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КРАТЕНКИ 

 
СиР   Сметководство и ревизија 

БКБС   Базелски комитет за банкарска супервизија 

СУНР  Совет за унапредување и надзор на ревизијата  

СКиЗ  Стопански комори и здруженија 

КЕБС  Комитет на европски банкарски супервизори   

КЕСОПП                   Комитет на европски супервизори за осигурување и професионални пензии   

КЕРХфин   Комитет на европски регулатори за хартии од вредност – работна група за финансиско известување 

КПУ                       Континуирано професионално усовршување   

ЦР  Централен регистар 

ЕУ   Европска унија 

ЕБФ                          Европска банкарска федерација   

ЕФС                          Европска федерација на сметководители   

ГМРУ                     Глобална мрежа за развојно учење   

ОMСRU   Oдбор за mеѓународнi standardi za ревизija i uveruvawe 

МЗОС   Меѓународно здружение на осигурителни супервизори 

КМРП                       Kомитет за mеѓународнi ревизорски практики   

ИМРП                       Iзвештај за mеѓународнi ревизорски практики   

МСС   Меѓународни сметководствени стандарди 

ОМСС   Oдбор за mеѓународнi сметководствени стандарди 

КМСС   Kомитет за mеѓународнi сметководствени стандарди 

ФКМСС  Фондација на Kомитетot за mеѓународни сметководствени стандарди 

ИОР  Институт на овластени ревизори 

МОС                         Меѓународни образовни стандарди   

МФС   Меѓународна федерација на сметководители 

КТМФИ                   Kомитет за толкување на mеѓународнoto финансиско известување   

МСФИ   Меѓународни стандарди за финансиско известување 

ММФ   Меѓународен монетарен фонд 

МОКХV  Меѓународна организација на комисии за хартии од вредност 

МСР  Меѓународни  стандарди за ревизија 

МЕ  Министерство за економија 

МФ  Министерство за финансии 

МФ-ООС Министерство за финансии, Одделение за осигурителна супервизија   

МП  Министерство за правда  

НБРМ                  Народна банка на Република Македонија 

НУК                  Национален управен комитет 

УЈП  Uправа за јавни приходи  

UК                            Uverување vo квалитет   

REPARIS                  Пат кон Европа – Програма за сметководствени реформи и институционално зајакнување   

ИПСК                   Извештај за почитување на стандардите и кодексите 

ПКС  Поткомитет за спроведување при КЕРХфин 

КХВ  Комисија за хартии од вредност 

SEEPAD               Партнерство во Југоисточна Европа за развој на сметководството   

ПКТ                          Постојан комитет за толкување  

ПОМС  Поткомитет за одобрување меѓународни стандарди при КЕРХфин 

МСП  Мали и средни претпријатија 

ИОЧ                        Извештаи за обврски на членството   

  2

XBRL                      Неограничен јазик за деловно известување 
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1 ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

• Вовед 
 
Овој документ ја утврдува Националната стратегија и акционiot план за подобрување на 

квалитетот на финансискоto известување, ревизијата и институционалното зајакнување во 

Република Македонија (Македонија). Стратегијата ја подготви Националниот управен комитет 

(НУК) составен од чинители од јавниот sektor, приватниот сектор и akademskata zaednica кои se 

isklu~itelno zainteresirani za viokokvalitetno финансиско известување, kvalitetna ревизија и 

зајакнување na институционалнite kapaciteti, кој беше формиран во 2005 гodina.1 Оваа 

Национална стратегија и акционен план утврдуваat јасна програма на реформи за podobruvawe на 

правната рамка, zajaknuvawe na kapacitetot na brojnite институции od domenot na 

сметководствената i revizorskata професија во Македонија, со цел да се дојде до висококвалитетно 

финансиско известување. Aktivnostite opfateni vo ovaa Nacionalna strategija i akcionen plan, isto 

taka, pomag,aat za podobruvawe na smetkovodstvenata, revizorskata i biznis kultura vo Makedonija.  

