
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Финансиско сметководство 

2. Код 4ЕК120117 

3. Студиска програма Бизнис информатика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за информатика 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / втор 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се здобијат со задоволителни познавања на општо прифатените 

сметководствени принципи и концепти и нивното имплементирање; ги осознаат 

потребите на потенцијалните корисници на сметководствените информации, интерни и 

екстерни; научат како да го користат финансиското сметководство за ефикасно деловно 

одлучување; се запознаат со структурата на основните финансиски извештаи: билансот 

на состојба, билансот на успех, извештајот за готовински текови, извештајот за промена 

на капиталот; ги совладаат основните техники на евиденција и книжење на економските 

трансакции и настани поврзани со елементите на финансиските извештаи: средства, 

обврските, капитал, приходи и расходи, утврдување и распределба на финансискиот 

резултат; научат како да го применуваат националниот сметковен план. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед и значење на финансиското сметководство;  



2. Акумулирање и организација на финансиските информации со цел на изготвување на 

финансиските извештаи;  

3. Запознавање со двојната евиденција и чекорите на сметководствениот процес;  

4. Запознавање со дневникот и главната книга;  

5. Финансиски извештаи на претпријатијата;  

6. Запознавање со контен план,  

7. Евиденција на нетековни средства и депрецијација;  

8. Евиденција на тековни средства;  

9. Евиденција на обврски;  

10. Акционерски капитал;  

11. Евиденција на приходи и расходи;  

12. Утврдување и распределба на финансиски резултат;  

13. Парични приливи и одливи;  

14. Консолидација на финансиски извештаи 

12. Методи на учење:  

Метод на усно и писмено излагање 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

(15 недели х 2 часа = 30 часа). 

30 часа 

       

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели х 2 часа = 30 часа). 

30 часа 

       

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часа 

       

16.2. Самостојни задачи 

 

30 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 

 

60 часа 



17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуален проект / проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Освоени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност на предавања и вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски и Англиски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хорнгрен, 

Сандем, 

Елиот, 

Филбрик 

Вовед во 

финансиско 

сметководство-

Проект превод на 

Влада на РМ 

Prentice Hall 2006 

2. Трајко 

Русевски 

Финансиско 

сметководство 

Сојуз на 

сметководители 

на РМ, Скопје 

2002 

3. Трајко 

Русевски 

Збирка задачи по 

сметководство 

 

Сојуз на 

сметководители 

на РМ,Скопје 

2003 



22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Albrecht Stice Financial Accouniting 

- 

concepts&applications 

South-Western, 

Cengage 

Learning, 

2011 

 


