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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 

     

     

 