• Придобивки од подобрувањето на финансискоto известување 
 
Подобрувањето на финансискоto известување не треба да се гледа како цел сама за себе. Vo 

osnova, се работи за многу повеќе. Висококвалитетното финансиско известување е темел на 

функционалното пазарно стопанство и основа на здравиот финансиски систем. Подобрувањето на 

квалитетот на финансиското известување во Македонија ќе има значително и позитивно влијание 

врз ekonomijata преку:  

• Намалување на ризикот од криза на финансискиот пазар и сродните негативни 

економски влијанија преку зајакнување на домашната финансиска архитектура; 

• Придонесување за странски директни и портфолио инвестиции и помагање да се 

мобилизираат домашните заштеди; 

• Помагање на пристапот на малите pretprijatija заемопримачи до кредити од финансиски 

сектор преку намалување на високите трошоци за информирање и позајмување; 
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1 Види Прилог В – Re{enie za imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Upravniot komitet za reformi vo 

smetkovodstvoto i institucionalno zajaknuvawe, Slu`ben vesnik na R. Makedonija br.43, 9 juni 2005 god., str. 

10. 
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• Овозможување на инвеститорите правилно да ги оценат деловните перспективи и да 

nosat информирани инвестициски и гласачки одлуки, што резултира со пониска цена на 

капиталот и подобра распределба на средствата; 

• Овозможување на акционерите и poшироката јавност да ја оценат uspe{nosta na 

menaxmentot на pretprijatijata, со што се промовира активниот развој на пазари на 

капитал; и 

• Поддржување на економската интеграција, регионално и глобално. 

• Двигателни на подобреното финансиско известување во Македонија 
 
НУК потврди дека kvalitetnoto финансиско известување зависи од донесувањето и примената на 

низа различни репери, стандарди, кодекси и практики. Примарниот репер е acquis communautaire2 
поврзано со трговско право, финансиско известување, ревизија, финансиски пазари и финансиски 

институции pridru`eno, како што е дадено на страница 28 (Дел 2.5), со Меѓународните стандарди 

за финансиско известување (МСФИ), Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) и добрата 

меѓународна пракtika. Правилнoto пренесување и имплементација на acquis communautaire станаа 

isklu~itelno zna~ajni откако Европската унија (ЕУ) на 17 декември 2005 гodina на Македонија и 

додели статус на zemja кандидат. 

 
НУК го зема предвид искуството на релевантните земји-членки на ЕУ увидувајќи дека 

квалитетната Национална стратегија треба да се fokusira kako на законските taka и на 

институционалните прашања. Не е доволно да се побара само поkvalitetno финансиско 

известување. Подобрената законска рамка треба да се имплементира и спроведе во пракtikata од 

страна на институции koi raspolagaat со соодветни ресурси. Националната стратегија и акционiot 

план gi утврдуваat активностиte поврзани со овие два клучни столба: законската рамка и 

институционалната рамка.  

 
НУК го имаше предвид капацитетот на Македонија да ги спроведе предложените активности. Во 

некои случаи, подобро е да се има релативно благо правило кое во пракtikata се спроведува 

pravilno i konzistentno отколку ригорозно правило кое не може да се спроведе, затоа што благото 

правило може постепено како што ќе дозволуваат околностите да се прави построго. Како 
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2 Kорпусot на законите на Европската унија vo celina е познат како acquis communautaire. Терминот 

најчесто се користи во врска со подготовките на земјите-пристапнички за придружување на Европската 

унија. Тие треба да ги усвојат, имплементираат и спроведат сите делови од acquis за да им се дозволи да 

се придружат во Европската унија. Acquis communautaire го вклучува целото примарно законодавство 

(договори), второстепеното законодавство (регулативи, директиви итн.) и судската пракtikа (пресуди на 

Европскиот суд на правдата и Европскиот првостепен суд). 
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резултат на тоа, НУК реши да започне реформски активности кои ќе бидат предизвик, но ќе може 

да се изведат на краток до среден рок. 

