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Постигнување на високи стандарди во сметководственото 

образование: споделување на добри практики и можности 

за реформи 

Резултати од работилницата
 

27 јуни 2017 година, Воденица, ул. Митрополит Гологанов бр. 69, Скопје 
 

На 27 јуни 2017 година повеќе од 50 учесници, вклучувајќи претставници од министерства, од 
академскиот сектор, професијата, регулаторите, работодавачите од приватниот и од јавниот 
сектор, деловната заедница, како и развојните партнери, се состанаа во Скопје со цел градење 
на консензус околу идните реформи во областа на сметководственото образование во земјата.  

За време на работилницата, неколку панел дискусии и работни групи се фокусираа на 
решенија за тоа како може да се подобри соработката помеѓу универзитетите, 
професионалните здруженија и деловната заедница, со цел развивање на релевантни 
образовни програми за стручни сметководители односно ревизори.  

Клучните предложени активности, организирани по тематски области, дискутирани за време 
на панел дискусиите ги вклучуваат следните: 

 

 Потребни се понатамошни законски реформи релевантни за сметководственото и 

ревизорското образование. Придонесот на професијата и другите релевантни 

чинители се од исклучително значење во текот на овој процес со цел на развивање на 

спроводливи и усогласени законски решениија. Во моментов, одредени законски 

решенија и регулативи го попречуваат развојот на професијата и треба итно да бидат 

надминати, како што е пропишаниот начин за спроведување на испитот за овластени 

ревизори кој предизвикува многу практични потешкотии во текот на 

имплементацијата. Законските решенија треба да имаат за цел обединување и 

усогласување на професијата на национално и меѓународно ниво, како поддршка на 

развојот на силна професија заснована на меѓународните најдобри практики. 

 

 Активна соработка помеѓу ревизорската и сметководствената професија е од 

исклучително значење за понатамошниот развој, особено во области какви што се 

едукацијата за стекнување квалификација и континуираниот професионален развој. 

Двете признаени професионални тела  на ревизори и сметководители треба да 

воспостават формални (преку меморандуми за соработка), но исто така и активни 

односи, како на пример менторства и соработка во насока на зајакнување на развојот 

на професијата и нејзиниот капацитет да му служи на јавниот интерес. Потенцијалните 

области на соработката би можеле да вклучуваат усогласување на сметководствените 

звања, нивоата на стручност и квалификациите, развивање на системи за взаемна 

акредитација на квалификациите, спроведување на заеднички образовни програми и 

континуирано стручно образование, поддржување на творците на политиките во 

развојот на сметководствени стандарди за мали и микро претпријатија, промовирање 

на примената на Етичкиот кодекс за професионални сметководители кај своето 

членство, како и други области. 
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 Континуираното професионално усовршување (КПУ) и практичното искуство се 

важни аспекти на сметководственото образование за потребно понатамошно 

зајакнување и развој на компетенции. Во областа на КПУ потребни се дополнителни 

напори за развивање на квалитетни обучувачи, развивање на критериуми за 

акредитација на даватели на КПУ, воведување на образовни програми на работното 

место и шеми на акредитирани работодавачи, преиспитување на прифатливите 

правила за КПУ, како и спроведување на мерење и проверка на КПУ врз основа на 

постигнувањата за потребите на ревизорските партнери. Практичното искуство треба 

да се зајакне како на ниво на универзитет така и на ниво на професијата. 

Универзитетите треба да изнајдат нови начини за воведување на посилни програми за 

стажирање, воведување на попрактични наставни методи и надворешни предавачи од 

праксата, испитување на интегрирани програми кои ги комбинираат теоретските 

студии со практичното искуство, подобро интегрирање на студентите со деловниот 

сектор итн. Професијата исто така треба да развие компетенции за практично искуство 

на идни кандидати, кои би ги насочувале студентите и супервизорите и истовремено 

би се менторирале квалификуваните кандидати. 

 Националните сметководствени тела треба да ги разгледаат начините за 

подобрување на регионалната соработка, особено во областа на образование и 

професионалниот развој. Подоброто интегрирање со други регионални 

професионални тела би потпомогнало во забрзувањето на развојот на 

сметководствената професија во западниот Балкан и зајакнување на регионалниот глас 

на професијата во Европа и на глобално ниво. Подобрата регионална координација би 

можела да доведе до остварување на заштеди од зголемен обем кога се работи за 

ресурсно интензивни области како на пример обезбедување на пристап до квалитетни 

образовни ресурси, претставување и членство во меѓународни тела, инвестиции во ИТ 

итн.  

 Потребно е проактивно учество на професијата во низа области кои вклучуваат 

најразлични чинители, вклучувајќи: 

o Подобрување на соработката со деловната заедница и работодавачите со цел 

одржување на релевантноста на квалификациите и студентите да добиваат 

ажурирани вештини (на пример вештини за ИТ и анализа на податоци); 

o Споредба на програмите од универзитетите и воведување на системи за 

акредитација и признавање секаде кога што е тоа можно за да се овозможи 

полесно влегување на младиот потенцијал во професијата; 

o Активно учество во тековните национални образовни реформи, на пример 

преку давање на придонес и коментари на творците на политиките во однос на 

развојот на Националните рамки за квалификации и компетенции. 


