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

 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Управувачко сметководство 

2. Код 4EK120217 
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):  
Предметна дисциплина овозможува сеопфатен приказ на работата на 

сметководствениот менаџер, вклучувајќи го стратегиското и годишно планирање, 

финансиското известување и управување со сите аспекти на сметковдствениот 

департман. Зголемениот обем на работа и растечките трошоци, од сметководителот 

бараат проширување на опсегот на неговата улога во процесирање на 

сметководствените трансакции и презентирање на финансиските извештаи, односно 

истиот треба да поседува и значителни менаџерски и аналитички вештини со цел 

сметководствените департмани и останатите департмани во претпријатието да 

функционираат на поефективен и поефикасен начин.   
11. Содржина на предметната програма:  

Сметководство на менаџмент во рамките на сметководствениот систем;  

Трошоците и нивните поделби во менаџерскиот процес и некои елементи на теоријата 

на трошоците со нејзината практичнa примена;  

Графикон на рентабилноста за целите на менаџментот;  

Сметководствени постапки за опфаќање на трошоците по носители;  

Сметководствено планирање;  

Сметководствени постапки за опфаќање на трошоците по носители;  

Облици на алокација на трошоците;  

Сметководство на активностите;  

Некои од алтернативните методи на вреднување на залихите;  

Финансиски извештаи за потребите на менаџментот;   

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 и 

Недев, Блажо 

Сметководство на 

менаџментот 
Универзитетски 

учебник, 

Економски 

факултет-Скопје  

2003 

2.     

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 



1. Horngren, 

Charles T., 

Srikant M. Datar, 

George M. 

Foster: 

Cost Accounting 12th edition, 

Prentice Hall, New 

York 

2005 

2. Noreen, E.W., 

Brewer P.C., 

Garrison R.H. 

Managerial 

Accounting 

Irwin Professional 

Pub 

2005 

3.     

     

 