 
НУК исто така го имаше предвид Извештајот на Светска банка за почитувањето на стандардите и 

кодексите (ИПСК3) за сметководство и ревизија во Македонија од 2003 гodina. Препораките за 

kreirawe na политики koi proizleguvaa оd ИПСК беа договорени меѓу Светска банка, 

Министерството за финансии и чинителите во земјата, и на тој начин се формираше solidna 

платформа за подготовка на национална стратегија и акционен план za reformi vo 

smetkovodstvoto, revizijata i institucionalno zajaknuvawe vo Makedonija. 

 

1.4. Стратегија за постигнување поkvalitetno финансиско известување 
 
Придобивките од поkvalietno финансиско известување се значителни. Aktivnostite потребни за 

постигнување на тие придобивки исто така се сеопфатни. НУК утврди приоритетни цели на 

високо ниво кои се основата на националната стратегија што ќе се изведе преку поединечните 

активности утврдени во планот. 

1) Подобрување на рамката за финансиско известување; 

2) Зајакнување na клучниte чинители во рамката за finansisko известување; 

3) Поддржување на ревизорската професија; 

4) Поддржување на образованието, обуката и јавната свест. 
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3 Види Прилог Б за integralniot tekst na ИПСК. 
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зајакнување во РМ 

Национална стратегија и акционен план

(4) Поддржување 
на образованието, 
обуката и јавната 

свест

(3) Поддржување 
на ревизорската 

професија

(2) Зајакнување  
клучни чинители 
во рамката за 
f i nansi sko 
известување

(1) Подобрување 
на рамката за 
финансиско 
известување

(1) Подобрување на рамката
за корпоративно финансиско
известување
(2) Зајакнување клучни
чинители во рамката за
корпоративно известување
(3) Поддржување на
ревизорската професија

(4) Поддржување на
образованието, обуката и
јавната свест

 

Табела 1-1: Национална стратегија и акционен план 

Поединечните активности за постигнување на овие цели на globalno ниво се содrжани во Глава 4. 

При одлучувањето за овие конкретни активности НУК направи преглед на aktuelniot sistem на 

финансиско известување во Македонија. Прегледот се изведе преку низа интервјуа и состаноци со 

клучни чинители od javniot sektor, privatniot sektor i akademskata zaednica. Се подготви резиме за 

напредокот во имплементацијата на препораките од ИПСК и za isklu~itelnite прашања што се уште 

треба да се решат.   
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Во врска со институционалната рамка НУК идентификуваше низа клучни чинители кои ќе играат 

витална улога во имплементацијата на националната стратегија и акционiot план. Министерството 

за финансии (МФ), Народната банка на Република Македонија (НБРМ), Комисијата за хартии од 

вредност (КХВ), Управата за јавни приходи (УЈП), Одделението за осигурitелна супервизија 

(ООС), Централниот регистар (ЦР), Институтот на овластени ревизори (ИОР), Советот за 

унапредување и надзор на ревизијата (СУНР), Здружението за комерцијално банкарство, 

академската заедница, стопанските комори и други здруженија, и poшироката јавност ќе имаат 

своја улога, било директно или индиректно. 
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Подобрување на рамката за финансиско известување 

Постигнувањето konzistentna, предвидлива и практична рамка за финансиско известување е еден 

од клучните репери за zdrav финансиски систем. 

 

При развојот на рамката за финансиското известување примарна цел е да се обезбеди балансиран 

пристап pome|u финансискоto известување и barawata na ревизijata во Македонија кој ќе im izleze 

vo presret na разните корисници на финансиски информации, кој е konzistenten и предвидлив и, 

што е поважно, кој не му наметнува непотребни товари na корпоративниот сектор.  

 

Како што е дадено во дел 1.3, acquis communautaire утврдува примарен репер за поставувањето 

една таква рамка. Услогласувањето на aktuelnite barawa за финансиско известување во законските 

и подзаконските акти со оние од acquis communautaire значително ќе го поттикне развојот на една 

подобрена рамка за finansisko известување во Македонија (Активност 1).   

 

Табела 1-2: Подобрување на рамката за финансиско известување  
 

Oпкружувањеto за eфективно финансиско известување се bazira на соодветни стандарди за 

финансиско известување (сметководствени стандарди).  

