
Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Менаџерско сметководство 

2. Код   ФМ3101 
3. Студиска програма Финансиски менаџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

VIIa -120 

6. Академска година/семестар 2017/2018  
1 семестар 

7. Број на ЕКТС 12 

8. Наставник Проф. д-р Билјана Ангелова 
Проф. д-р Неда Петроска Ангеловска 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Завршен прв циклус студии (180 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на со важноста и 

значењето на менаџерското сметководство и разликите меѓу традиционалното 

сметководство и менаџерското сметководство што е од особена важност за 

современо организираните компании поради потребата од тековно следење на 

реализацијата на таргетите на менаџментот; 

 

Оспособен за (компетенции): 

 Користење на алатките на менаџерското сметководство за потребите на 

деловниот менаџмент како во краткорочното така и во долгорочното 

одлучување; 

 Вештини за подготовка на извештај за готовински тек и негова употреба 

во деловното одлучување; 

 Вештини и знаења за подготовка на конзистентен и одржлив буџет на 

компанија; 

 Вештини за изготвување на статички и флексибилни буџети; 

 Вештини за подготовка на буџет без стартна основа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Содржина на предметната програма: 
1. Улога и значење на управувачкото сметководство за потребите на 

деловниот менаџмент 

2. Сметководствен информативен систем 

3. Бихевиоризмот во сметководственото планирање 

4. Менаџмент на трошоци  

5. Користење на методи за краткорочно деловно одлучување за обемот на 

производство, проджба и планирање на добивката 

6. Користење на техниките на графиконот на рентабилност во 

краткорочното одлучување, 

7. Budgeting – систем на финансиско сметководствено планирање на 

трошоците и финансискиот резултат 

8. Подготовка на мастер буџет на компанијата, 

9. Извештај за готовинскиот тек – структура, методолошки приод за негово 



подготвување, примена и проверка,  

10. Инкорпорирање на планот за инвестициони вложувања во главниот буџет 

на компанијата, 

11. Планирање без стартна основа, 
12. Флексибилни и статички буџети. 

12. Методи на учење: 
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни 
методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и учество 
на истакнати стручњаци од пракса.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 15 недели 

12 ЕКТС х 30 часови = 360 часови 
 

14. Распределба на расположливо време 60+30+270 = 360 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

60 

часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 

часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 80 
часови 

16.2. Самостојни задачи 80 
часови 

16.3. Домашно учење 110 
часови  

17. Начин на оценување 
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) 

   до  61 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 до100 
бода 

10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Редовност на настава и вежби, проектна 

задача 
20. Јазик на кој се 

изведува наставата 
Македонски јазик 



21. Метод на следење на 
квалитетот на 
наставата 

Механизми на интерна евалуација 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Блок, Стенли Б. и 
Харт, Џефри А. 

Основи на 
финансискиот 
менаџмент 

Глобал 
комуникации, 
Скопје, 
(Превод од 
Владата на 
РМ) 

2008 

2. Ангелова. Б Budgeting – систем 

на финансиско   

сметководствено 

планирање на 

тршоците и 

финансискиот   

резултат 

Економски 

институт, 

Скопје 

2000 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Hansen & Mowen Managerial 

Accounting, 9 

edition 

 

South-Western 
College Pub;  

2008 

2. Garrison R.H., 
Noreen E 

Managerial 

Accounting, 14th 

Edition 

 

McGraw-

Hill/Irwin 

2011 

 


