“ во скопје, согласно со уредбата за националната рамка на 

високообразовните квалификации 

 

5.1. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на 

тригодишни/четиригодишни студии со 60/120 ектс, студиска програма 

Сметководство и ревизија, Економски факултет - Скопје при универзитетот „св. 

Кирил и методиј“во скопје, согласно со уредбата за националната рамка на 

високообразовните квалификации 

 

5.2. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на 

тригодишни/четиригодишни студии со 60/120 ектс, студиска програма 

Сметководство и ревизија, Економски факултет - Скопје при универзитетот „св. 

Кирил и методиј” во скопје, согласно со уредбата за националната рамка на 

високообразовните квалификации 

 

6. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 

задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски 

предмети и дефиниран начин на избор на предметите 

 

7. Список на наставен кадар со податоци наведени во прилог бр.4  

8. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 

Сметководство и ревизија, организирана на Економски факултет – Скопје 

 

9. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 

Сметководство и ревизија, на Економски факултет – Скопје  

 

10. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма 

во периодот од последнат акредитација 

 

11. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература  

12. Информација за веб-страница  

13. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 

наставата 

 

14. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со упатството за 

единствените основи на евалуацијата и евалуациските постапки на 

универзитетите, донесено од агенцијата за евалуација на високото образование 
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во република македонија и од интеруниверзитетската конференција на 

република македонија (скопје-битола, септември 2002)  

15. Усогласеност на формалното образование и истражувачкото искуство на 

наставниците со специфичноста на студиската програма, односно со профилот и 

квалификацијата на наставно-научниот кадар 

 

16. Соодветност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и 

специфичните дескриптори 

 

17. Усогласеност на теоретската и практичната настава со целите на студиската 

програма 

 

18. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за 

високо образование и споредливост со програмите на европски високообразовни 

институции 

 

 Документи  

1. Одлука за усвојување на студиската програма од наставно-научниот совет/ 

научниот совет 

 

2. Одлука за усвојување на студиската програма од универзитетскиот сенат  

3. Мислење од одборот за соработка и доверба со јавноста  

4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по 

одредени предмети од студиската програма 

 

5. Согласност на универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација 

на студиска програма во друга високообразовна установа 

 

6. Согласност на наставно-научниот/научниот совет за учество на наставникот во 

реализација на студиска програма на друга единица на универзитетот 

 

 Прилози  

Прилог 

бр. 3  

Содржина на предметните програми  

Прилог 

бр. 4  

 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

Прилог 

бр. 5 

 

Податоци за наставниците што можат да бидат ментори на магистерски труд на 

втор циклус на студии на студиската програма Сметководство и ревизија 

 

Прилог 

бр. 6  

Додаток на диплома  

Прилог 

бр. 7 

 

Статут на вискообразовната установа (на уким и на единицата) – линк до веб 

страниците 

Извештај од последна самоевалуација (на уким и на единицата ) – линк до веб 

страниците 

 

Прилог 

бр. 8 

 

Копија од решението за акредитација на високообразовната установа издадено 

од одборот за акредитација и евалуација на високото образование на република 

македонија 

 

Прилог 

бр. 9 

 

Договори за закуп  

Прилог 

бр. 10 

 

Копија од решението за исполнување на условите за почеток со работа на 

студиската програма, издадено од министерството за образобание и наука на 

република северна македонија 
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  Прва акредитација 

 Х Повторна акредитација 

   

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО 

Назив на високообразовната установа 

Република Македонија 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје 

Адреса / Седиште 

Општина Центар, Скопје, Р. Македонија 

Адреса: 

Бул. ,,Гоце Делчев” бр.9В, 1000 Скопје, Р.Македонија 

Пошт.фах. 550  

ЕМС  Матичен број 

4066499  6462570 

Телефон  Факс 

Централа: +389 (0)2 3286-800 

Декан: +389 (0)2 3286-812 

 (02) 3118-701 

Електронска пошта     Веб-страница на установата 

contact@eccf.ukim.edu.mk  https://eccf.ukim.edu.mk/ 

2.1 ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ 

Назив на основачот Собрание на Република Македонија 

 

Назив на актот за основање Закон на Универзитетот во Скопје 

 

Број и датум на актот за основање Бр. 4/1949 Службен весник на  

Народна Република Македонија 

 

Промени во основачките права 

(називи на првиот основач и на правните 

следбеници на оснивачот) 

/ 

Број и датум на Решението за исполнување на 

условите за почеток со работа и дејноста издадено 

од Министерството за образование и наука на 

РСМ 

/ 

Број и датум на Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од Одборот 

за акредитација и евалуација на високото 

образование на РСМ 

/ 

Број и датум на Решението за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

/ 

2.2 ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА БАРАТЕЛ НА 

АКРЕДИТАЦИЈА 

Назив на основачот Собрание на Република Македонија 

 

Назив на актот за основање Уредба за основање 

 

Број и датум на актот за основање бр.4347-225 од 14.11.1950 година 
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Промени во основачките права 

(називи на првиот основач и на правните 

следбеници на оснивачот) 

/ 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 

условите за почеток со работа и дејноста издадено 

од Министерството за образование и наука на РСМ 

/ 

Број и датум на Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од Одборот 

за акредитација и евалуација на високото 

образование на РСМ. 

/ 

Број и датум на Решението за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

/ 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

X Државна  Приватна  Мешовита 

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВАТА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 

а) Научно подрачје 

(научноистражувачко поле од прво 

ниво) 

5.  Општествени науки 

 

б) Научно поле (научноистражувачко 

поле од второ ниво) 
502                 Демографија 

503                 Економски науки 

506                 Организациони науки и управување (менаџмент) 

513                 Статистика  

 

в) Научна област 1.05 географија 

1.09 математика 

1.10 информатика 

2.11 индустриско инженерство и менаџмент 

2.12 компјутерска техника и информатика 

2.13 контрола на квалитет 

2.20 сообраќај и транспорт 

2.25 животна средина 

4.01 наука за земјиштето и хидрологија 

5.02 демографија 

5.03 економски науки 

5.05 образование 

5.06 организациони науки и управување (менаџмент) 

5.07 политички науки 

5.08 правни науки 

5.09 јавна управа и администрација 

5.10 психологија 

5.11 социологија 

5.12 социјална работа и социјална политика 

5.13 статистика 

5.14 туризам и угостителство 

6.03 библиотекарство и документација 

6.05 филозофија 
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5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
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6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ 

 

1. Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 82/2018);   

2. Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење  високообразовна 

дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10); Класификација на научните подрачја, полиња и 

области според Мегународната фраскатиева класификација;  

3. Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и евалуација, 

стандардите за акредитација и евалуација, како и за други прашања во врска со работата на Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12); 

4. Правилник за задолжителните компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми од прв, втор и трет 

циклус на студии (Службен весник на Република Македонија, бр. 25/11);  

5. Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовите установи 

и на академскиот кадар во Република Македонија (Службен весник на Република Македонија, бр. 67/13); 

6. Уредбата за Националната рамка на високообразовните квалификации (Службен весник на Република 

Македонија бр. 154/2010); 

7. Правилник за содржината и формата на дипломата, на упатството за изготвување додаток на дипломата и на 

другите јавни исправи (Службен весник на Република Македонија бр. 84/09); 

8. Закон за воената академија (Службен весник на Република Македонија бр.83/2009); 

9. Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба со јавноста (Службен 

весник на Република Македонија бр. 148/13); 

10. Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на 

Република Македонија бр. 71/09 и 120/10); 

11. Правилник за условите што треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за 

изведување клиничка настава (Службен весник на Република Македонија бр. 71/09 и 120/10); 

12. Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина (Службен 

весник на Република Македонија бр. 16/13); 

13. Закон за признавање на професионалните квалификации (Службен весник на Република Македонија бр. 171/10); 

14. Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната дејност (Службен 

весник на Република Македонија бр. 65/13); 

15. Закон за научно-истражувачката дејност (Службен весник на Република Македонија бр. 46/08, 103/08, 24/11 и 

80/12); 

16. Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, 

основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15); 

17. Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник бр. 425 од 28.6.2019); 

18. Решение за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на Република Македонија и 

19. Други акти. 
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Список на задолжителни компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми 

1. Карта на високообразовната установа 

 

Назив на високообразовната 

установа 

Република Македонија 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје 

Седиште 

Општина Центар, Скопје, Р. Македонија 

Адреса: 

Бул. ,,Гоце Делчев” бр.9В, 1000 Скопје, Р.Македонија 

Пошт.фах. 550 

Телефони: 

Централа: +389 (0)2 3286-800 

Декан: +389 (0)2 3286-812 

Факс: +389 (0)2 3118-701 

електронско сандаче: contact@eccf.ukim.edu.mk 

БЕВ-страница https://eccf.ukim.edu.mk/ 

Вид на високообразовната установа 

(државна, приватна, мешовита) 

Јавна високообразовна институција, единица во состав на 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Податоци за последната 

акредитација 

- Прв циклус студии – 2017 

- Втор циклус студии – 2016/17 

- Трет циклус студии – 20167/17 

Студиски и научно-истражувачки 

подрачја за кои е добиена 

акредитација 

Прв циклус на студии: 

Решенија од Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование за акредитација на четиригодишни студиски програми 

од прв циклус студии по:  

- Менаџмент, (решение бр.17-7/2 од 20.6.2017 год.) 

- Финансиски менаџмент, (решение бр.17-7/8 од 20.6.2017 

год.) 

- Сметководство и ревизија, (решение бр.17-7/5 од 

17.3.2017 год.) 

- Маркетинг, (решение бр.17-7/4 од 17.3.2017 год.) 

- Економија, (решение бр.17-7/7 од 17.3.2017 год.) 

- Надворешна трговија, (решение бр. 17-7/6 од 24.3.2017 

год.) 

- Е-бизнис, (решение бр.17-7/3 од 17.3.2017 год.) 

Решение  за почеток со работа од Министерството за образование и 

наука на РМ  за акредитирани четиригодишни студиски програми 

од прв циклус студии по: Финансиски менаџмент, Е-бизнис, 

Сметководство и ревизија, Економија, Менаџмент, Надворешна 

трговија и Маркетинг со бр. 14-1257 од 19.7.2017 година. 

   

Втор циклус на студии: 

Решенија од Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование за акредитација на едногодишни студиски програми од 

втор циклус студии по:  

- Економски развој и меѓународни финансии, (решение бр.12-

144/2 од 25.2.2016 год.) 

- Сметководство и ревизија, (решение бр.12-144/2 од 25.2.2016 

год.) 

- Статистички методи за бизнис и економија, (решение бр.17-

8/10 од 23.5.2017 год.) 
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- Монетарна економија, финансии и банкарство, (решение 

бр.17-8/9 од 19.4.2017 год.) 

- Менаџмент во осигурувањето, (решение бр.17-8/5 од 17.3.2017 

год.) 

- Управување во јавниот сектор (решение бр.17-8/8 од 

17.3.2017 год.) 

- Европски студии ( решение бр.17-8/7 од 20.6.2017 год.) 

- Е-бизнис менаџмент (решение бр.17-8/4 од 20.6.2017 год.) 

- МБА Менаџмент (решение бр.17-8/3 од 17.3.2017 год.) 

- Маркетинг (решение бр.17-8/6 од 17.3.2017 год.) 

- Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (решение бр.17-

8/2 од 17.3.2017 год.) 

- Корпоративен финансиски менаџмент (решение бр. 1409-

314/3 од 29.12.2017 год.) 

Решенија од Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование за акредитација на двегодишни студиски програми од 

втор циклус студии по:  

- Сметководство и ревизија (решение бр.12-144/3 од 25.2.2016 

год.) 

- Монетарна економија, финансии и банкарство (решение 

бр.17-9/4 од 17.3.2017 год.) 

- Е-бизнис менаџмент (решение бр.17-9/3 од 17.3.2017 год.) 

- Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (решение бр.17-

9/2 од 17.3.2017 год.) 

Решенија  за почеток со работа од Министерството за образование 

и наука на РМ  за акредитирани едногодиши студиски програми од 

втор циклус студии по:   

- Економски развој и меѓународни финансии, (решение бр.14-

612 од 21.4.2016 год.) 

- Сметководство и ревизија, (решение бр.14-612 од 21.4.2016 

год.) 

- Статистички методи за бизнис и економија, (решение бр.14-

1257 од 19.7.2017 год.) 

- Монетарна економија, финансии и банкарство, решение 

бр.14-1257 од 19.7.2017 год.) 

- Менаџмент во осигурувањето, (решение бр.14-1257 од 

19.7.2017 год.) 

- Управување во јавниот сектор (решение бр.14-1257 од 

19.7.2017 год.) 

- Европски студии (решение бр.14-1257 од 19.7.2017 год.) 

- Е-бизнис менаџмент (решение бр.14-1257 од 19.7.2017 год.) 

- МБА Менаџмент (решение бр.14-1257 од 19.7.2017 год.) 

- Маркетинг (решение бр.14-1257 од 19.7.2017 год.) 

- Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (решение бр.14-

1257 од 19.7.2017 год.) 

- Корпоративен финансиски менаџмент (решение бр.14-857 од 
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19.2.2018 год.) 

Решенија  за почеток со работа од Министерството за образование 

и наука на РМ за акредитирани двегодишни студиски програми од 

втор циклус студии по:   

- Сметководство и ревизија (решение бр.14-612 од 21.4.2016 

год.) 

- Монетарна економија, финансии и банкарство (решение 

бр.14-1257 од 19.7.2017 год.) 

- Е-бизнис менаџмент (решение бр.14-1257 од 19.7.2017 год.) 

- Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (решение бр.14-

1257 од 19.7.2017 год.) 

Трет циклус на студии: 

Решенија од Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование за акредитација на тригодишни студиски програми од 

трет циклус-докторски студии по:  

- Економски науки на Економскиот Факултет и Економскиот 

институт (решение бр.17-77/2 од 28.12.2016 год.) 

- Организациски науки и управување (менаџмент) на 

Економскиот факултет, Економскиот институт и Институтот за 

социолошко и политичко - правни истражувања (решение бр.17-

397/2 од 27.12.2016 год.) 

- Статистички методи за бизнис и економија на Економскиот 

факултет и Економскиот институт (решение бр.17-77/4 од 

28.12.2016 год.) 

- Демографија на Економскиот факултет и Економскиот 

институт (решение бр.17-77/3 од 28.12.2016 год.) 

Решение за почеток со работа од Министерството за образование и 

наука на РМ  Бр. 14-33 од 30.1.2017 година на акредитирани 

тригодишни студиски програми од трет циклус-докторски студии 

по: 

- Економски науки на Економскиот Факултет и Економскиот 

институт  

- Организациски науки и управување (менаџмент) на 

Економскиот институт, Економскиот Факултет и Институт за 

социолошки и политичко-правни истражувања  

- Статистички методи за бизнис и економија на Економскиот 

факултет и Економскиот институт  

- Демографија на Економскиот факултет и Економскиот институт 

Податоци за меѓународната 

соработка на планот на наставата, 

истражувањето и мобилноста на 

студентите 

Економскиот факултет-Скопје има склучено 44 меѓународни 

договори за соработка со Универзитети и факултети од светот 

во коишто е вклучена и мобилност на студентите. 

Студентите аплицираат и остваруваат мобилност во рамки на 

Европските програми за мобилност (BASILEUS, JOIN EU 

SEE, CEEPUS) на Универзитети кои се членки во 

Конзорциум мрежата на овие програми за мобилност. 

Факултетот преку Универзитетот има склучено и Еразмус 

билатерални договори за мобилност на студенти и наставен 

кадар во рамки на програмата за доживотно учење.  