 

Донесувањето финансиски стандарди кои водат до транспарентно финансиско известување ќе им 

помогне на изготвувачите и корисниците на финансиските извештаи во Македонија. Соодветните 

стандарди за финансиско известување треба да се осврнат на потребите на разни видови субјекти, 

како на пример субјекти од јавен интерес и мали и средни претпријатија.  

 

Развојот на рамка за тековното и kontinuiranoto a`urirawe na соодветни стандарди за финансиско 

известување во Македонија, преку развојот на profesionalno telo za koherentno управување со овој 

процес, ќе се осврне на суштинскаta слабост во рамката за финансиското известување – 

недостатокот од соодветни достапни стандарди за финансиско известување (Активност 2). 

Поддржувањето на изготвувањето процедури и процеси за да mu се олесни на profesionalnoto telo 

да се осврне на тековните barawa za преведуваwe na стандардите за финансиско известување во 

Македонија (Активност 3), како и обезбедувањето поддршка за да се обезбеди континуиран и 

постојан ефективен и ефикасен процес на превод (Активност 4), се дополнителни одделни 

активности кои ќе го поддржат висококвалитетното финансиско известување во Македонија. 
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Зајакнување na клучниte чинители во рамката за finansisko известување 

 

Стратегијата го зема предвид искуството на релевантните земји-членки на ЕУ увидувајќи дека 

успешното финансиско известување треба да го имплементираат и спроведат во пракtika 

институции со соодветни ресурси. Целта на овие активност е да се воведе систем кој 

функционира заедно со соодветна рамка за финансиско известување и rezultira во 

висококвалитетно финансиско известување во Македонија 

 

Зајакнување клучни чинители во рамката
за f i nansi sko известување

Народна банка на Република
Македонија (Активности 5 и
6)
Банкарско здружение на
Македонија (Активност 7)

Управа за јавни приходи
(Активности 8 и 9)

Одделение за осигурителна
супервизија (активност 10 и
11)
Комисија за хартии од
вредност (Активности 12 и
13)
Централен регистар
(Активности 14 и 15)

 

• Табела 1-3: Зајакнување na клучниte чинители во рамката за финансиско известување 

 

Банкарскиот сектор во целина претставува zna~aen сегмент kako од изготвувачите taka и од 

корисниците на финансиско известување во Македонија и, poradi toa, е клучна област за 

востановување на очекувањето za и подготовката на квалитетно финансиско известување.  
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За Народната банка на Република Македонија (NBRM) оваа програма ќе изврши преглед на 

законодавството и прописите применливи за банкарскиот сектор за да се обезбеди усогласување 

на законодавната рамка со релевантните делови од acquis communautaire и за да се обезбеди 

konzistentnost на банкарското законодавство со друго релевантно домашно законодавство 

(Активност 5). Стратегијата би понудила значителна поддршка за Одделението за супервизија 
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при НБРМ за зајакнување на институционалниот капацитет за надзор, следење и спроведување на 

примената на МСФИ во банкарското финансиско известување (Активност 6).  

 

Ресурсите што се користат за градење капацитети во Здружението за комерцијално банкарство на 

долг рок ќе овозможат negov развој vo nasoka na клучен партнер за НБРМ, со што ќе се создаде 

култура на усогласеност и, конечно, подобро финансиско известување во секторот. Od aspekt na 

Здружението за комерцијално банкарство стратегијата ќе го поддржи развојот на силна соработка 

меѓу комерцијалните банки и други клучни чинители, и ќе го поттикнува дијалогот со НБРМ во 

врска со зајакнувањето на финансиското известување во комерцијалните банки (Aктивност 7).  

