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

 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Споредбени сметководствени системи 

2. Код 4EK121717 
3. Студиска програма Бизнис информатика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Бизнис информатика 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година / семестар Четврта 

година /  

осми 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  
4 

8. Наставник Доц. д-р Благица Колева 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Материјата од овој предмет треба да им помогне на студентите да ја осознаат неговата  

интердисциплинарна содржина и позначајните трендови на сметководството во 

меѓународни рамки. Тие ќе се стекнат со знаење за процесите на усогласување на 

сметководствената практика и факторите кои влијаат врз усогласувањето на 

финансиското известување.  
11. Содржина на предметната програма:  

Развојни трендови на сметководството во меѓународни рамки;  

Облици на меѓународното финансиско известување; 

 Главни меѓународни разлики во финансиското известување; 

 Фази и резултати од хармонизацијата на сметковдствените системи во светот;   

Улогата на меѓународните регулативни тела во (IFAC,IASB,FEE) во хармонизација на 

сметковдствените системи и финансиското известување; 

 Позначајни подрачја при примената на Меѓународните стандарди за финансиско 

известување;  

Позначајни обележја на сметководствените системи на некои земји (САД, Велика 

Британија, Австралија, Франција, Германија, Јапонија, Кина);  

Регулирање на сметковдствените системи и финансиското известување во ЕУ;  

Национална стратегија за финансиско известување во Република Македонија; 
12. Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање 
13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС + 30 часа = 120 часови 

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+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 1 часа = 15 
часа) 

15 часа 



16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  15 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 30 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. Марковски 

Слободан, 

Блажо Недев  

Меѓународно 

сметководство – 

Компаративни 

сметководствени 

системи 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1997 

2. Benston, 

George J. et al 
Worldwide financial 

reporting : the 

development and future 

of accounting standards 

Oxford 

University 

Press, New 

York 

2006 

3. .     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Frederick D. 

Choi and Gary 

K. Meek: 

International 

Accounting, 6th edition 
John Wiley & 

Sons Ltd, 

Chichester, 

2007 

2.     



3.     

     

 

 

 