 

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставната и 

- Вкупна површина на објектот:14 840 м2 

- Површина по запишан студент = 3,53 квадрати 
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истражувачката дејност - 4 амфитеатри со вкупна површина од 810м2 

- 7 предавални со вкупна површина од 650 м2 

- 6 лаборатории со вкупна површина од 444 м2 

- 52 кабинети за наставниот кадар со површина од 1.112 м2 

- Студентски прашања: 290 м2 

- Читална: 863 м2 

- Библиотеки: 131 м2 

- Депо за библиотека: 520 м2 

- Интернет центар: 80 м2 

- Простории на центрите: 95 м2 

- Сала за состаноци: 130 м2 

- Деканат: 330 м2 

- Студентски парламент и АИЕСЕК 50 м2 

Податоци за опремата за изведување 

на наставната и истражувачката 

дејност 

- Столчиња во амфитеатри и предавални: 1605 

- Маси и катедри во амфитеатри и предавални: 425 

- Елекронски интерактивни табли: 4 

- Десктоп компјутерски системи: 381 

- Лаптоп преносни компјутерски системи: 71 

- Ласерски црно бели и колор печатачи: 106 

- ЛЦД проектори: 32 

- Графоскопи: 16 

- Скенери: 18 

- Фоно-аудиториски апарати: 35 

- Фотокопири: 5 

- Факс телефонски апарати: 2 

- Физички серверски системи: 8 

- Wi-Fi интернет со слободен пристап 

- Развиена и сегментирана мрежна инфраструктура 

 

Вкупен број на студенти за кои е 

добиена акредитација 

900 редовни студенти 

  20 вонредни студенти 

Број на студенти (прв пат запишани) 

Во учебната 2020/2011 година на факултетот се запишале: 

- 453 студенти на прв циклус студии 

- 56 студенти на втор циклус студии (земен е во предвид само 

уписниот рок кој се однесува на зимски семестар)  

- 7 студенти на трет циклус студии 

Планиран број на студенти што ќе се 

запишат на студиската програма 

40 

Број на лица со наставно-научни, со 

научни и со наставни звања 

- Редовни професори: 21 

- Вонредни професори: 25 

- Доценти: / 

Број на лица со соработнички звања 
- Асистенти: 10 

Сооднос наставник/студенти  

- Прв циклус студии: 53,5 (2459 активни студенти / 46 

професори)  

- Втор циклус студии: 2,6 (121 активни студенти / 46 професори) 

- Трет циклус студии : 1,2 (55 активни студенти / 46 професори) 

 

Напомена: реалниот број на студенти на еден наставник 

зависи од изборот на студенти. 

 

Внатрешни механизми за 

обезбедување и контрола на 

квалитетот на студиите 

Секоја учебна година, Економскиот факултет спроведува процес на 

самоевалуација на ниво на студиски програми, како и 

самоевалуација на ниво на целиот факултет. Како дел од процесот 

на самоевалуација, секој семестар се спроведуваат анонимни анкети 

на студентите за односот на наставниот кадар и квалитетот на 
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наставно-образовниот процес. Квалитетот на студиите се 

контролира и согласно важечките законски и подзаконски акти како 

и со актите на Универзитетот и Факултетот. 

Период за спроведуваење на 

внатрешната евалуација 

Со цел да се обезбедат услови за постојано подобрување на 

квалитетот на наставата (воспитно-образовен процес), 

самоевалуацијата се спроведува на секои три години. 

Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација  

Последната надворешна евалуација на Универзитетот, каде што 

припаѓаат обете единици, е спроведена од 16 до 20 октомври 2017 

година од страна на експертски тим номиниран од Европската 

асоцијација на универзитети, во Брисел. 

Извештајот од спроведената евалуација е достапен на веб-

страницата http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1 

Други податоци што 

високообразовната установа сака да 

ги наведе како аргумент за својата 

успешност 

/ 

 

 

 

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна 

акредитација 

 

1 Назив на студиската програма  Сметководство и ревизија 

2 
Назив на единица на Универзитетот 

Единица во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје 

3 Научно подрачје  

(Фраскатиева класификација) 

5.  Општествени науки 

4 Научно поле и научна, стручна или 

уметничка област  

(Фраскатиева класификација) 

503 Економски науки 

 

50328 Сметководство 

5 
Вид на студии 

- Студиската програма на втор циклус студии – 

сметководство и ревизија е од академски вид. 

6 

Оптовареност на студиската програма 

изразена во ЕКТС-кредити  

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. 

7 Степен или ниво на квалификација 

што се стекнува со завршување на 

студиите според Националната рамка 

на квалификации 

VII a 

 

8 Академски или стручен 

назив(профил) со кој се стекнува 

студентот по завршувањето на 

студиската програма 

По завршувањето на студиската програма студентот се 

стекнува со звањето: 

магистер по економски науки од областа на 

Сметководство и ревизија. 

9 Академски или стручен назив на 

англиски јазик што студентот го 

добива по завршувањето на 

студиската програма 

 

Master of Science in Accounting and Auditing 

 

10 Времетраење на студиите  Студиската програма на втор циклус студии по 

http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1
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(во студиски години)  Сметководство и ревизија е во траење од 1 студиска година 

11 Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма  

2021/2022 година 

12 Број на студенти што се планира да се 

запишат на студиската програма 

40 студенти во една студиска години 

13 Јазик на кој ќе се изведува наставата Македонски јазик 

14 Дали студиската програма се 

поднесува за акредитација или за 

повторна акредитација 

 

Повторна акредитација 

15 Начин на финансирање на 

предложената студиска програма 

Студиите се врз база на самофинансирање од страна на 

студентите 

16 Услови за запишување на студиската 

програма (посебно за редовните, за 

вонредните и за странските студенти) 

Завршен прв циклус студии во времетраење од 8 семестри 

или најмалку 240 кредити. 

17 Информација за продолжување на 

образованието 

Со завршување на вториот циклус студии се стекнува право 

на запишување трет циклус на студии 

 

3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

Студиската програма на втор циклус студии – сметководство и ревизија е предмет на повторна акредитација 

според  Законот за високото образование  

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 

компаниите, интерната ревизија во банки и други финансиски и нефинансиски организации, државната 

ревизија, менаџмент, финансиски и даночен консалтинг, како и останати професионални сметководствени 

услуги.  
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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. 
 

4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото 

кадровско профилирање 

Студиската програма е внимателно структуирана со цел да ги задоволи образовните потреби на 

магистрираните кои почнале или сакаат да започнат да изградат кариера во сметководствената и ревизорска 

професија. Студентите по завршување на студиите од втор циклус ќе се стекнат со знаење, вештини и 

компетенции кои ќе им овозможат да се ангажираат и унапредуваат во повеќе кариерни дисциплини: ревизија 

и уверување, финансиско известување, стратегиско сметководство на менаџментот, анализа на финансиски 

извештаи и вреднување, испитување на измами, даночно сметководство, финансиски менаџмент, 

сметководствени информациони системи и технологии итн. Целината од знаење која ја нуди студиската 

програма по сметководство и ревизија ќе ги подготви студентите за успешна кариера и ќе им овозможи да се 

ангажираат во приватниот и јавниот сектор како:  

 Врвни сметководители;  

 Екстерни и интерни ревизори; 

 Даночни експерти; 

 Финансиски аналитичари или финансиски директори;  

 Испитувачи на измами;  

 Стекнување на широк спектар од професионални звања.  

Содржината на предметните програми е усогласена и структуирана според современите предизвици и потреби 

на општеството за создавање на сметководители и ревизори на иднината. Со стекнатите знаења и вештини 

магистрираните студенти на оваа студиска програма ќе бидат во состојба да одговорат на актуелните барања 

на сметководствената и ревизорската професија наметнати со забраната дигитализација и примена на 

технологиите и вештачката интелегенција кои во последниве години со енормно брзо темпо ја менуваат 

целината на знаења кои треба да ги поседуваат членовите на професијата.  

По комплетирање на програмата магистрираните студенти се стекнуваат со бројни предности од типот на 

поголеми можности за вработување во сметководствени и ревизорски фирми, флексибилност и слобода во 

избор на работно место, брз развој во кариерата, подобро платени позиции на кои се бараат експерти со 

широки познавања од сметководство, финансии, ревизија, даноци и слично. 

 

5. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 

ЕКТС, студиска програма Сметководство и ревизија, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на 

високообразовните квалификации 

 

Ниво во Националната 

рамка на високообразовните 

квалификации 

 

Високо образование 

Ниво во Европската 

рамка на 

високообразовни 

квалификации 

VII 

  

7 
VIIa 

   II циклус на магистерски академски студии 

   Едногодишни студии – 60 ЕКТС 

 

   Едногодишни студии – 60 ЕКТС 

 

 

Квалификации што означуваат успешно завршување на вториот циклус на студии (60 ЕКТС) 

му се доделуваат на лице што ги исполнува условите според следните дескриптори на 

квалификациите: 
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5.1. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии 

со 60 ЕКТС, студиска програма Сметководство и ревизија, Факултетот 

,,Економски Факултет – Скопје” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните 

квалификации 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и  разбирање 

  Покажува разбирање за теоретските модели и концепции на модерната 

економска и бизнис теорија;  

 Демонстрира знаење за различните модели и стратегии кои се користат за 

успешно водење на макроекономската политика и бизнис процесите во 

претпријатијата  

 Способност за креирање и употреба на современите пристапи за анализа на 

ефектите од макроекономските политики и деловните одлуки во 

претпријатијата;  

 Стекнува продлабочени знаења од специфични областа на функционирањето 

на макроекономската политика и претпријатијата;  

 Покажува знаење и способност за независно учество во научни и 

професионални дискусии. 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

 Способност за креативност и иновативност при создавање на нови идеи и 

решенија;  

 Покажува способност за оценка и избор на научни теории, методологии и 

алатки во различни економски и бизнис подрачја; 

 Покажува знаење за различните методи кои се користат во истражувањето на 

економските појави и бизнис процесите;  

 Предвидувања на разни појави во економијата и бизнисот  

 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.  

 Способност за донесување на квалитетни бизнис одлуки. 

Способност за проценка 

 Способност за проценка на макроекономската ситуација, бизнис процесите, 

проблемите и приоритетите во различни подрачја; 

 Демонстрира способност за идентификување и прибирање на релевантни 

податоци, нивна анализа и интерпретација;  

 Оспособување за самостојно решавање комплексни проблеми од практичното 

работење и развивање на критичкиот однос кон постојните теоретски модели и 

знаења;  

 Способност за анализа, синтеза и критичка евалуација на факти. 

Комуникациски 

вештини 

 Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност за 

лидерство и комуникација применливи во различни претпријатија и ситуации;  



 

СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

18 

 

 Покажува способност за прибирање, анализирање, оценка и презентирање 

информации;  

 Способност за работа во интердисциплинарни тимови во организации во 

глобално и мултикултурно окружување;  

 Поседува способност за професионална комуникација со други професионалци 

од соодветната област, како и со претставници на институциите на системот. 

Вештини за  учење 

 Поседува способност за анализирање, разбирање, меморирање и истражување 

на содржини од различни области;  

 Покажува способност за изведување заклучоци или мислење за предностите и 

недостатоците на економските појави и бизнис процесите;  

 Демонстрира способност за вклучување во активно учење, способност да се 

служи со научно-истражувачки методи и да користи релевантна литература во 

своите анализи;  

 Способен е да анализира конкретни студии на случај и да анализира научни 

трудови од соодветната област  

 Покажува интерес за континуирана едукација и професионален развој на 

повисоки образовни нивоа. 

5.2. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни 

студии со 60 ЕКТС, студиска програма Сметководство и ревизија на 

Факултетот ,,Економски Факултет – Скоје” согласно со Уредбата за 

националната рамка на високообразовните квалификации 

 

 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и разбирање 

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. 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

Поконкретно, студентите ќе се стекнат и со следните специфични 

компетенции:  

 Сочинување на финансиски извештаи на ентитети од приватниот сектор во 
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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;  

 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. 

Вештини за  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 
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прашања и да анализира конкретни студии на случај од бизнис практиката. 

 

 

6. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 

задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети 

и дефиниран начин на избор на предметите.   

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Табела 6.1. Распоред на предметите по семестри и студиски години  

за академски студии (АС)/стручни студии (СС) 

 

 

Реде

н   

број 

Код на 

предметот 
Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 

часови 
ЕКТС 

П В 

ПРВА ГОДИНА 

ПРВ СЕМЕСТАР 

1. ACC 511 Финансиско известување Прв 40  6 

2 ACC 512 
Стратегиско сметководство на 

менаџментот 
Прв 40  6 

3 ACC 513 Ревизија и уверување Прв 40  6 

4 ACC 514 
Анализа на финансиски извештаи и 

вреднување 
Прв 40  6 

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС во прв семестар 160  24 

 

ВТОР СЕМЕСТАР 

5  Изборен предмет од Економски факултет* Втор 40  6 

6  Изборен предмет од Економски факултет* Втор 40  6 

7  Изборен предмет од Економски факултет* Втор 40  6 

  Магистерски труд    18 

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС во втор семестар 120  36 

 

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 280  60 

 

* Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет – Скопје 

 

Табела 6.2.  Изборни наставни предмети на студиската програма 

Вид на изборен наставен предмет Број 

Наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 3 

Наставни предмети од Универзитетската листа на изборни предмети 0 
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Реден 

број 
Код Назив на предметот Семестар 

Неделен фонд на 

часови ЕКТС Единица 

П В 

1. 

ACC 

515 

 

 

Научно истражувачки методи во 

сметководството 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

- Скопје 

2. 
ACC 

516 

Сметководствени информациони 

системи и технологии 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

- Скопје 

3. 
ACC 

517 
Државна ревизија 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

– Скопје 

4. 
ACC 

518 
Испитување на измами 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

– Скопје 

5. 
ACC 

519 
Финансиски менаџмент 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

– Скопје 

6. 
ACC 

520 
Корпоративно управување 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

– Скопје 

7. 
АCC 

522 

Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

– Скопје 

8. 
АCC 

523 
Даночно сметководство 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

- Скопје 

Вкупно:   48  

Табела 6.3. Преглед на застапеност на задолжителните и на изборните предмети на студиската 

програма 

Семестар Број на задолжителни предмети Број на изборни предмети Вкупно предмети 

Прва семестар 4 0 4 

Втор семестар 0 3 3 

Вкупно 4 3 7 

% застапеност 57,1% 42,9% 100% 

Табела 6.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните и изборните предмети 

Траење на 

студиите 

(години)/ 

вкупен број 

на ЕКТС-

кредити на 

студиската 

програма 

Вкупна оптовареност изразена 

преку ЕКТС-кредити 

Оптоварност за задолжителните 

предмети изразена преку ЕКТС-

кредити 

Оптоварност за изборните 

предмети изразена преку 

ЕКТС-кредити 

А 

Вкупен број 

на ЕКТС-

кредити од 

наставните 

предмети 

А1 

Процентуална 

застапеност на 

ЕКТС-кредити 

од наставните 

предмети на 

Б 

Вкупен број на 

ЕКТС-кредити од 

задолжителните 

наставни 

предмети 

Б1 

Процентуална 

застапеност на 

ЕКТС-кредити од 

задолжителните 

наставни 

В 

Вкупен 

број на 

ЕКТС-

кредити 

од 

В1 

Процентуална 

застапеност 

на ЕКТС-

кредити од 

изборните 
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студиската 

програма 

предмети во 

однос на 

вкупниот број на 

ЕКТС-кредити на 

студиската 

програма 

изборните 

наставни 

предмети 

наставни 

предмети во 

однос на 

вкупниот број 

на ЕКТС-

кредити на 

студиската 

програма 

 

1 година / 

60 ЕКТС 

 

60 ЕКТС 100% 24 ЕКТС 40% 18 ЕКТС 30% 

 

*Магистерскиот труд е вреднуван со 18 ЕКТС и ставен во соодност со вкупниот број на ЕКТС на 

студиската програма е во процентуална застапеност од 30% 

7. Список на наставен кадар со податоци наведени во Прилог бр.4 

Табела 7.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен работен 

однос со полно работно време на единицата каде што се реализира студиската програма 

 

Име и 

презиме на 

наставникот 

Звање и 

научна 

област вокои 

е избран  

Научна 

област на 

којашто 

докторирал 

Институција 

каде што 

работи во 

редовен 

работен однос 

Предмети што 

ги предава  

Вкупен број на 

предмети по 

семестри 

зимски летен 

1. д-р Зорица 

Божиновска-

Лазаревска 

Редовен 

професор, 

Сметководств

о 

 

Сметководст

во 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1. Ревизија и 

уверување; 

2. Државна 

ревизија; 

3. Испитување 

на измами 

1 2 

2. д-р Зоран 

Миновски 

Редовен 

професор, 

Сметководств

о 

 

Сметководст

во 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1. Анализа на 

финансиски 

извештаи и 

вреднување; 

2.Сметководст

вени 

информациони 

системи и 

технологии; 

3. 