 

Даночното izvestuvawe во Македонија моментално apsorbira значителен дел од 

сметководствените капацитети на земјата. Ресурсите што се користат за појаснување и 

координација на опкружувањето за даночно izvestuvawe od edna и финансиско известување od 

druga strana значително ќе придонесат за севкупната zna~ajnot на финансиското известување во 

Македонија, што на долг рок ќе доведе до pokvalitetno финансиско известување. За Управата за 

јавни приходи (UJP) стратегијата би го поддржала воспоставувањето na законска рамка што дава 

предвидлива даночна основа, како и изградбата на ефикасен процес за утврдување данок со кој би 

се намалиле трошоците за усогласување кои им се наметнуваат на трговските друштва 

(Aктивност 8). Освен тоа, стратегијата би го поддржала воспоставувањето na институционална 

рамка која имплементира ефикасен процес за утврдување данок што ќе резултира со ефективно 

утврдување и naplata на данокот (Aктивност 9).  

 

Развојот на клучни специјализирани финансиски сектори во области, кои меѓу drugoto opfa}aat 

осигурување и пензии, е стратешка цел за секоја земја што се стреми да развие здрава и растечка 

економија. Тие специјализирани области бараат специјализиранo финансиско известување и 

супервизија. За Министерството за финансии стратегијата би ја поддржала изработката на 

konzistentna законодавна и регулаторна рамка која go поддржува осовременето опкружување за 

известување за осигурителнite dru{tva усогласено со acquis communautaire (Активност 10). Освен 

тоа, стратегијата би го поддржала развојот на капацитетот за следење и обезбедување 

усогласеност со законодавството за финансиско известување и со прописите за осигурителни 

друштва во Македонија (Активност 11). 
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Vospostavuvaweto na силен, ефективен и софистициран пазар на капитал е темел на успешнa 

ekonomija во кој било дел од светот. Силните, ефективни и софистицирани пазари на капитал 

бараат соодветни прописи (vklu~itelno и barawata за финансиско известување) и 

институционализирани механизми за nivno спроведување во пракtikata. За Комисијата за хартии 

од вредност (KHV) стратегијата би ја поддржала и развила законодавната и регулаторнаta рамка 
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за субјектиte koi kotiraat na berza (Активност 12). Покрај тоа, стратегијата би ги поддржала 

имплементацијата и спроведувањето во пракtikata на законските овластувања за да се развие 

култура на усогласеност и, конечно, pokvalitetnoto финансиско известување за субјектиte koi 

kotiraat na berzata во Македонија. Оваа култура на долг рок може да се пренесе на поширокиот 

финансиски сектор и поve}e od toa (Активност 13). 

 

Програмите за институционално и законско зајакнување ќе помогнат при подготовката на 

висококвалитетно finansisko известување кое ќе ги задоволи потребите на широк круг корисници, 

како инвеститори, заемодавачи и други доверители. Таквото висококвалитетно финансиско 

известување е предуслов за прибирање средства na пазарите на капитал и vo банкарскиот сектор, 

кои се суштински за економскиот раст. 

 

Сепак, тие висококвалитетни годишни сметки и консолидирани сметки се корисни единствено 

ако јавноста може да ги добие брзо и лесно. За Централниот регистар стратегијата би обезбедила 

usoglasuvawe na македонското законодавство и прописи со релевантните делови од acquis 

communautaire поврзани со објавувањето и поднесувањето финансиски информации, вклувајќи го 

и принципот на задолжително obelodenuvawe, минимalni barawa за транспарентност, и nivna 

konzistentnost so друго релевантно домашно законодавство (Активност 14). Освен тоа, 

стратегијата би придонела за значително подобрување на јавниот пристап до квалитетни 

финансиски информации преку програма за оперативна, харверска и софтверска поддршка 

(Активност 15). Овие активности ќе им овозможат на заинтересираните страни брз и лесен 

пристап до електронските годишни сметки и консолидираните сметки на релевантните трговски 

друштва. 

