
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Сметководствени контролни системи 

2. Код 4ЕК120717 

3. Студиска програма Бизнис информатика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

Трета/V 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Јанка Димитрова 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставата по овој предмет има за цел да ги запознае студентите со значењето на 

контролното интерно окружување во функција на континуитетот на работењето 

на претпријатието. По завршување на наставата, студентите треба да бидат 

способни да ги: разбираат основите и компонентите на ефективниот  систем на 

контрола; применуваат техниките за сегрегација на должностите и дизајнираат 

ефективен сметководствен контролен систем; идентификуваат ризичните 

подрачја од работењето; постават основите на систем за сегментирано 

известување и контрола преку мерење на резултатите; разбираат 

бихејвиористичките импликации на контролниот систем. 

11. Содржина на предметната програма:  

Основи на теоријата за менаџмент контроли; Бихејвиористичките аспекти на 

сметководствените контроли; Основни компоненти на ефективен систем на 

интерни контроли; Улогата на интерната контрола и менаџментот при 

дизајнирањето на интерните контроли; Сметководствениот систем и контроли на 

сметководствениот систем; Автоматизирани контролни системи во компјутерска 

околина; Системи за идентификување и управување со вообичаените деловни 

ризици; Измамите, интерните контроли и сметководството за истражување на 

ризици од измами и грешки; Улогата на сметководствениот контролен систем во 

корпоративното управување, со посебно разработка на темите: контрола на сметки 

за наплата; контрола на нарачка, кредит и испорака; контрола на водење попис 

(инвентар); контрола на фактурирање; контрола на ракување со пари; контрола 

на платен список; контрола на фиксни средства;  

 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

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 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 

60% успех од сите предиспитни активности, 
т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, 
семинарската работа, редовноста 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. Steven M. Bragg Accounting Control 

Best Practices 

John Wiley & 

Sons, Inc 

2006 

2. Anthony J. 

Berry, 

Broadbent, Otley 

Management Control, 

2nd edition 

Palgrave 

Macmillan, 

England 

2005 

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul M Collier, 

Samuel Agyei-

Ampomah 

Management 

Accounting Risk and 

Control Strategy 

CIMA 

Publishing 

2007 



2.     

3.     

     

 