Сметководство 

за државни и 

непрофитни 

организации 

1 2 

3. д-р Сашо 

Арсов 

Редовен 

професор, 

Финансиски 

менаџмент и 

Проект 

менаџмент, 

Орагнизацис

ки науки 

Економски 

науки 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1.Финансиски 

менаџмент 

0 1 

4. д-р Атанаско Вонреден Сметководст Универзитет 1. Финансиско 1 1 
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Атанасовски професор, 

Сметководст

во 

во Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

известување; 

2. Даночно 

сметководство 

5. д-р Марина 

Трпеска 

Вонреден 

професор, 

Сметководст

во 

Сметководст

во 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1.Стратегиско 

сметководство 

на 

менаџментот; 

2. Научно 

исражувачки 

методи во 

сметководство

то 

1 1 

6. д-р 

Александар 

Наумоски 

Вонреден 

професор, 

организациск

и науки и 

управување- 

менаџмент 

Финансиски 

менаџмент 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1.Финансиски 

менаџмент 

0 1 

7. д-р Стојан 

Дебарлиев 

Вонреден 

професор 

Бизнис 

менаџмент 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1. 

Корпоративно 

управување 

0 1 

 

 

8. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма 

Сметководство и ревизија, организирана на факултетот/институтот ,,Економски 

Факултет – Скопје” 

Табела 8.1. Список и површина на простории во високообразовната установа  што ќе се користат за 

реализација на студиската програма 

 Вид и намена на просторот Број Број на места Површина (m2) 

1. Амфитеатри 4  810 м² 

2. Предавални 8  650 м² 

3. Лабаратории 6  444 м² 

4. Кабинети за наставниот кадар  52  1.112 м² 

5. Студентски прашања 1  290 м² 

6. Читална 1  863 м² 

7. Библиотеки 1  131 м² 

8. Депо за библиотека 1  520 м² 

9. Интернет центар 1   80 м² 

10. Простории на центрите 1  95 м² 

11. Сала за состаноци 1  130 м² 
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12. Деканат 1  330 м² 

13. Студентски парламент и АИСЕК 1  50 м²  

     

Вкупно 14 840  м² 

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

9. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 

Сметководство и ревизија, факултетот/институтот ,,Економски Факултет – 

Скопје” 

Табела 9.1 Список на опрема и наставни средства за вршење на дејноста што одговараат на 

нормативите и стандардите за вршење високобразовна дејност 

 Опрема и наставни средства Вид Намена Број 

1. 
Клупи и столчиња во амфитеатри и 

предавални  
 

Непречно реализирање на 

наставата 
1.871 

2. Клупи во читална  
Можност за учење и 

истражување  
58 

3. Столчиња во читална  
Можност за учење и 

истражување  
350 

4. Електронски табли  Интерактивна настава 2 

5. Десктоп компјутерски системи  

Работа преку компјутерски 

софтвери, студии на случај и 

интерактивна настава 

381 

6. ЛЦД проектори  

Споделување на презентации и 

други аудио-визуелни 

содржини и интерактивна 

настава 

32 

7. Графоскопи  Интерактивна настава 16 

8. Скенери  

Скенирање на материјали 

потребни за студиските 

програми 

18 

9. Фоно-аудиториски апарати  Интерактивна настава 35 

10. Wi-Fi интернет со слободен пристап   
Користење на неограничена и 

силна Интернет врска 
 

 

Компјутерската лабораторија за сметководство и ревизија е комплетно опремена со клупи, столчиња и  

мултимедиски систем за изведување на наставата, вклучувајќи табла, ЛЦД (видео) проектор, десктоп 

компјутери, аудио озвучување, платформи за електронско учење – Microsoft Teams и Google Meet и Wi-

Fi интернет со слободен пристап. 

 

 

10. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма 

во периодот од последната акредитација 

Табела 10.1 Преглед на бројот на студентите запишани (првпат) на студиската програма во периодот на 

последната акредитација и бројот на студенти за кои се бара акредитација 
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Академска година 
Број на студенти запишани во 

прва година 

1. 2017/2018 7 

2. 2018/2019 5 

3. 2019/2020 8 

4. 2020/2021 4* 

5.   

Вкупно запишани студенти 24 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 160 

Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација 160 

 

* Земен е во предвид само бројот на запишани студенти во зимски семестар 

11. 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. 

 
Списокот на задолжителна и дополнителна литература е интегрален дел на прилогот за студиски програми и 

описот на предметите (Прилог 3). Најголем дел од предвидената литература се обезбедува од предметниот 

наставник или се наоѓа во библиотеката на Економски факултет - Скопје. 

 

Теоретската и практичната настава и предложената литература во целост ги исполнуваат целите на 

студиската програма. Студентите преку активна соработка со наставниот кадар секогаш ќе бидат 

известувани за најновите достигнувања и промени во соодветната наставна литература. Економскиот 

факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје соработува со јавни и приватни институции, со 

што се овозможува студентите активно да бидат вклучени во реалните и тековни настани, со цел 

усовршување, унапредување и примена на здобиените теоретски знаења во пракса. 

12. Информација за веб-страница 

https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%b

e%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-

2/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d

0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0/ 

 

13. 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 

по Сметководство и ревизија и Наставно научниот совет на факултетот - квалитетот на студиите се 

контролира и низ процесот на надворешна евалуација. 

https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0/
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14. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со Упатството за 

единствените основи на евалуацијата и евалуациските постапки на универзитетите 

донесено од Агенцијата за евалуација на високото образование во Република 

Македонија и од Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија 

(Скопје -Битола, септември 2002). 

Основна цел на процесот на самоевалуација е да го процени квалитетот на наставно-образовниот и 

научноистражувачкиот процес на првиот, вториот и третиот циклус студии на Економскиот факултет –Скопје 

и врз основа на анализа и критична проценка на клучните елементи (студиски програми, наставно-научен и 

соработнички кадар, наставно-образовна дејност, научноистражувачка работа, студенти, просторни и 

материјални ресурси, логистика, надворешна соработка и финансирање) како и со помош на анализата на 

заканите, можностите, слабостите и предностите (TOWS – Threats Opportunities Weaknesses and Strengths) да се 

разоткријат силните и слабите страни на процесите со цел да се предложат мерки за нивно подобрување, 

релативизирање или целосно отстранување. 

Процесот на самоевалуацијата на позицијата на Економскиот факултет-Скопје во образовниот систем на 

Република Северна Македонија, како дел од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, се спроведе во рамките на 

истражувачка процедура во која јасно се искристализираа следниве фази:  

 

▪ Утврдување на фактичката состојба, преку користење на примарни и секундарни податоци и информации 

генерирани од службите и организациските единици на Факултетот;  

▪ Утврдување на причините за моменталните состојби;  

▪ Предлог на конкретни мерки за нивно подобрување.  

 

Спроведената TOWS - анализа е камен-темелникот на кој се надоградуваат предложените мерки за 

подобрување на квалитативните перформанси на Факултетот. При тоа, компаративните предности на 

Економскиот факултет се огледаат во континуираниот развој и задржување на неговата лидерска позиција во 

образовниот систем на Републиката, посебно во сегментите на квалитетот на наставно-образовниот кадар, 

современите студиски програми, препознатливоста на дејноста на националниот пазар, стабилниот интерес за 

студирање на Факултетот, добрите просторно-технички и материјални услови, издавачката дејност и др. На 

тој начин Економскиот факултет ја извршува својата општествена функција т.е. претставува позитивен 

пример кој може да служи како модел за успешност на високото образование во Р.С. Македонија. Сепак, со 

цел да се остварат уште подобри резултати во работењето на оваа наставно-научна институција потребно е да 

се надминат некои ограничувања од објективна и субјективна природа. Во таа насока се предлагаат неколку 

мерки кои може да помогнат во трасирање на патот за поголема успешност на Факултетот во извршување на 

наставно-научната дејност.  

Предлог мерките кои можат да помогнат во отстранување на некои од недостатоците и подобрување на 

условите за успешна работа се презентирани во ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ЕКОНОМСКИ 

ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ (15.09.2016-14.09.2019) кој е достапен на Веб страната на Економски факултет и за кој 

е доставен линкот во прилог број 7. 

 

 

15. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците 

кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно со профилот и 

квалификацијата на наставно-научниот кадар. 

Табела 15.1. Збирен преглед на бројот на наставници по области ангажирани за изведување на 

студиската програма 
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16. Усогласеност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и 

специфичните дескриптори 

Општи дескриптори 

Специфичен 

дескриптор 
Опис 

Предмети преку кои се обезбедува 

постигнување на особеностите означени со 

општите дескриптори 

Знаење и 

разбирање 

• Покажува разбирање за теоретските модели 

и концепции на модерната економска и бизнис 

теорија;  

• Демонстрира знаење за различните модели и 

стратегии кои се користат за успешно водење 

на макроекономската политика и бизнис 

процесите во претпријатијата  

• Способност за креирање и употреба на 

современите пристапи за анализа на ефектите 

од макроекономските политики и деловните 

одлуки во претпријатијата;  

• Стекнува продлабочени знаења од 

специфични областа на функционирањето на 

макроекономската политика и 

претпријатијата;  

• Покажува знаење и способност за независно 

учество во научни и професионални 

дискусии. 

- Стратегиско сметководство на 

менаџментот 

- Ревизија и уверување 

- Анализа на финансиски извештаи 

и вреднување 

- Сметководствени информациони 

системи и технологии 

- Државна ревизија 

- Испитување на измами 

- Финансиски менаџмент 

- Корпоративно управување 

- Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

- Даночно сметководство 

- Научно исражувачки методи во 

сметководството 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

• Способност за креативност и иновативност 

при создавање на нови идеи и решенија;  

• Покажува способност за оценка и избор на 

научни теории, методологии и алатки во 

различни економски и бизнис подрачја; 

• Покажува знаење за различните методи кои 

се користат во истражувањето на економските 

појави и бизнис процесите;  

- Стратегиско сметководство на 

менаџментот 

- Ревизија и уверување 

- Анализа на финансиски извештаи 

и вреднување 

- Сметководствени информациони 

системи и технологии 



 

СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

28 

 

• Предвидувања на разни појави во 

економијата и бизнисот  

• 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.  

• Способност за донесување на квалитетни 

бизнис одлуки. 

- Државна ревизија 

- Испитување на измами 

- Финансиски менаџмент 

- Корпоративно управување 

- Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

- Даночно сметководство 

- Научно исражувачки методи во 

сметководството 

Способност за 

проценка 

• Способност за проценка на 

макроекономската ситуација, бизнис 

процесите, проблемите и приоритетите во 

различни подрачја; 

• Демонстрира способност за идентификување 

и прибирање на релевантни податоци, нивна 

анализа и интерпретација;  

• Оспособување за самостојно решавање 

комплексни проблеми од практичното 

работење и развивање на критичкиот однос 

кон постојните теоретски модели и знаења;  

• Способност за анализа, синтеза и критичка 

евалуација на факти. 

- Стратегиско сметководство на 

менаџментот 

- Ревизија и уверување 

- Анализа на финансиски извештаи 

и вреднување 

- Сметководствени информациони 

системи и технологии 

- Државна ревизија 

- Испитување на измами 

- Финансиски менаџмент 

- Корпоративно управување 

- Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

- Даночно сметководство 

- Научно исражувачки методи во 

сметководството 

Комуникациски 

вештини 

• Развивање и унапредување на способности 

за тимска работа, способност за лидерство и 

комуникација применливи во различни 

претпријатија и ситуации;  

• Покажува способност за прибирање, 

анализирање, оценка и презентирање 

информации;  

• Способност за работа во 

интердисциплинарни тимови во организации 

во глобално и мултикултурно окружување;  

• Поседува способност за професионална 

комуникација со други професионалци од 

соодветната област, како и со претставници 

на институциите на системот. 

- Стратегиско сметководство на 

менаџментот 

- Ревизија и уверување 

- Анализа на финансиски извештаи 

и вреднување 

- Сметководствени информациони 

системи и технологии 

- Државна ревизија 

- Испитување на измами 

- Финансиски менаџмент 

- Корпоративно управување 

- Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

- Даночно сметководство 

- Научно исражувачки методи во 

сметководството 

Вештини за  учење 

• Поседува способност за анализирање, 

разбирање, меморирање и истражување на 

содржини од различни области;  

• Покажува способност за изведување 

заклучоци или мислење за предностите и 

- Стратегиско сметководство на 

менаџментот 

- Ревизија и уверување 

- Анализа на финансиски извештаи 
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недостатоците на економските појави и 

бизнис процесите;  

• Демонстрира способност за вклучување во 

активно учење, способност да се служи со 

научно-истражувачки методи и да користи 

релевантна литература во своите анализи;  

• Способен е да анализира конкретни студии 

на случај и да анализира научни трудови од 

соодветната област  

• Покажува интерес за континуирана 

едукација и професионален развој на 

повисоки образовни нивоа. 

и вреднување 

- Сметководствени информациони 

системи и технологии 

- Државна ревизија 

- Испитување на измами 

- Финансиски менаџмент 

- Корпоративно управување 

- Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

- Даночно сметководство 

- Научно исражувачки методи во 

сметководството 

 

Специфични дескриптори 

Специфичен 

дескриптор 
Опис 

Предмети преку кои се обезбедува 

постигнување на особеностите означени со 

општите дескриптори 

Знаење и 

разбирање 

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. 

- Финансиско известување 

- Стратегиско сметководство на 

менаџментот 

- Ревизија и уверување 

- Анализа на финансиски извештаи 

и вреднување 

- Сметководствени информациони 

системи и технологии 

- Државна ревизија 

- Испитување на измами 

- Финансиски менаџмент 

- Корпоративно управување 

- Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

- Даночно сметководство 

- Научно исражувачки методи во 

сметководството 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

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 

- Финансиско известување 

- Стратегиско сметководство на 

менаџментот 

- Ревизија и уверување 

- Анализа на финансиски извештаи 

и вреднување 

- Сметководствени информациони 

системи и технологии 

- Државна ревизија 

- Испитување на измами 

- Финансиски менаџмент 
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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;  

• 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. 

- Корпоративно управување 

- Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

- Даночно сметководство 

- Научно исражувачки методи во 

сметководството 

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. 

- Финансиско известување 

- Стратегиско сметководство на 

менаџментот 

- Ревизија и уверување 

- Анализа на финансиски извештаи 

и вреднување 

- Сметководствени информациони 

системи и технологии 

- Државна ревизија 

- Испитување на измами 

- Финансиски менаџмент 

- Корпоративно управување 

- Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

- Даночно сметководство 

- Научно исражувачки методи во 

сметководството 

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 

- Финансиско известување 

- Стратегиско сметководство на 

менаџментот 

- Ревизија и уверување 
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резултати. - Анализа на финансиски извештаи 

и вреднување 

- Сметководствени информациони 

системи и технологии 

- Државна ревизија 

- Испитување на измами 

- Финансиски менаџмент 

- Корпоративно управување 

- Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

- Даночно сметководство 

- Научно исражувачки методи во 

сметководството 

Вештини за  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. 