 

Поддржување на ревизорската професија 

 

Усвојувањето na подобрена рамка за finansisko известување ќе биде ефективно единствено ако 

трговските друштва ја почитуваат. Зајакнувањето na клучниte чинители zadol`eni za regulativata е 

еден од методите да се обезбеди трговските друштва да се придржуваат до barawata za finansisko 

известување. Законската ревизија на selektirani годишни сметки и консолидирани сметки (на 

пример годишните сметки на субјект од јавен интерес) е друг ефективен метод да се поттикне 

придржувањето до стандардите за финансиско известување. 
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На Македонија моментално и недостасува овој суштински столб за обезбедување квалитет и 

konzistentnost vo финансискоto известување – присуството на сигурна и независна ревизорска 

професија lojalna на доверителите, акционерите и на другите чинители на трговското друштво. 
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Поддршката и развојот на ревизорската професија во Македонија се утврдени како суштински 

цели на оваа стратегија и акционен план. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 1-4: Поддржување на ревизорската професија 
 

Ревизорската професија треба да си ги развива внатрешните прописи и процедури, како што е 

утврдено во активностите за поддршка на професијата во оваа стратегија. Сепак, јасно е, особено 

по скорешните светски меѓународни сметководствени скандали („Енрон“, „Пармалат“ итн.), и 

имајќи го предвид скорешното законодавство на Европската унија (Новата осма директива во 

областа на трговското право за законска ревизија), во Македонија треба да се имплементира 

систем за надворешен и независен јавен надзор на ревизорската професија. Освен тоа, 

ефективниот јавен надзор на ревизорската професија е витален елемент во одржувањето и 

зголемувањето на довербата во ревизорската функција.  

 

Новиот Закон за ревизија бара структура за преземање на овие активности. Оваа стратегија ќе го 

поддржи kreiraweto, и развојот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата (СУНР) за да 

се помогне да се uverat регулаторите, инвеститорите и јавноста дека ревидираните годишни 

сметки и консолидирани сметки даваат realna слика за финансиската состојба на ревидираните 

трговски друштва (Активности 16, 17 и 18). Програмата за поддршка ќе помогне да се обезбеди 

СУНР да се развие во ефективнo и ефикаснo profesionalno telot коe ќе биде способнo да ја 

  13

Supporting the Audit Profession Oversight of the Auditing
Profession (Action 16, 17 & 18)

Development support to the ICA
(Action 19, 20 & 21)

Translation of Auditing
Standards (Action 22 & 23)

Education, Training  &
Examination of Auditors (Action
24, 25 & 26)
Continuous Professional
Development for Auditors
(Action 27, 28 & 29)
Quality Assurance for the Audit
Profession (Action 30, 31 & 32)

Discipline & Sanction of
Auditors (Action 33, 34 & 35)

Registry of Auditors (Action 36,
37 & 38)

Recognition of Auditors (Action
39)

External International
relationships for ICA (Action 40)
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исполни својата законоska должност и да ја потkrepi регулаторната структура на ревизорската 

професија во Македонија на долг рок.  

 

Со директната поддршка на ревизорската професија оваа стратегија ќе помогне  на развојот на 

новооснованиот Институт на овластени ревизори (ИОР) во Македонија. Prvo, sтратегијата ја 

поддржува формираната тричлена комисија за изготвување на подготвителни акти и prevzemawe 

na подготвителни активности во функција на основање на IOR. Komisijata ги има спроведено сите 

неопходни активности за одржување на основачкото собрание на IOR. Второ, strategijata }e му 

помогне на ИОР при подготовката на структуирани процеси и процедури кои ќе овозможат развој 

на еден modus operandi на asocijacijata којa ќе биде ефективнa, ефикаснa и kompatibilna со добраta 

меѓународна пракtikа (Активност 20). Kone~no, strategijata }e го поддржи ИОР во изградбата на 

доволен капацитет за ефикасна и ефективна имплементација на структуираните процеси и 

процедури утврдени со оваа стратегија (Активност 21). 

 

Ефективните ревизорски процедури се имплементираат преку придржување до соодветни 

меѓународни репери, особено Меѓународните стандарди за ревизија (MSR). Постојаната 

достапност и спроведување на овие стандарди е од суштинско значење. Оваа стратегија ќе развие 

и поддржува функционалнa Komisija за превод na MSR, под контрола на ИОР, којa пermanentno 

ќе го a`urira преведениот текст nа стандардиte za ревизija и други релевантни соопштенија. Тоа ќе 

обезбеди понатамошен развој на професијата, кое, пак, ќе го подобри квалитетот на ревизијата во 

Македонија заедно со сите придружни beneficii што ги носи едно такво подобрување (Активност 

22 и Активност 23). 