- Финансиско известување 

- Стратегиско сметководство на 

менаџментот 

- Ревизија и уверување 

- Анализа на финансиски извештаи 

и вреднување 

- Сметководствени информациони 

системи и технологии 

- Државна ревизија 

- Испитување на измами 

- Финансиски менаџмент 

- Корпоративно управување 

- Сметководство за државни и 

непрофитни организации 

- Даночно сметководство 

- Научно исражувачки методи во 

сметководството 

 

17. Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската 

програма 

Главната цел на студиската програма од втор циклус по сметководство и ревизија е да им понуди знаења на 

студентите и континуирана едукација на високообразован и компетентен кадар за стекнување севкупни 

познавања за сметководствената наука и професија и нејзината улога во обезбедување на висококвалитетни 

професионални услуги на заинтересираните страни, односно на поширока јавност. Во таа насока, теоретската 

и практичната настава, т.е. содржината на предметните програми кои се дел од студиската програма на 

студентите ќе им обезбеди теоретска основа и практични вештини за осознавање и разбирање на барањата на 

извонредно комплексното и глобално сметководствено окружување; запознавање со основните принципи на 

организацијата, различните пристапи на менаџмент контрола и современите методи и техники за интерно 

известување за резултатите на сметководството за менаџментот; 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.); анализирање на финансиските извештаи во 

функција на носење на квалитетни деловни одлуки од страна на широк спектар на внатрешни и надворешни 
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корисници; 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 ефикасноста и ефективноста во користењето на 

ресурсите; препознавање на симптомите на измами, истражување на шемите на измама и известување за 

измамничките активности до надлежните институции преку анализа на актуелни корпоративни скандали од 

кои треба да се научат лекциите за спроведување на политики за превенирање на измамите, нивно 

благовремено откривање, квалитетлно истражување и известување. Наставата се изведува од врвни професори 

од областа на сметководство и ревизија, надополнети со гости од сметководствената и ревизорската професија 

со цел подобро совладување на материјата и поблиско соочување со теоретските и практични проблеми од 

деловниот свет. Во текот на наставата ќе се користат конкретни сметководствени проблеми, етички дилеми  и 

ревизорски студии на случај базирани на вистински, релевантни податоци кои ќе бидат предмет на детална 

анализа, толкување и одговор на конкретните случаи. 

Теоретската и практичната настава и предложената литература во целост ги исполнуваат целите на 

студиската програма. Студентите преку активна соработка со наставниот кадар секогаш ќе бидат 

известувани за најновите достигнувања и промени во соодветната наставна литература. Економскиот 

факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје соработува со јавни и приватни институции, со 

што се овозможува студентите активно да бидат вклучени во реалните и тековни настани, со цел 

усовршување, унапредување и примена на здобиените теоретски знаења во пракса. 

 

18. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 

образование и споредливост со програмите на европски високообразовни 

институции 

 

Структурата на предложената студиска програма Сметководство и ревизија на Економски факултет – Скопје 

има совпаѓање со содржината на студиските програми на европските високообразовни институции, меѓу кои: 

 

- Maastricht University  

Web - Accounting and Control and Accounting: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-

international-business-track-accounting-and-control 

 

Web - Accounting and Business Information Technology 

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master/master-international-business-track-accounting-and-business-

information-technology 

 

- Ghent University – Faculty of Economics and Business Administration  

Web: https://studiegids.ugent.be/2020/EN/FACULTY/F/MABA/FMEBECAC/FMEBECAC.html 

 

- Universität St.Gallen (HSG), Institut für Accounting, Controlling und Auditing 

Web: https://www.unisg.ch/en/studium/master/rechnungswesenundfinanzen/curriculum 

 

- Trinity College Dublin - Trinity Business School 

Web: https://www.tcd.ie/business/assets/pdf/brochure-2020-2021/MSc-programmes-accounting-brochure-2019.pdf 

 

- Copenhagen Business School 

Web: https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/candmerc/economics-finance-and-accounting/msc-in-economics-and-

business-administration-accounting-strategy-and-control 

- Erasmus University Rotterdam 

Web: https://www.eur.nl/en/master/accounting-and-auditing 

 

 

 

 

 

 

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-international-business-track-accounting-and-control
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-international-business-track-accounting-and-control
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master/master-international-business-track-accounting-and-business-information-technology
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master/master-international-business-track-accounting-and-business-information-technology
https://studiegids.ugent.be/2020/EN/FACULTY/F/MABA/FMEBECAC/FMEBECAC.html
https://www.unisg.ch/en/studium/master/rechnungswesenundfinanzen/curriculum
https://www.tcd.ie/business/assets/pdf/brochure-2020-2021/MSc-programmes-accounting-brochure-2019.pdf
https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/candmerc/economics-finance-and-accounting/msc-in-economics-and-business-administration-accounting-strategy-and-control
https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/candmerc/economics-finance-and-accounting/msc-in-economics-and-business-administration-accounting-strategy-and-control
https://www.eur.nl/en/master/accounting-and-auditing
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1. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет/ 

Научниот совет 
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2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат 
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3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 
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4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување  настава по 

одредени предмети од студиската програма 
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Прилог бр. 3 

Содржина на предметните програми 

 

Реден број на прилогот: 1 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Финансиско 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 2020-2021 /прв  7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. 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 и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни 

за: 

1. Подготовка на целосен сет на финансиски извештаи според барањата на МСФИ 

2. Критичка анализа, оценка и избор на сметководствена политика според МСФИ за 

најзначајните деловни трансакции 

3. Подготовка на консолидирани финансиски извештаи и примена на сметководствени методи 

на целосна консолидација и метод на главнина за вложувања во придружени ентитети . 

4. Обелоденување на финансиски информации во белешките кон финансиските извештаи 

5. Анализа на финансиската состојба и резултати од информациите презентирани и 

обелоденети во целосниот сет на финансиски извештаи 

6. Оценка на квалитетот на сметководството и финансиското известување преку показатели 

пресметани врз основа на клучните сметководствени категории и позиции од финансиските 

извештаи 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Регулаторнa рамка на финансиското известување; 

2. Презентација на целосен сет на финансиски извештаи согласно барањата на МСФИ; 

3. Сметководствен третман на материјални нетековни средства; 

4. Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош 

5. Нематеријални средства; 

6. Обезвреднување на средствата; 

7. Залихи и договори за изградба; 

8. Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки 

9. Настани после датумот на известување 

10. Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства; 

11. Сметководство за финансиски инструменти; 

12. Сметководство за наеми; 

13. Сметководство за даноци; 

14. Консолидирани финансиски извештаи; 

15. Сметководство за придружени ентитети; 

16. Заработка по акција; 

17. Анализа на финансиските извештаи подготвени според барањата на МСФИ; 

18. Извештаи за парични текови; 

19. Анализа на квалитетот на сметководството и известувањето. 

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. Институт на 

овластени ревизори 

на РМ 

Финансиско 

известување  

Институт на 

овластени 

ревизори на 

РМ 

2013 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kieso, Weygandt, 

Warfield, 

Intermediate 

accounting: IFRS 

edtion, 3ed.  

Wiley 2018 

2. PKF International Wiley 

Interpretation and 

application of 

IFRS standards 

John Wiley and 

Sons, ltd. 

2018 

3. William R. Scott Financial 

Accounting 

Theory, 7ed. 

Pearson Canada 

Inc. 

2015 
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Реден број на прилогот: 2 

 

Предметна програма од втор циклус студии  

1.  Наслов на наставниот 

предмет  
 Стратегиско сметководство на менаџментот 

2.  Код   АСС 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  Втор циклус  

6.  Академска 

година/семестар  

/прв  П

р

в 

Број на ЕКТС  6 

8.  Наставник  Проф. 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: 

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 граничниот 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 и да сугерираат како може да се затвори 

јазот на целна цена 

5. Да го имлементираат и интерпретираат определувањето на трошоци врз основа на 

активности  

6. Да го објаснат потеклото на throughput сметководството како “супер варијабилен 

метод“ и теоријата на ограничување 

7. Да можат да формираат трансферни цени  

8. Да ги разберат и имплементираат системите на сметководството на менаџментот за 

стратегиско планирање 

9. Да применуваат и утврдуваат 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 и сметководство 

на животниот циклус на производот 

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

4. Целната цена како стратешка опрелба 

5. Сметководството на активности во функција на определување на цена на чинење 

6. Супер варијабилен метод (throughput accounting) и теорија на ограничувања како 

методи за утврдување на цената и мерење на добивката  

7. Стратегиско сметководство на менаџментот во функција на определување на 

трансферна цена (интерни цени) 

8. Сметководство на менаџментот за стратегиско планирање  

9. Употреба на бенџмаркинг како најдобри практики  

10. Управување со целосен квалитет и реинжинеринг на деловни процеси 

11. Стратегија и рамка на урамнотежени перспективи, вклучувајќи финансиски и 

нефинансиски мерила (Balanced Scorecard) 

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

LCD и PowerPoint.  
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13.  Вкупен расположлив 

фонд на време  

 

14.  Распределба на 

расположливо време  

 

15.  Форми на наставните 

активности  

15.1.  Предавања-теоретска 

настава  

Предавања  

15.2.  Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

Работа на студија на случај 

16.  Други форми на 

активности  

16.1.  Проектни задачи  30 часови  

16.2.  Самостојни задачи   

16.3.  Домашно учење   

17.  Начин на оценување  

17.1.  Тестови   

17.2.  Семинарска 

работа/проект 

(презентација: писмена и 

усна)  

 

17.3.  Активност и учество   

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.  Blocker, E., Stout, D. et. al.  Cost Management: A 

strategic emphasis 

McGraw-Hil Education 2018 

22.2.  Дополнителна литература  

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  Shank, J. K., Govindarajan, 

V. 

Strategic Cost 

Management 

The Free Press 1993 

2.  N/A  Студии на случај  Harvard Business School  N/A 

3.   Keith Wartd  Strategic 

Management 

Accounting 

 Routledge,New York 2011 
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Реден број на прилогот: 3 

 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Ревизија и уверување  

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 2021-2022 /прв  7. Број на ЕКТС 6 

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 се запознаат со значајноста на интерните контроли од аспект на нивната поставеност и 

функционирање во контекст на поквалитетно спроведување на ревизорскиот ангажман;  

 да се запознаат и подготват за поголема примена на современите технологии во процесот на 

ревизија:  

 да ги развијат способностите за критичко професионално расудување и професионален 

скептицизам во сите фази од процесот на ревизија;  

 да се стекнат со вештини за рано препознавање и откривање на “црвените знамиња“ 

поврзани со трите елементи од триаголникот на измами;  

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

испитите за стекнување на професионални звања во доменот на ревизорската професија 

(овластен ревизор, овластен интерен ревизор, државен ревизор и др.); 

 да се подготва за градење на кариера во различни области поврзани со ревизијата; 

 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. Меѓународни стандарди за ревизија на ИФАЦ 

3. Меѓународен кодекс на етика на професионални сметководители (вклучително Меѓународни 

стандарди за независност)  

4. Контрола на квалитет на ревизорските ангажмaни и на работата на друштвата за ревизија  

5. Професионална одговорност на ревизорите во откривање на измамите во финансиските 

извештаи  

6. Професионален скептицизам и професионално расудување на ревизорите 

7. Планирање на процесот на ревизија  

8. Фундаментални концепти на ревизијата: материјалност, ризикот во ревизијата и доказите во 

ревизијата  

9. Тестови на контроли, суштински тестови на салда и трансакции и аналитички тестови  

10. КОСО - Интегрирана рамка на интерна контрола  

11. Користење на технологиите во ревизијата - Data analytics, Blockchain  

12. Ревизорска документација 

13. Метода на примерок во ревизијата  

14. Извештај на ревизорот  

15. Услуги за уверување – проверка, договорени постапки и компилации 

16. Предизвиците на ревизорската професија во услови на пандемија со Ковид 19, пост-Ковид 

периодот и климатски промени 
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17. Образовни стандарди на ИФАЦ 

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. Зорица Божиновска 

Лазаревска 

Ревизија Економски 

факултет, 

Скопје 

2011 

 2. ACCA PAPER F8, 

Audit and Assurance 

ACCA BPP Learning 

Media Ltd, BPP 

House, Aldine 

Place, London, 

2017 

 3. Messier F. William, 

Glover M. Steven, 

Prawitt F. Douglas 

Auditing & 

Assurance 

Services: A 

Systematic 

Approach 

IRWIN, Mc 

Graw Hill 

2018 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Timothy Louwers, 

Allen Blay, David 

Sinason, Jerry 

Strawser, Jay 

Thibodeau 

Auditing and 

Assurance  

Services 

IRWIN, Mc 

Graw Hill 

2018 

2. Меѓународна 

федерација на 

сметководители – 

IFAC 

Meѓународни 

стандарди за 

ревизија на 

Институт на 

овластени 

ревизори на 

Република 

Македонија 

2019 

3. Alvin A. Arens, Auditing and Prentice Hall, 2014 
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Randal J. Elder, 

Mark S. Beasley 

Assurance  

Services 

USA 
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Реден број на прилогот: 4 
 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Анализа на финансиски извештаи и вреднување 

2. Код ACC514 

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 2021-2022 

/прв 

7. Број на ЕКТС 6 

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 (хоризонтална анализа, тренд анализа, вертикална анализа, 

рацио анализа, сензитивни анализи, сценарио анализи и др.) 

4. Анализа на средства, обврски, капитал, приходи, расходи и финансиски резултат 

5. Анализа на парични текови 

6. Анализа на даноци од добивка 

7. Анализа на лизинг и вонбилансен долг 

8. Анализа на мерила на ризик 

9. Анализа на интеркомпаниски инвестиции, деловни комбинации и мултинационални 
операции 

10. Стратегиска анализа, процес на вреднување и предвидување 

11. 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 
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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. Easton, Mc 
Anally, 
Sommers, 
Zhang 

Financial 

Statement 

Analysis & 

Valuation 

Cambrige, 

Business 

publishers 

2018 

2. K.R. 
Subramanyam 

Financial 

Statement 

Analysis 

Mc Graw 

Hill 

2014 

3. 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, 

2012 

2. Stephen H. 

Penman 

Financial statement 

analysis and 

security valuation 

Mc Graw 

Hill 

2012 

3. Robert M. Grant Contemporary 

Strategy Analysis 

John Wiley & 

Sons, 

2010 
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Реден број на прилогот: 5 

 

Предметна програма од втор циклус студии 

1.  Наслов на наставниот 

предмет  
Научно исражувачки методи во сметководството 

2.  Код   АСС515 

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  Втор циклус  

6.  Академска година/семестар  2021/2022  втор Број на 

ЕКТС  

6 

8.  Наставник  Проф. 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: 

1. Да развијат идеја за она што сакаат да го истражуваат 

2. Да наоѓаат и читаат соодветна литература што ќе им овозможи формулирање на хипотезите 

3. Да бидат етични во своето истражување и пишување 

4. Да собираат податоци кои ќе ги искористат во истражувањето 

5. Да спроведуваа анализи на квантитативни податоци  

6. Да спроведуваа анализи на квалитативни податоци  

7. Да користат експеримент како научно истражувачки метод 

8. Да креираат и анализираат прашалници како научно истражувачки метод  

9. Да изработуваат студии на случај и работа на терен како квалитативни научно 

истражувачки методи 

10. Да го разберат процесот на проверка и менторирање во научно/истражувачката работа 

11. Да го публикуваат истражувањето. 

11.  Содржина на предметната програма:  

1. Развивање на идеја за истражување 

2. Теорија, литература и хипотези 

3. Етика во истражувањето 

4. Собирање на податоци 

5. Анализа на квантитативни податоци 

6. Анализа на квалитативни податоци 

7. Истражување со помош на експеримент 

8. Истражување со помош на прашалник 

9. Квалитативни методи 

10. Процес на прегледување и проверување 

11. Публикување на истражувањето 

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

PowerPoint.  

13.  Вкупен 

расположлив фонд 

на време  

 

14.  Распределба на 

расположливо 

време  

 

15.  Форми на 

наставните 

активности  

15.1.  Предавања-теоретска 

настава  

Предавања  
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15.

2.  

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа  

Работа на студија на случај 

16.  Други форми на 

активности  

16.1.  Проектни задачи  30 часови  

16.

2.  

Самостојни задачи   

16.

3.  

Домашно учење   

17.  Начин на оценување  

17.1.  Тестови   

17.2.  Семинарска 

работа/проект 

(презентација: 

писмена и 

усна)  

 

17.3.  Активност и 

учество  

 

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.  Smith, M. Research methods in 

accounting 

Sage Publications 2017 

22.2.  Дополнителна литература  

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  Weirich, T. R., 

Pearson, T. C., 

Churyk, N. T. 

Accounting and 

Auditing Research 

John Wiley & Sons 2014 

2.  Ed: Humphrey, 

C., Lee, B. 

 The Real Life Guide 

to Accounting 

Research 

 CIMA Publishing  2004 
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Реден број на прилогот: 6 
 

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 2021-2022 

/втор 

7. Број на ЕКТС 6 

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: 

- запоанаени со фундаменталните концепти на информатиката 

- способни за користење на микрокомпјутерите како средство за зголемување на 

продуктивноста и ефикасноста на 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 сметководствени информациони системи и 

податоците 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Улога и значење на информатиката и информационите системи 

2. Претпријатието како деловен систем 

3. Информациски технологии и технологии за обработка на податоци 

4. Развој на системите 

5. Планирање, анализа и дизајн на системите 

6. Имплементација, операционализација, контрола и ревизија на сметководствените 
информациони системи 

7. Новите технологии и нивната примена во сметководствените информациони системи 
(големи податоци, дата analytics, сметководство во облаци, вештачка интелигенција, база 
на податоци ERP системи, блокчеин и криптовалути, виртуелна реалност и користење на 
дронови, интернет на паметни уреди, управување со животниот век на податоците, 5Г 
технологија) 

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. Marshall 
Romney, Paul 
John Steinbart 

Accounting 

information 

systems 

Pearson 

educations 

Inc., 

2018 

2. Hall James Accounting 

information 

systems 

Published by 

South 

Western 

College Pub 

2015 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hall James Accounting 
information 
systems 

Published 

by South 

Western 

College 

Pub 

2011 

2. Томас 

Коноли, 

Каролин 

Бег 

Системи на база 

на податоци 

Арс 

Ламина 

2010 
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Реден број на прилогот: 7 

 

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 2021-2022 /втор  7. Број на ЕКТС 6 

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 ангажманитте на државните ревизори; 

 да се фокусираат на подетално запознавање на професионалната регулатива во државната 

ревизија (Декларацијата од Лима, Декларацијата од Мексико, 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 подготовка на 

испитите за стекнување на професионални звања во доменот на ревизорската професија 

(овластен државен ревизор, овластен ревизор, овластен интерен 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 С.Македонија – Закон за државна 

ревизија 

3. Врховни ревизорски институции 

a.  Модели на врховни ревизорски институции 

b.  Видови на ревизии 

i.Ревизија на финансиските извештаи 

ii.Ревизија на усогласеност 

iii.Ревизија на успешност 

c. Улогата на Парламентот 

d. Улогата на врховните ревизорски институции во спречување на корупцијата 

4. Декларација од Лима 

5. Декларација од Мексико,  

6. ИНТОСАИ Рамка на професионални изјави (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements 

- IFPP) 

a. Принципи на ИНТОСАИ (The INTOSAI Principles) 

b.  Меѓународни стандарди на врховните ревизорски институции (ISSAI) 

c.  ИНТОСАИ Упатство (INTOSAI Guidance - GUID) 

7. Јавна внатрешна финансиска контрола - финансиско управување и контрола и внатрешна 

ревизија 

8. Планирање на ревизoрскиот ангажман 

9. Извршување на ревизорскиот ангажман 

10. Известување за спроведениот ревизорски ангажман  

11. Влијание на државната ревизија врз процесот на управување со јавните средства во Република 

С.Македонија 

12. Државната ревизија соочена со предизвиците со пандемијата со Ковид 19 и климатските 

промени  

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



 

СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

59 

 

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. ИНТОСАИ Стандарди за 

ревизија на  

ИНТОСАИ 2012 

 2. ИНТОСАИ Кодекс  на 

етика  

ИНТОСАИ 2012 

 3. INTOSAI Лима 

Декларација 

Мексико 

Декларација 

INTOSAI  

 4. Државен завод за 

ревизија на РМ 

Прирачник за 

државна 

ревизија 

Државен завод 

за ревизија на 

РМ 

 

  Alvin Arens, Randal 

Elder, Mark Beasley, 

Chris Hogan 

Auditing and 

Assurance Services 

Pearson 2019 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. INTOSAI Implementation 

Guide for 

Performance Audit 

INTOSAI 2012 
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Реден број на прилогот: 8 

 

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 2021-2022 /втор  7. Број на ЕКТС 6 

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: 

 Ги разберат последиците од измамите и криминалните активности врз економијата и 

општеството како целина; 

 Ги применат своите аналитички способности во идентификување на елементите од 

триаголникот и дијамантот на измами при испитување на измамите; 

 Ги разберат алтернативните пристапи за спречување и благовремено откривање на 

измамите; 

 Ги развијат вештините за рано препознавање на симптомите на измами (црвените знамиња); 

 Ја зголемат сопствената способност за идентификување на измами инкорпорирани во 

финансиските извештаи. 

 Ги разберат и применат сметководствените, ревизорските и истражни техники кои можат да 

бидат од корист во судски истраги, разрешување на судски спорови и стручни вештачења. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Дефинирање на измамите во законската и професионалната регулатива  

2. Видови на измами  

3. Професионална одговорност на ревизорите за откривање на измамите 

4. Елементи на триаголникот на измами  

 Мотив  

 Можност и  

 Рационализација  

5. Психологија на сторителот на измамите 

6. Елементи на дијамантот на измами 

7. Симптоми на измами (Црвени знамиња) 

8. Превенирање на измамите 

9. Испитување на измамите  

10. Обезбедување на докази 

11. Известување за измамите 

12. Етиката во контекст на превенирање на измамите 

13. Правни аспекти и разрешување на откриените случаи на измама 

14. Измамите во актуелните корпоративни скандали (ENRON, WorldCom, Parmalat, ZZZZ-Best и 

др.) 

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. W. S. Albrecht, C.C. 

Albrecht, C. O. 

Albrecht 

Fraud 

Examination 

South-Western 

College Pub 

2006 

 2. T.W. Singleton, A.J. 

Singleton 

Fraud Auditing 

and Forensic 

Accounting 4
th 

ed 

John Wiley & 

Sons, Inc 

2010 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ian Ross Exposing Fraud: 

Skills, Process 

and Practicalities 

John Wiley & 

Sons, Inc. 

2016 

2. Sridhar Ramamoorti 

et al., 

A.B.C.'s of 

Behavioral 

Forensics: 

Applying 

Psychology to 

Financial Fraud 

Prevention and 

Detection 

Wiley 2013 

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=W.%20Steve%20Albrecht
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_3?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Conan%20C.%20Albrecht
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_3?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Conan%20C.%20Albrecht
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_5?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Chad%20O.%20Albrecht
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_5?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Chad%20O.%20Albrecht
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Реден број на прилогот: 9 

 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Финансиски менаџмент 

2. Код ACC 519 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

УКИМ 

Економски факултет – Скопје 

 

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

6. Академска година/семестар 2021/22 7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник проф. д-р Сашо Арсов 

проф. д-р Александар Наумоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус студии со најмалку 240 кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

1. Да ja разбираат улогата на финансискиот менаџмент во компаниите и во процесот на создавање 

вредност за акционерите. 

2. Да умеат да ги пресметуваат и толкуваат современите мерила на успешноста во работењето. 

3. Да ги препознаваат импликациите на различните видови извори на финансирање врз структурата 

на капиталот на компанијата, пред се, од аспект на нивниот одраз врз корпоративното управување 

и односот на инвеститорите кон неа. 

4. Да умеат да вршат селекција помеѓу различните деривативни инструменти за заштита од ризикот 

кај компаниите, познавајќи ги нивните карактеристики. 

5. Да ги анализираат и интерпретираат последиците од одлуките за спојувања и преземања на 

компании. 

11. Содржина на предметната програма:  

 Финансискиот менаџмент и корпоративното управување 

 Современи мерила на резултатите од работењето 

 Ризик и принос 

 Долгорочно финансиско одлучување 

 Управување со ризикот и финансиски деривативи 

 Краткорочно финансиско одлучување 

 Дивиденди и други распределби на акционерите 

 Цена на капиталот 

 Оптимализација на структурата на капиталот 

 Спојувања и преземања 

 Меѓународен финансиски менаџмент 

12. Методи на учење:  

Интерактивни предавања со презентации, проектни задачи – презентации на примери од практиката, 

консултативна настава. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС X  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 20 часови 

  16.2. Самостојни задачи 50 часови 

  16.3. Домашно учење 50 часови 

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

 17.1. Тестови  80 бодови 

 17.2. Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од  61 бод 5 (пет) (Ф) 

  од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
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  од 69 до 76 бода 7 (седум) (Д) 

  од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 

  од 85 до 92 бода 9 (девет) (Б) 

  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.бр. Автор Наслов Издавач Година 

  1.  Ј. Бригам и Ф. 

Дејвис 

Средно ниво на финансиски 

менаџмент 

АРС Ламина, превод 

на 10то издание 

2014 

 22.2. Дополнителна литература 

  Ред.бр. Автор Наслов Издавач Година 

  1. W. Elali, T. 

Trainor 

Advanced Corporate Finance CGA, Canada 2009 

  2. Различни автори Одбрани статии од научни 

списанија 
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Реден број на прилогот: 10 

 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Корпоративно управување 

2. Код ACC520 

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 1 година 10 

семестар 

(летен) 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р- Стојан Дебарлиев 

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 дефинираат теориските основи на корпоративното управување, 

2. Да ги идентификуваат условите за редизајнирање на улогата на одборот на директори, 

3. Да го објаснат функционирањето и организацијата на одборот на директорите во 

корпорациите во современиот свет, 

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

5. Да ја објаснат улогата на институционалните инвеститори во корпоративното управување 

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. Главниот извршен директор и директорите и претседателот на одборот 

6. Рангирање на корпоративното управување 

7. Улогата на институционалните инвеститори во корпоративното управување 

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 Интерна евалуација и анкета 
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наставата 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Бобек Шуклев Корпоративно 

управување, 

второ издание 

Економски 

факултет-

Скопје 

2017 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Thomas Clarke and 

Douglas Branson 

The SAGE 

Handbook of 

Corporate 

Governance 

SAGE 2012 

2 Alireza Tourani-Rad 

and Coral Ingley 

Handbook on 

Emerging Issues 

in Corporate 

Governance 

World 

Scientific 

Publishing Co. 

2011 

3 Institute of Directors The Handbook 

of International 

Corporate 

Governance 

a Definitive Guide 

Institute of 

Directors 

2009 
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Реден број на прилогот: 11 

 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Сметководство за државни и непрофитни 

организации 

2. Код ACC522 

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 2021-2022 

/втор 

7. Број на ЕКТС 6 

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 ги разбираат законската и професионалната регулатива во финансиското 

известување за државни и непрофитни организации 

- да стакнат сознанија за содржината на буџетско и фондовско сметководство, мерење на 

перформанси и финансиско известување 

- да се стекнат со знаења кои можат да им послужат како солидна основа за  подготовка на 

финансиски извештаи за државни и непрофитни организации, 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: 

1. Значење и карактеристики на сметководството за државни и непрофитни организации 

2. Сметководствени практики во јавниот сектор (сметководство на биџети, фондови и 

буџетски корисници, готовинска и пресметковна основа на сметководството во јавен 

сектор) 

3. Мерење на перформанси во јавниот сектор 

4. Рамка на финансиско мизвестување во јавниот сектор (политики и правна рамка, 

сметководствени политики и практики, меѓународни сметководствени стандарди за јавен 

сектор) 

5. Јавни набавки и користење и располагање на државните средства 

6. Јавна внатрешна финансиска контрола 

7. Етички прашања во сметководството на државни ентитети 

8. Непрофитни организации и нивните перформанси 

9. Сметководство и финансиско известување на непрофитните организации 

10. 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 

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. З. Миновски Државно 

сметководств

о и 

сметководств

о на 

непрофитни 

организации 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2004 

2. Jacqueline 
Reck, Suzanne 
Lowensohn 

Accounting 

for 

Governmental 

& Nonprofit 

Entities 

Mc Graw 

Hill 

2016 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Earl Wilson, 

Jacqueline Reck, 

Suzanne 

Kattelus 

Accounting for 
Governmental & 
Nonprofit Entities 

Mc Graw 

Hill 

2010 
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Реден број на прилогот: 12 

 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Даночно сметководство 

2. Код ACC523 

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 2020-2021 /втор 7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник проф. 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, 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. Институт на 

овластени ревизори 

на РМ 

Законска 

Регулатива 

Институт на 

овластени 

ревизори на 

РМ, Скопје 

2013 

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 

2.     
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Прилог бр. 4 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор, и трет 

циклус на студии и за ментори на докторски студии 
 

 

 

Реден број 1 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на 

студии 

1. Име и презиме Зорица Божиновска Лазаревска 

2. Дата на раѓање 25.05.1963 

3. Степен на образование Доктор по економски науки 

4. Наслов на научниот степен Редовен професор 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Дипломиран економист 1986 Економски факултет 

Скопје 

магистратура 1993 Економски факултет 

Белград 

докторат 1999 Економски факултет 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки Економски 

науки 

Сметководство 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Сметководство 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата во 

која работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и област 

Универзитет Св. Кирил и 

Методиј, Економски 

факултет, Скопје 

Редовен профессор, 

Сметководство 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1

. 

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1. Основи на сметководство Сите наставни програми 

2. Ревизија Сметководство и ревизија 

 3. Интерна ревизија Сметководство и ревизија 

9.2

. 

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Ревизија и уверување Сметководство и ревизија 

2. Државна ревизија Сметководство и ревизија 

 3. Испитување на измами Сметководство и ревизија 

    

9.3

. 

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Ревизија и услуги на уверување Сметководство и ревизија 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Atanasko Atanasovski 

Marina Trpeska 

“Student Perception Versus 

Employers Expectation of 

Accounting Skills and Knowledge 

After Graduation”, co-author,. 

Annual International 

Conference on 

Accounting, 

Finance and 
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Financial 

Institutions. Theory 

meets practice, 

Poznan, 19-21 

October 2016. 

2. Зорица Божиновска Лазаревска 

 

“Односот помеѓу пристапот на 

учење, мотивацијата и 

постигнатите резултати“, 

коавторство,  

Годишник на 

Економскиот 

факултет Скопје, 

Економски 

факултет, 2016, 

стр. 41-52. 

3.    

4.    

    

    

    

10.

2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.

3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Проф. д-р Зорица Божиновска 

Лазаревска, Проф. д-р Марина 

Трпеска 

Основи на сметководство Економски 

факултет, Скопје, 

2019 

2. Проф. д-р Зорица Божиновска 

Лазаревска, Проф. д-р Марина 

Трпеска 

Основи на сметководство 

збирка задачи 

Економски 

факултет, Скопје, 

2020 

3.    

4.    

5.    

10.

4 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.

1. 

Дипломски работи 57 

11.

2. 

Магистерски работи 35 

11.

3. 

Докторски дисертации 2 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет  години 

12.

1. 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Zorica Bozhinovska Lazarevska “Accounting Students’ and European Financial 
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Atanasko Atanasovski 

Marina Trpeska 

Employers’ Perceptions on 

Employability Skills in the SEE 

Country”,  

and Accounting 

Journal, Volume 13, 

No.3/2018, pp. 55-

71. 

2. Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Atanasko Atanasovski 

Marina Trpeska 

“The Relevance of Financial 

Information and Contents of the 

New Audit Report for Lending 

Decisions of Commercial Banks”,  

Journal of 

Accounting and 

Management 

Information 

Systems, Faculty of 

Accounting and 

Management 

Information 

Systems, Volume 

16, No.4/2017, pp. 

455-471. 

3. Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Marina Trpeska 

Marija Dimitrievska 

“The Professional Skepticism in 

the Audit Profession in the 

Republic of Macedonia – 

Students Versus External 

Auditors”,  

Economic 

Development, 

Journal of The 

Institute of 

Economics – 

Skopje, Year 19, No 

1-2/2017, pp. 217-

232. 

4. Marina Trpeska  

Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Atanasko Atanasovski 

 

“Towards integrated reporting: 

analysis of information published 

on the Companies websites that 

could be part of the integrated 

reporting”  

Managing CEA 

Journal of 

Economics, 

International 

Journal, Volume 11, 

Issue 2, December 

2016, pp. 73-89. 

5. Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Marina Trpeska 

“Who is Who on the Audit 

Services Market in the Republic 

of Macedonia: Big Four versus 

Non-Big Four” 

Managing CEA 

Journal of 

Economics, 

International 

Journal, Volume 11, 

Issue 1, June 2016, 

pp. 21-42 

6. Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Marina Trpeska 

“The new audit report seen 

through the prism of the certified 

auditors – research in the 

Republic of Macedonia”,  

Economic 

Development, 

Journal of The 

Institute of 

Economics – 

Skopje, Year 18, No 

1-2/2016, pp. 91-

114. 

12.

2. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.

3. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред.б

рој 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Ivana Jancevska 

Atanasko Atanasovski 

Marina Trpeska 

“What story do 

the transparency 

reports on the 

market for audit 

Second ACA 

Symposium at the 

University of St. 

Gallen, St. Gallen, 

2018 
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services tell? – 

The case of the 

Republic of 

Macedonia”,  

Switzerland, 04-08 

november 2018. 

2. Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Marina Trpeska 

Atanasko Atanasovski 

Ivana Jancevska 

 

“The Professional 

Skepticism of 

Internal Auditors 

in the Context of 

Fraud 

Identification” 

22
nd

 EBES Conference 

- Rome, 24-26 May 

2017, Rome, Italy. 

2017 

3. Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Marina Trpeska 

“Who is Who on 

the Audit 

Services Market 

in the Republic of 

Macedonia: Big 

Four versus Non-

Big Four”,  

Managing Global 

Changes, co-author, 

Pula, Croatia, 1-4 June 

2016. 

2016 

 Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Marina Trpeska 

 

“The new audit 

report seen 

through the prism 

of the certified 

auditors – 

research in the 

Republic of 

Macedonia” 

EAA – 38
th

 Annual 

Congress of the 

European Accounting 

Association, Glasgow, 

UK, 28-30 April 2015 

2015 

 Zorica Bozhinovska Lazarevska 

Stolevska Maja 

“Investors vis a 

vis new audit 

report - research 

in the Republic of 

Macedonia”,  

Global Finance 

Conference, co-author, 

Buenos Aires, 

Argentina, 24-27 July 

2015  

2015 
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Реден број 2 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор 

циклус на студии 

1. Име и презиме Зоран Миновски 

2. Дата на раѓање 11.05.1962 

3. Степен на образование VIII доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Дипломиран економист 1986 Економски 

факултет - Скопје 

УКИМ во Скопје 

Магистер на економски 

науки 

1993 Економски 

факултет – Белград 

Доктор на економски 

науки 

2000 Економски 

факултет - Скопје 

УКИМ во Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки  Економски 

науки 

Сметководство 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Сметководство 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и област 

Економски факултет - 

Скопје, УКИМ во Скопје 

Редовен професор 

Сметководство 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1. Државно сметководство и сметководство на 

непрофитни организации 

Сметководство и ревизија 

Економски факултет - Скопје, 

УКИМ во Скопје 

2. Анализа на финансиски извештаи Сметководство и ревизија 

Економски факултет - Скопје, 

УКИМ во Скопје 

 3. Меѓународно сметководство (Меѓународно 

финансиско известување) 

Сметководство и ревизија 

Економски факултет - Скопје, 

УКИМ во Скопје 

 4. Сметководствени информациони системи Сметководство и ревизија 

Економски факултет - Скопје, 

УКИМ во Скопје 

 5. Сметководство на јавен сектор Сметководство и ревизија 

Економски факултет - Скопје, 

УКИМ во Скопје 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Анализа на финансиски извештаи и 

вреднување 

Сметководство и ревизија 

Економски факултет - Скопје, 

УКИМ во Скопје 

2. Сметководствени информациони системи и 

технологии 

Сметководство и ревизија 

Економски факултет - Скопје, 

УКИМ во Скопје 

 3.  Сметководство за државни и непрофитни 

организации 

Сметководство и ревизија 

Економски факултет - Скопје, 

УКИМ во Скопје 
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9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Корпоративно финансиско известување -организациски науки и 

управување (менаџмент), 

Економски факултет – Скопје, 

УКИМ во Скопје 

2. Сметководство на менаџментот -организациски науки и 

управување (менаџмент), 

Економски факултет – Скопје, 

УКИМ во Скопје 

3.   

4.   

10. Селектирани резултати вопоследните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Зоран Миновски „Развој и предизвици на 

сметководството и 

сметководствената 

професија”. (Development 

and challenges of 

accounting and accounting 

profession) 

Зборник на трудови 17 

Симпозиум на Сојузот на 

сметководители на 

Република Македонија, 8-

9 октомври 2015 

2. Zoran Minovski, Jesse 

Hughes, Aleksandar 

Kocevski 

“TRANSITIONING TO 

ACCRUAL 

ACCOUNTING IN THE 

PUBLIC SECTOR”, 

Journal of contemporary 

economic and business 

issues, Faculty of 

Economics, Skopje, 

Volume 3, No. 2, 2016, pp. 

75-88 

3. Zoran Minovski, Ivana 

Jancevska 

„The role of intellectual 

capital and its accounting 

recognition and 

measurement“, 

Journal of Contemporary 

Economic and Business 

Issues, Faculty of 

economics-Skopje, “Ss. 

Cyril and Methodius”  

University in Skopje, 

Vol.5, No. 1, Skopje, 2018, 

pp.67-76 

 

4. Зоран Миновски „Интензивирања 

рачуноводственог 

третмана вредновања 

интелектуалног 

капитала“,  

Рачуноводство 2, 

Београд, 2017  

5    

6.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

http://www.eccf.ukim.edu.mk/Article/141
http://www.eccf.ukim.edu.mk/Article/141
http://www.eccf.ukim.edu.mk/Article/141
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Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Коавтор на објавен дел 

од книга  

Public Sector Accounting, Auditing 

and Control 

in South Eastern Europe, Public 

Sector Financial Management, 

CHAPTER 7 Public Sector 

Accounting, Auditing and Control 

in the Former Yugoslav Republic 

of Macedonia 

Public Sector 

Financial 

Management Series, 

Palgrave 

Macmillan, 2019 

Edited by Vesna 

Vašiček Gorana 

Roje, 2019 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Зоран Миновски ”Компаративно сметководство и 

конвергенција на финансиското 

известување”, (”Comparative 

accounting and convergence of 

financial reporting”) 

Годишник на 

Економски 

факултет, 

Економски 

факултет, Том 50 

Скопје, 2015 стр. 

223-236 

2. Зоран Миновски „Примена на пресметковна 

основа на сметководството во 

јавниот сектор“(Application of 

accrual based accounting in the 

public sector 

Годишник на 

Економски 

факултет, 

Економски 

факултет, Том 51 

Скопје, 2016 стр. 

223-236 

3. Зоран Миновски „Историска трансформација на 

сметководствените системи на 

земјите од централна и источна 

Европа“(Historical transformation 

of the accounting systems of the 

countries of Central and Eastern 

Europe) 

Годишник на 

Економски 

факултет, 

Економски 

факултет, Том 52 

Скопје, 2017 стр. 

227-240 

4. Зоран Миновски „Некои разлики во примената на 

меѓународните стандарди за 

финансиско известување“(Some 

differences in the application of 

international financial reporting 

standards) 

Годишник на 

Економски 

факултет, 

Економски 

факултет, Том 53 

Скопје, 2018 стр. 

259-274 

5. Зоран Миновски „Ефикасност и мерење на 

перформанси на јавниот сектор 

во земјите во 

транзиција“(Eficiency and 

measurement performance of the  

Public sectoe in transition 

countries) 

Годишник на 

Економски 

факултет, 

Економски 

факултет, Том 54 

Скопје, 2019 стр. 

157-172 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 100 (одбранети) 

11.2. Магистерски работи 24 одбранети 

11.3. Докторски дисертации / 
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12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет  години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред.б

рој 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

 Зоран Миновски „Развој и 

предизвици на 

сметководството 

и 

сметководственат

а професија”. 

(Development and 

challenges of 

accounting and 

accounting 

profession) 

Зборник на трудови 17 

Симпозиум на Сојузот 

на сметководители на 

Република 

Македонија, 8-9 

октомври 2015 

2015 

2. Zoran Minovski, Ivana 

Jancevska 

„The role of 

intellectual capital 

and its accounting 

recognition and 

measurement“, 

, Silver jubilee 

conference of the 25th 

anniversary of the MBA 

Management master 

studies, Faculty of 

economics-Skopje, 

Ss.Cyril & Methodius 

University in Skopje, 

Skopje, 17-18 

November 2017 

2017 

3. Зоран Миновски „Улогата на 

сметководството 

за економскиот 

раст и развој и 

влијанието на 

ризиците на 

алокација на 

ресурсите во 

глобалната 

економија и 

интернационализа

ција“, (The role of 

accounting for 

economic growth 

and development 

and the impact of 

18 Меѓународен 

Симпозиум , Сојуз на 

сметководители на 

Република 

Македонија и 

Стопанска комора на 

Македонија, Скопје, 

14-15 декември, 2017 

година 

2017 
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the risks of 

resource allocation 

in the global 

economy and 

internationalization

) 

4. Зоран Миновски Учество на 

работилница на 

Conference on 

Accountancy 

Education, Centre 

for Financial 

Reporting Reform 

World Bank Group, 27 

June 2017, Скопје, 

Македонија 

2017 
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Реден број 3 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус 

на студии 

1. Име и презиме Сашо Арсов 

2. Дата на раѓање 09.02.1971 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Дипломиран економист 1994 Економски 

факултет, УКИМ - 

Скопје 

Магистер на економски 

науки 

1999 Економски 

факултет, УКИМ - 

Скопје 

Доктор на економски науки 2003 Економски 

факултет, УКИМ - 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Монетарна економија Општествени 

науки 

Економски науки 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Економија на 

инвестиции 

Општествени 

науки 

Економски науки 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и област 

Економски факултет, 

УКИМ - Скопје 

Редовен професор, Финансиски 

менаџмент и Проект менаџмент, 

Орагнизациски науки 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред

.бр

ој 

Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1. Финансиски менаџмент Економски факултет, УКИМ - 

Скопје 

2. Проект менаџмент Економски факултет, УКИМ - 

Скопје 

 3. Инвестиционен менаџмент Економски факултет, УКИМ - 

Скопје 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред

.бр

ој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Финансии на корпорации Монетарна економија, Економ. 

факултет, УКИМ 

2. Финансиски менаџмент Сметководство и ревизија, 

Економ. факултет, УКИМ 

3.  Напреден финансиски менаџмент Корпоративен финансиски 

менаџмент, Економ. факултет, 

УКИМ 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред

.бр

ој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Корпоративни финансии Економски науки, Екон. факултет 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред Автори  Наслов  Издавач/година 
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.бр

ој 

1. Арсов, Сашо, А. 

Наумоски 

 

“Long-Run Association Across 

Stock Markets in South-East 

Europe and Mean-Volatility 

Spillovers with Mature Markets”. 

Конференција “The Economy 

of Bulgaria and the European 

Union in the digital world”, 

23.11.2018, Sofia, Bulgaria 

2. Наумоски А., С. 

Арсов, С. Габер, 

В. Габер 

Наумоска 

“Expected Equity Risk Premium: 

Survey Approach in the Case of a 

Small Emerging Market” 

Research Journal of Finance 

and Accounting, Vol.7 (2) 

2016 

3. Арсов, Сашо, А. 

Наумоски 

 

“Determinants of Capital 

Structure: An Empirical Study of 

Companies From Selected Post-

Transition Economies” 

Zbornik radova Ekonomskog 

fakulteta u Rijeci, 2016, vol. 

34, no. 1, pp.119-146, IF: 

0,346 според JCI на Thomson 

Reuters за 2015 

4. Арсов, Сашо, В. 

Буцевска 

 

“Determinants of transparency 

and disclosure – evidence from 

post-transition economies” 

 

Economic Research-

Ekonomska Istrazivanja,  

2015, IF: 0.466, според 

Thomson Reuters 

5. Наумоски А., С. 

Арсов, С. Габер, 

В.  Габер 

Наумоска 

“Diminishing Inter-Linkages of 

the South East European Stock 

Markets” 

 

 

Economic Computation And 

Economic Cybernetics Studies 

And Research, 3/2017, IF: 

0.317, според Thomson 

Reuters 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред

.бр

ој 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Економски факултет, 

УКИМ, Скопје 

"Perspektivi  i predizvici na procesot 

na pribli`uvawe na javniot i biznis 

sektorot vo RM kon standardite i 

konkurentnosta na ekonomiite vo 

ЕУ" 

2013-2018 

2.    

3.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред

.бр

ој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. М. Несторовски, С. Арсов, А. 

Наумоски 

,,Инвестиционен 

менаџмент“, учебник, 

второ издание 

Економски 

факултет, Скопје, 

2014 

2. С. Арсов ,,Финансиски менаџмент“, 

учебник, второ издание 

Економски 

факултет, Скопје, 

2016 

3.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред

.бр

ој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. С. Арсов Управување со личните 

финансии – продолженија 

во 6 броја 

 

Економија и 

бизнис, бр. 210 до 

216,  Декем-ври 

2015 – Јуни 2016 

2. С. Арсов ,,Вредноста и цената на 

криптовалутите“  

Економија и 

бизнис, Бр. 244, 

ноември 2018 
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3.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 39 

11.2. Магистерски работи 5 

11.3. Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет  години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред

.бр

ој 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред

.бр

ој 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред

.бр

ој 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Реден број 4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус 

на студии  

1. Име и презиме Атанаско Атанасовски 

2. Дата на раѓање 02.04.1982 

3. Степен на образование Високо образование, VIII Степен 

4. Наслов на научниот степен Докторат на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Економски факултет 2004 Економски 

факултет, Скопје 

магистратура 2010 London College, 

University College 

Kensington  

докторат 2013 Економски 

факултет, Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки Економски 

науки 

Сметководство 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Сметководство 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и област 

Економски факултет, 

Универзитет Св. Кирил и 

Методиј, Скопје 

Вонреден професор 

Сметководство 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1. Корпоративно финансиско известување Сметководство и ревизија 

2. Финансиско сметководство Сметководство и ревизија 

3. Сметководствени контролни системи Сметководство и ревизија 

4.   

 5.    

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Финансиско известување Сметководство и ревизија 

2. Даночно сметководство Сметководство и ревизија 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Корпоративно финансиско известување Организациски науки, Економски 

факултет- Скопје 

2. Ревизија и уверување Организациски науки, Економски 

факултет- Скопје 

10. Селектирани резултати вопоследните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 
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1. Trpeska M., Atanasovski A. 

& Bozinovska L.Z. 

“The relevance of financial 

information and contents of the 

new audit report for lending 

decisions of commercial banks” 

Journal of 

Accounting and 

Management 

Information Systems, 

vol.16 (4),2017 

2. Atanasovski A., Trpeska M. 

& Lazarevska B.Z. 

“Accounting Students’ and 

Employers’ Perceptions on 

Employability Skills in the SEE 

Country” 

European Financial 

and Accounting 

Journal, vol 13(3), 

2018 

3. Atanasovski A., Trpeska M. “Mandatory IFRS Adoption in 

Transition Economy with Weak 

Enforcement Environment and 

Long-Term Disclosure Quality” 

Journal of 

Accounting and 

Management vol. 9 

(3), 2019 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Атанаско Атанасовски, Марина 

Трпеска 

Зорица Б. Лазаревска 

„Анализа на ставовите и 

перцепциите на 

студентите, работодавачите 

и академската заедница за 

современите вештини и 

знаења на 

сметководствената 

професија“ 

Економски 

факултет-Скопје, 

2018  

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Атанаско Атанасовски Финансиско сметководство Економски 

факултет- Скопје, 

2019 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 112 

11.2. Магистерски работи 12 

11.3. Докторски дисертации 1 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет  години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.б Автори Наслов Издавач/година 
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рој 

1. Marina Trpeska, Zorica B. 

Lazarevska, Atanasko 

Atanasovski 

“Towards Integrated 

Reporting: Analysis of 

Information Published on the 

Companies Websites That 

Could be Part of the 

Integrated Reporting” 

CEA Journal of 

Economics, 

Skopje, vol.11, 

issue 2, Dec 2016 

 

2. Trpeska M., Atanasovski A. & 

Bozinovska L.Z. 

“The relevance of financial 

information and contents of 

the new audit report for 

lending decisions of 

commercial banks” 

Journal of 

Accounting and 

Management 

Information Systems, 

vol.16 (4),2017 

3. Atanasovski A., Trpeska M. & 

Lazarevska B.Z. 

“Accounting Students’ and 

Employers’ Perceptions on 

Employability Skills in the 

SEE Country” 

European Financial 

and Accounting 

Journal, vol 13(3), 

2018 

4. Atanasovski A. & Minovski Z “Public Sector Accounting, 

Auditing and Internal control 

in South Eastern Europe” 

Public Sector 

Financial 

Management Series, 

Palgrave Macmillan, 

2019 

5. Atanasovski A., Trpeska M. “Mandatory IFRS Adoption 

in Transition Economy with 

Weak Enforcement 

Environment and Long-Term 

Disclosure Quality” 

Journal of 

Accounting and 

Management vol. 9 

(3), 2019 

6. Atanasko Atanasovski Empirical Investigation into 

the Determinants of 

Compliance with IFRS 7 

Disclosure Requirements 

Acta Universitatis 

Danubius 

Economica, 

vol.11.(2), 2015 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред.б

рој 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Zorica B. 

Lazarevska, 

Jancevska Ivana, 

Trpeska Marina, 

Atanasko 

Atanasovski 

What story do the 

transparency reports on the 

market for audit services 

tell? - The case of the 

Republic of Macedonia? 

2
nd

 ACA Symposium, 

University of st. 

Gallen, 

2018 

2. Zorica B. 

Lazarevska, 

Jancevska Ivana, 

Trpeska Marina, 

Atanasko 

Atanasovski, 

The different dioptria of 

internal auditors versus 

external auditors in the 

observation of internal 

controls - research in the 

Republic of North 

Macedonia, 

29
th

 EBES Conference 

Lisbon 

2019 

3. Atanasovski A., 

Trpeska M. & 

Lazarevska B.Z. 

Accounting Students’ and 

Employers’ Perceptions on 

Employability Skills in the 

SEE Country 

19
th

 Annual 

Conference on 

Finance and 

Accounting, Prague 

2018 
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Реден број 5 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор 

циклус на студии  

1.  Име и презиме   Марина Трпеска 

2.  Дата на раѓање   30.01.1981 

3.  Степен на образование   Доктор на науки 

4.  Наслов на научниот степен   Вонреден професор 

5.  Каде и кога го завршил 

образованието односно 

се стекнал со научен 

степен  

Образование  Година  Институција  

Прв циклус студии – Дипломиран економист 2003 УКИМ, Економски 

факултет - Скопје 

Втор циклус студии – Магистер по сметководство и 

финансии 

2008 London College, University 

College of Kensington 

Докторат на науки – Доктор на економски науки 2013 УКИМ, Економски 

факултет - Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

 5 Општествени 

науки 

503 Економски 

науки 

50328 Сметководство 

7.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

 5 Општествени 

науки 

503 Економски 

науки 

50328 Сметководство 

8.  Доколку е во работен однос да се наведе 

институцијата во која работи и звањето во кое е 

избран 

Институција  Звање во кое е 

избран и област  

 УКИМ, Економски 

факултет - Скопје 

Вонреден професор 

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии  

Ред.број  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Основи на сметководство  Е-бизнис, Економија, Менаџмент, Маркетинг, 

Надворешна трговија, Сметководство и ревизија, 

Финансии 

2.  Управувачко сметководство 1  Сметководство и ревизија и Менаџмент 

3.  Управувачко сметководство 2 Сметководство и ревизија  

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии  

Ред.број  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Стратегиско сметководство на менаџментот Сметководство и ревизија 

2.  Научно истражувачки методи во 

сметководството 

Сметководство и ревизија 

3 Сметководство на менаџментот и контрола Корпоративен финансиски менаџмент 

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии  

Ред. бр.  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1 Сметководство на менаџментот Организациски науки и управување 

(менаџмент)  

2 Методи за истражување во сметководството Организациски науки и управување 

(менаџмент)  

3  Економски науки 

4  Економски науки 

10.  Селектирани резултати во последните пет години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  
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Ред.број  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Trpeska, M., Lazarevska, Z. B., 

Atanasovski, A. 

“Accounting Students’ 

and Employers’ 

Perceptions on 

Employability Skills in 

the SEE Country” 

European Financial and 

Accounting Journal, 2018 

2. Lazarevska, Z. B., Trpeska, M. “The Professional 

Skepticism in the Audit 

Profession in the 

Republic of Macedonia – 

Students versus External 

Auditors” 

Economic Development 

Journal of the Institute of 

Economics – Skopje, 

2017 

3. Trpeska, M., Lazarevska, Z. B., 

Atanasovski, A. 

“Towards Integrated 

Reporting: Analysis of 

Information Published on 

the Companies’ Websites 

that could be part of the 

Integrated Reporting” 

CEA Journal of 

Economics, 2016 

4. Trpeska, M., Lazarevska, Z. B., 

Atanasovski, A. 

“The New Audit Report 

Seen Through the Prism 

of the Certified Auditors 

– Research in the 

Republic of Macedonia” 

Economic Development 

Journal of the Institute of 

Economics – Skopje, 

2016 

5. Trpeska, M., Lazarevska, Z. B., 

Atanasovski, A. 

“Who is who on the audit 

services market in the 

Republic of Macedonia – 

Big Four versus Non-Big 

Four” 

CEA Journal of 

Economics, 2016 

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.број  Автори  Наслов  Издавач/година  

1 Атанасовски, А., Трпеска, М., 

Лазаревска, З. Б. 

Анализата на ставовите 

и перцепциите на 

студентите, 

работодавачите и на 

академската заедница за 

современите вештини и 

знаења во 

сметководствената 

професија 

Економски факултет – 

Скопје, 2017 

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.број  Автори  Наслов  Издавач/година  

1 Зорица Б. Лазаревска, 

Марина Трпеска 

Основи на сметководство Економски факултет – 

Скопје, 2019 

2 Зорица Б. Лазаревска, 

Марина Трпеска 

Основи на сметководство – 

Збирка задачи 

Економски факултет – 

Скопје, 2019 

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.број  Автори  Наслов  Издавач/година  

1    

2    

3    

4    

5    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1.  Дипломски работи  26 

11.2.  Магистерски работи  11 

11.3.  Докторски дисертации  2 (во тек) 
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12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години  

12.1.  Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред.број  Автори  Наслов  Издавач/година  

1    

2 Trpeska, M., Lazarevska, 

Z. B., Atanasovski, A. 

“Accounting Students’ 

and Employers’ 

Perceptions on 

Employability Skills in 

the SEE Country” 

European Financial and 

Accounting Journal, 2018 

3 Lazarevska, Z. B., 

Димитриевска, М., 

Trpeska, M. 

“The Professional 

Skepticism in the Audit 

Profession in the 

Republic of Macedonia – 

Students versus External 

Auditors” 

Economic Development 

Journal of the Institute of 

Economics – Skopje, 

2017 

4 Trpeska, M., Lazarevska, 

Z. B., Atanasovski, A. 

“Towards Integrated 

Reporting: Analysis of 

Information Published on 

the Companies’ Websites 

that could be part of the 

Integrated Reporting” 

CEA Journal of 

Economics, 2016 

5 Trpeska, M., Lazarevska, 

Z. B. 

“The New Audit Report 

Seen Through the Prism 

of the Certified Auditors 

– Research in the 

Republic of Macedonia” 

Economic Development 

Journal of the Institute of 

Economics – Skopje, 

2016 

6 Trpeska, M., Lazarevska, 

Z. B. 

Atanasovski, A. 

“The Relevance of 

Financial Information 

and Contents of the New 

Audit Report for 

Lending Decisions of 

Commercial Banks” 

Journal of Accounting 

and Management 

Information Systems, 

2017 

12.2.  Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред.број  Автори  Наслов  Издавач/година  

1    

2    

12.3.  Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред.број  Автори  Наслов на трудот  Меѓународен 

собир/ 

конференција  

Година  

1 Трпеска, М. “Six Sigma and 

Lean Techniques 

for Internal 

Auditors” 

11 Меѓународна 

годишна 

конференција на 

внатрешни 

ревизори 

2019 

2 Trpeska, M., Lazarevska, 

Z. B., Atanasovski, A. 
“The Relevance 

of Financial 

Information and 

Contents of the 

New Audit 

Report for 

Lending 

Decisions of 

Commercial 

Banks” 

12
th

 International 

Conference on 

Accounting and 

Management 

Information 

Systems, 

University of 

Economic Studies 

2017 
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3 Trpeska, M., Lazarevska, 

Z. B., Atanasovski, A. 
“Student 

Perception 

Versus 

Emploters 

Expectation of 

Accounting Skills 

and Knowledge 

After 

Graduation” 

26th International 

Scientific 

Conference on 

Economic and 

Social 

Development - 

"Building 

Resilient Society" 

2017 
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Реден број 6 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор  циклус студии 

1. Име и презиме Александар Наумоски 

2. Дата на раѓање 18.06.1981 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот степен доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

економист 

2004 УКИМ, Економски факултет - 

Скопје 

Магистер по 

економски науки  

2009 УКИМ, Економски факултет - 

Скопје 

Доктор на 

економски науки  

2013 УКИМ, Економски факултет - 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки  

Економски 

науки 

Економика на инвестиции 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Организациони 

науки и 

управување 

Финансиски менаџмент  

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран и во која 

област 

      Институција Звање во кое е избран и област 

УКИМ, Економски факултет 

- Скопје 

Вонреден професор (област: организациски 

науки и управување- менаџмент) 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги водел на првиот циклус на студии 

Р.б. Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на ризик  Изборен на сите студиски програми / УКИМ 

Економски факултет - Скопје 

2. Финансиски менаџмент Сметководство и ревизија и  

Е-бизнис / УКИМ Економски факултет - Скопје 

3. Економија на инвестиции Економија (задолжителен),  

изборен на сите останати департмани / УКИМ 

Економски факултет - Скопје 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Р.б. Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Корпоративна финансиска стратегија Корпоративен финансиски менаџмент / УКИМ 

Економски факултет - Скопје 

2. Менаџмент на корпоративни ризици Корпоративен финансиски менаџмент / УКИМ 

Економски факултет - Скопје 

3. Менаџмент на ризик Менаџмент во осигурување / УКИМ Економски 

факултет - Скопје 

4.  Финансиски менаџмент МБА Менаџмент / УКИМ Економски факултет - 

Скопје 

 5.  Економија на инвестиции  Сметководство и ревизија (двегодишни студии) / 

УКИМ Економски факултет - Скопје 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Р.б. Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Корпоративни финансии Економски науки / УКИМ Економски факултет - 
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Скопје 

2. Финансиски менаџмент Организациски науки и управување (менаџмент) 

3.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Р.б. Автори Наслов Издавач /  година 

1. Aleksandar 

Naumoski   

 “Determinants of Corporate Cash 

Holdings: Evidence from the Companies 

in the Republic of Macedonia” 

Annual of the Faculty of Economics, 

53 , pp. 301-316 

2018 

2. Aleksandar 

Naumoski   

„Determining the empirical distribution 

of the returns on the Macedonian stock 

exchange index – MBI10 “  

Annual of the Faculty of Economics, 

52 , pp. 257-270 

(2017) 

3. Aleksandar 

Naumoski   

“The influence of the working capital 

management on the corporate 

profitability: the case of the companies 

in the Republic of Macedonia” 

Annual of the Faculty of Economics, 

51, pp. 253-266 

(2016) 

4. Aleksandar 

Naumoski 

 “Linkages and relationships between 

South East European and developed 

stock markets before and after the global 

financial crisis and the European debt 

crisis” 

Proceedings of 1st International 

Conference on Financial Analysis, 

Dubrovnik, Croatia, 1-3 June 2016, 

pp. 42-51 

(2016) 

5. Aleksandar 

Naumoski and 

Péter Juhász 

„Тhe impact of inflation and operating 

cycle on the corporate cash holdings in 

South-Еast Europe“ 

Book of Proceedings of 2nd 

International Scientific Conference 

on Economics and Management – 

EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia,  

(2018) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Р.б. Автори Наслов Издавач / година 

1. Aleksandar 

Naumoski 

Review of the proposed FAO’s 

methodology and procedure on tracking, 

monitoring and streamlining climate 

finances in the republic of north 

macedonia. Real or failed approach? 

What is proposed and how should it 

be?”. Under the UNDP project: 

Strengthening institutional and technical 

Macedonian capacities to enhance 

transparency in the framework of the 

Paris Agreement” (CBIT Project),  

UNDP 

2020 

2. Aleksandar 

Naumoski 

“Finance, technology and capacity 

building needs and support received”. 

Final report serving as chapter of the 3
rd

 

BUR “Finance, technology and capacity 

building needs and support received”, 

under the UNDP project “Macedonia’s 

Fourth National Communication and 

Third Biennial Update Report on 

Climate Change under the UNFCCC”.  

UNDP 

UNFCCC 

2019 

3. Aleksandar 

Naumoski 

“International financial, technological, 

technical and capacity-building support 

received and domestic financial flows 

for climate change response actions in 

the Republic of North Macedonia in the 

period 2018 – 2019”. Draft Summary 

Report under the UNDP project 

“Macedonia’s Fourth National 

Communication and Third Biennial 

Update Report on Climate Change under 

UNDP 

2019 
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the UNFCCC”.  

4. Aleksandar 

Naumoski 

“Criteria for determination of climate 

change related programs/ projects/ 

activities, and the most adequate 

methodology for regular collection of 

data and information on national/ local 

resources allocated for climate change”. 

Official report under the UNDP project: 

“Macedonia’s Fourth National 

Communication and Third Biennial 

Update Report on Climate Change under 

the UNFCCC” 

UNDP 

2019 

5. Aleksandar 

Naumoski 

“Manual for financial reporting of the 

local self-government and analysis of 

LSG reports” 

UNDP and Association of Financial 

Officers of the Local Governments 

and Public Enterprises, September 

2019. 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Р.б. Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.   

 

 

 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 60 дипломски работи 

11.2. Магистерски работи 1 

11.3. Докторски дисертации / 

 За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните  пет години 

Р.б. Автори Наслов Издавач / година 

1. Aleksandar 

Naumoski and Péter 

Juhász 

 „Тhe impact of inflation and 

operating cycle on the corporate cash 

holdings in South-Еast Europe“  

Management:Journal Of Sustainable 

Business And Management 

Solutions In Emerging Economies, 

24(2), 35-46 

(DOI:10.7595/management.fon.2018

.0026  

(2019) .  

2. Aleksandar 

Naumoski, Stevan 

Gaber, and Vasilka 

Gaber-Naumoska 

Empirical Distribution of Stock 

Returns of Southeast European 

Emerging Markets. UTMS  

Journal of Economics 8 (2): 67–77   

(2017) 

3. Gaber Stevan., 

Gaber-Naumoska 

Vasilka, Naumoski 

Aleksandar 

”The effects on the aggregate demand 

and aggregate supply during the great 

economic depression” 

Journal of Economics, Vol 1, No. 2  

(2016) 

4. Naumoski A., Arsov 

S., Gaber S., Gaber 

“Expected Equity Risk Premium: 

Survey Approach in the Case of a 

Research Journal of Finance and 

Accounting, Vol. 7, No. 2, pp. 7 – 
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Naumoska V. Small Emerging Market” 17, 2016 година 

5. Naumoski A., Gaber 

S., Gaber Naumoska 

V. 

“Economic Evaluation of Investment 

Project for Maintenance of Urban 

Forestry” 

Journal of Economics and 

Sustainable Development, Vol. 7, 

No.2, pp. 36-50, 2016 година 

6. Gaber-Naumoska V., 

Gaber S., Naumoski 

A., 

”The great economic depression and 

the fiscal policy” 

Journal of Economics, Vol 1, No. 2  

(2016) 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 

импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Р.б. Автори Наслов Издавач / година 

1. Aleksandar 

Naumoski and 

Metodija Nestorovski 

 “Ex-ante equity risk premia: 

Expectational estimates using stock 

market returns forecasts in the 

emerging equity market“ 

Panoeconomicus,  

Vol.65, No. 4, pp. 479-507. 

DOI: 10.2298/PAN130925004N  

(2018). 

2. Aleksandar 

Naumoski, Sasho 

Arsov, Stevan Gaber, 

Vasilka Gaber-

Naumoska 

„Diminishing Inter-Linkages of the 

South East European Stock Markets“,  

Economic Computation and 

Economic Cybernetics Studies and 

Research, Vol. 51, No. 3, pp. 91-108 

(2017), 

 3. Arsov Saso and 

Naumoski 

Aleksandar 

 “Determinants of Capital Structure: 

An Empirical Study of Companies 

from Selected Post-Transition 

Economies”,  

Zbornik radova Ekonomskog 

fakulteta u Rijeci, časopis za 

ekonomsku teoriju i praksu - 

Proceedings of Rijeka Faculty of 

Economics, Journal of Economics 

and Business, Vol. 34, No. 1, 2016, 

pp. 119-146 

(2016) 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Р.б. Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Aleksandar 

Naumoski 

“The impact of working capital 

management on profitability of 

the listed companies in 

emerging European countries” 

3th RSEP International 

Conference on Business, 

Economics & Finance, 

held at the Kadir Has 

University, Istanbul,  

  11-13 June,  

2019 

2. Sasho Arsov  and 

Aleksandar 

Naumoski 

“Long-run association across 

stock markets in south-east 

europe and mean-volatility 

spillovers with mature 

markets” 

14th International 

Scientific Conference of 

Yang Sciences “The 

economy of Bulgaria and 

European Union in the 

Digital World”, held at the 

University of National and 

World Economy (UNWE) 

Sofia, Faculty of Finance 

and Accountancy, Higher 

School of Insurance and 

Finance, Sofia, Republic 

of Bulgaria, 23 November 

2018  

(2018) 

3. Aleksandar 

Naumoski and 

Péter Juhász 

„Тhe impact of inflation and 

operating cycle on the 

corporate cash holdings in 

South-Еast Europe“ 

2nd International 

Scientific Conference on 

Economics and 

Management – EMAN 

2018, Ljubljana, Slovenia, 

22 March 2018 

(2018) 

  4.  Aleksandar „Corporate Cash Holdings: an 27th International (2018) 
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Naumoski Empirical Investigation of 

Southeast European 

Companies” 

Scientific Conference on 

Economic and Social 

Economic and Social 

Development, 1-2 March 

2018, Rome, Italy, pp. 

339-349 

  5.  Sasho Arsov and 

Aleksandar 

Naumoski 

Impact of Working Capital 

Management on Profitability – 

the Case of Selected Balkan 

Countries 

Silver Jubilee Conference 

of the 25
th

 Anniversary of 

the MBA Management 

Master Studies, Faculty of 

Economics – Skopje, Ss. 

Cyril & Methodius 

University in Skopje, 

Skopje, 17-18 November 

2017 

(2017) 
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Реден број 7 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус 

на студии 

1. Име и презиме Стојан Дебарлиев 

2. Дата на раѓање 06.12.1979 

3. Степен на образование VIII доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Дипломиран 

економист 

2002 Економски факултет 

- Скопје 

УКИМ во Скопје 

Магистер на 

економски науки 

2007 Економски факултет 

- Скопје 

УКИМ во Скопје 

Доктор на економски 

науки 

2011 Економски факултет 

- Скопје 

УКИМ во Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Организациони науки 

и управување 

(менаџмент) 

Општествени 

науки 

Бизнис менаџмент 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Организациони науки 

и управување 

(менаџмент) 

Општествени 

науки 

Бизнис менаџмент 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и област 

Економски факултет - 

Скопје, УКИМ во 

Скопје 

Вонреден професор 

 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1. Деловно планирање Економски факултет - Скопје, УКИМ 

во Скопје 

2. Основи на менаџмент Економски факултет - Скопје, УКИМ 

во Скопје 

 3 Претприемништво Економски факултет - Скопје, УКИМ 

во Скопје 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Меѓународен менаџмент на човечки 

ресурси 

Стратегиски менаџмент на човечки 

ресурси, Економски факултет-Скопје 

2 Нови можности и претприемништво МБА Менаџмент Економски факултет-

Скопје  

Стратегиски менаџмент на човечки 

ресурси, Економски факултет-Скопје 

 

 3 Корпоративно управување Корпоративен финансиски менаџмент, 

Економски факултет-Скопје 

Стратегиски менаџмент на човечки 

ресурси, Економски факултет-Скопје 

Сметководство и ревизија, Економски 

факултет-Скопје 

 4 Финансирање на претприемачки бизниси Корпоративен финансиски менаџмент, 

Економски факултет-Скопје 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 
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Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Претприемништво и иновации Економски науки 

Организациски науки и управување 

(менаџмент) 

Статистички методи за бизнис и 

економија 

Демографија 

 2 Економика на претпријатие Економски науки 

3 Деловно планирање Организациски науки и управување 

(менаџмент) 

4 Бизнис менаџмент Организациски науки и управување 

(менаџмент) 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Janeska-Iliev, A., 

Debarliev, S. 

“Entrepreneurial intention and 

effective integration of young 

people with lower economics 

status in inclusive business 

models” 

 

Management Research 

and Practice, 12(1), 

2020 

2 Suklev, B., Debarliev, S., 

and Drakulevski, L.  

“Structuring Corporate Boards: 

Some Facts and Determinants 

from the Macedonian Setting” 

Central European 

Management Journal, 

28(1), pp.57-82, 2020 

 

3 Jovanoska, A., 

Drakulevski, L., and 

Debarliev, S. 

 

“Changing Organizational Culture 

by Promoting Values that 

Encourage Teamwork” 

Eurasian Journal of 

Business and 

Management, 8(2), 

pp.94-105, 2020 

4 Debarliev, S., Brzovska, E. 

and Janeska – Iliev A. 

“HR branding and the potential 

value: Empirical evidence and 

practical implications” 

Dynamic Relationships 

Management Journal, 

Vol. 8, No 1, pp.41-53, 

2019 

5 Drakulevski, Lj., 

Debarliev, S., Janeska-

Iliev, A. Taneva-Veshoska, 

A. 

“A story on leadership styles from 

Macedonian companies: 

Components of transformational 

vs. transactional leadership 

influenced by aspects of 

emotional intelligence” 

Ecoforum, Vol. 6, Iss. 

2(11), 2016, pp.1-12. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 

пет) 

 Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1  Меѓународен научен  проект: 

Organizing acceleration for high-

potential innovative 

SME’s,“Gazelle” 

 

(Interreg v-b) Balkan 

Mediterranean, 2020. 

2  Меѓународен научен проект: 

Joint Program for Sustainability 

Leadership 

Erasmus+, 

потпрограма КА2 – 

Cooperation for 

Innovation and the 

Exchange of Good 

Practices: Strategic 
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partnerships in higher 

education, 2016-2018. 

3  Меѓународен научен проект: 

GLOBE 2020 (The global 

leadership and organizational 

behavior effectiveness project)  

GLOBE, 2020. 

 

4  Меѓународен научен проект: 

Quality Management and 

Competitiveness,  

Јапонска агенција за 

меѓународна 

соработка (JICA), 

Универзитет од 

Нагасаки, Јапонија, 

Универзитет за 

национално и 

светско стопанство 

(UNWE), и 

Економски факултет 

– Скопје, УКИМ, 

2019. 

 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 95 

11.2. Магистерски работи 21 

11.3. Докторски студии 3 
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Прилог бр. 5 

Податоци за наставниците што можат да бидат ментори на магистерски труд на втор циклус 

на студии на студиската програма Сметководство и ревизија 

 
Табела 1. Преглед на наставници кои можат да бидат ментори на 

магистерски труд на втор циклус на студии 

 

Реден 

Бр. 

Име и презиме на 

наставникот 

Наставно-научно, 

наставно или 

научно звање во 

кое е избиран 

наставникот 

Научна област во која наставникот 

може да биде ментор на  

магистерски труд 

 

1. д-р Зорица Божиновска 

Лазаревска 

Редовен професер Сметководство 

2. д-р Зоран Миновски Редовен професор Сметководство 

3. д-р Сашо Арсов Редовен професор Финансиски менаџмент и Проект 

менаџмент 

4. д-р Атанаско Атанасовски Вонреден професор Сметководство 

5. д-р Марина Трпеска Вонреден професор Сметководство 

6. д-р Александар Наумовски Вонреден професор Управување - менаџмент 

7. д-р Стојан Дебарлиев Вонреден професор Управување - менаџмент 
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ПРИЛОЗИ 
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Прилог бр. 6 

Додаток на диплома 

 

 Економски факултет 
 

 
Бр.диплома: 

 

1. Податоци за носителот на дипломата 

1.1. Име  

1.2. Презиме  

1.3. Датум на раѓање, место и држава на 
раѓање 

 

1.4. Матичен број  

2. Податоци за стекнатата квалификација 

2.1. Датум на издавање    

2.2. Назив на квалификацијата Магистер на економски науки од областа на сметководството и 
ревизијата  

2.3. Име на студиската програма, односно 
главно студиско подрачје, поле и област на 
студиите 

Сметководство и ревизија – Економија – Општествени науки  

2.4. Име и статус на 
високообразовната/научната установа која ја 
издава дипломата 

Универзитет„ Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет, Скопје, 
Решение за акредитација од Одборот за акредитација бр. 12-144/2 од 
25.02.2016 и Решение за почеток со работа од МОН Бр. 14-612 од 
21.04.2016  

2.5. Име и статус на високообразовната / 
научната установа (доколку е различна) која 
ја администрира дипломата 

  

2.6. Јазик на наставата Македонски јазик    

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 

3.1. Вид на квалификацијата 
(академски/стручни студии) 

Академски студии  

3.2. Степен (циклус ) на квалификацијата Втор циклус  

3.3. Траење на студиската програма: години 
и ЕКТС кредити 

Една година / два семестри, 60 ектс  

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

Завршен прв циклус на студии на соодветни или сродни студии и 
други услови предвидени со студиските програми за организирање на 
втор циклус на студии на соодветниот факултет, односно научен 
институт  

4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 

4.1. Начин на студирање (редовни, 
вонредни) 

Редовен  
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4.2. Барања и резултати на студиската 
програма 

Знаење и вештини: работа во областа на сметководство во приватен и 
државен сектор во согласност со меѓународни стандарди и домашна 
регулатива; изработка и анализа на финансиски извештаи за 
потребите на сите стејкхолдери; анализа и утврдување на трошоците 
во организациите, планирање и контрола и мерење на успешноста и 
профтабилноста на фирми, сектори, проекти и поединци; работа во 
областа на надворешна, интерна и државна ревизија и испитување на 
измами.   

4.3. Податоци за студиската програма 
(насока, модул, оценки, ЕКТС кредити)[1] 

Видете го приложеното Уверение за положени испити и целосно 

реализирана студиска програма 

Студентот изработил и одбранил магистерски труд на тема: 
                

Ментор: д-р   

4.4. Систем на оценување (шема на оценки и 
критериуми за добивање  на оценките) 

NULL    
Критериуми: 

 Постигнати резултати на прв и втор 

колоквиум / испит 

 Присуство и активност на 

предавања и вежби 

 Учество на проект или изработка на 

стручен труд 

Оцената 5 (пет) е негативна оценка 

до 50 бода 5 пет F 

од 51-60 бодови 6 шест E 

од 61-70 бодови 7 седум D 

од 71-80 бодови 8 осум C 

од 81-90 бодови 9 девет B 

од 91-100 бодови 10 десет A 

4.5. Просечна оценка во текот на студиите  

5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1. Пристап до понатамошни студии Студентот може да продолжи со студии на трет циклус   

5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

Со завршувањето на оваа студиска програма, студентите не добиваат 
професионален статус.  

6. Дополнителни информации 

6.1. Дополнителни информации за студентот NULL   

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

Економски факултет - Скопје Улица: бул. Гоце Делчев бр.9В, 1000 

Скопје Телефон: (02)3286-800 Електронска адреса: 

contact@eccf.ukim.edu.mk Веб страна: www.eccf.ukim.edu.mk  

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1. Датум и место  

7.2. Име и потпис 

 
 
 
Проф. д-р Предраг Трпески    Проф. д-р Никола Јанкуловски 
                          

7.3. Функција на потписникот       декан/директор                          ректор   

7.4. Печат     печат на единицата                   печат на УКИМ        
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Прилог бр. 7 

 

Статут на вискообразовната установа (на УКИМ и на единицата) – линк до веб-страницаите 

 
Линк до веб страната на Економски факултет – Скопје, каде што се достапни информации за статутот: 

 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=139&glavno=32 

 
 

Линк до веб страната на УКИМ, каде што се достапни информации за статутот: 

 

https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-

%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-

%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-

2/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-

%d0%be%d0%b4-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80/ 

 

 

Извештај од последна самоевалуација (на УКИМ и на единицата) – линк до веб-страниците 

 
Линк до веб страната на Економски факултет – Скопје, каде што се достапни информации за последната 

самоевалуација: 

 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1 

 

 

Линк до веб страната на УКИМ, каде што се достапни информации за последната самоевалуација: 

 

https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-

%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-

%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-

2/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b0%d

1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=139&glavno=32
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80/
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/
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Прилог бр. 8 

Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа, издадено од Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија 
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Прилог бр. 9 

Договори за закуп 
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Прилог бр. 10 

Копија од Решението за исполнување на услови за почеток со работа на студиската програма, 

издадено од Министерството за образобание и наука на Република Северна Македонија  
 

 

 

  