 

Целосно функционалната ревизорска професија бара развој на сметководствено образование и 

програма за обука која ќе sozdade компетентни ovlasteni ревизори способни во текот на својот 

raboten vek да дадат позитивен придонес за професијата vo koja deluvaat и zemjata во коja 

egzistiraat. Стратегијата ги утврди подготовката, имплементацијата и постојаниот развој на една 

таква образовна програма под контрола на ИОР како клучна активност од оваа стратегија 

(Активности 24, 25 и 26).  
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Оваа стратегија, како клучна цел, го идентификуваше долгорочниот развој на ревизорската 

професија во Македонија. Тоа podrazbira и обезбедување na kontinuirana kompetentnost na 

законските ревизори и nivno permanentno steknuvawe со нови ve{tini i iskustva за да останат 

ефективни на работното место и во кариерата. Тakviot pristap ќе ги подобри квалитaтиvnite atributi 

на членовите на ИОР и нивното реноме кај работодавачите, клиентите и јавноста. Strategijata, 

исто така, ќе го подобри и реномето на ИОР за произведување и поддржување na професионалци 

од висок ранг. Imaj}i go predvid prethodno iznesenovo sтратегијата se fokusira na подготовка, 
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имплементација и пermanenten развој на програма за континуирано професионално усовршување 

под контрола на ИОР (Активности 27, 28 и 29).  

 

Transparentnoto priкажување pred po{irokata javnost дека aktivnostite на законската ревизија се 

следat, proveruvaat (uveruvawe vo квалитет) и спроведуваat soodvetni merki (санкционирање и 

дисциплина) е клучен метод во изградбата на јавната доверба во законската ревизија. 

Steknuvaweto na довербаta na javnosta во ревизорската професија za vozvrat ќе ja зголеми 

употребата и kredibilitetot на ревидираните годишни сметки и консолидирани сметки. Ова е 

значајна цел на стратегијата.  

 

Uveruvaweto vo квалитетот е главно средство на ревизорската професија да им прикаже на 

јавноста и на регулаторите дека ревизорите работат на ниво кое ги задоволува утврдените 

стандарди za ревизija и етички правила. Подготовката, имплементацијата и поддршката на 

соодветна програма за uveruvawe vo квалитетот ќе биде позитивен чекор во таа насока за 

ревизорската професија во Македонија. Тоа, исто така, и овозможува на професијата да поттикне 

квалитативни подобрувања на методиte na revizija (Активности 30, 31 и 32).  

 

Подготовката, имплементацијата и поддршката на соодветна санкциска и дисциплинска 

програма, која ќе ги поддржи активностите на ИОР за uveruvawe vo квалитетот, на долг рок ќе 

овозможи заштита на јавниот интерес преку одржување и зајакнување на стандардите за 

однесување на членовите и фирмите-членки на ревизорската професија, како и преку 

обесхрабрување na идни manifestacii на лошо однесување (Активности 33, 34 и 35).  

 

Јавната регистрација на законскиte ревизори е важен чекор во изградбата на јавна довербата na 

javnosta во професијата и во утврдувањето на ИОР како организиранa професионалнa asocijacija 

задолженa да ја води професијата. Овој регистар ќе помогне vo идентификување na лица кои 

работат без лиценца, ќе и овозможи на јавноста да ги идентификува соодветните avtoriteti ако 

треба да се dostavi поплака против konkreten овластен ревизор, ќе ја зголеми довербаta na javnosta 

во регистрираните ревизори и ќе му помогне на ИОР при континуираното регулирање на 

професијата (Активност 36, 37 и 38). 
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Stariot Zakon za revizija vo vremeto koga be{e donesen ne ja anticipira}e mo`nosta za nostrificirawe na 

sertifikati na ovlasteni revizori koi so potrebnoto ovlastuvawe se steknale preku sledewe na programite 

za sertificirawe od renomirani profesionalni asocijacii (ACCA i dr.). Ovie profesionalci se involvirani vo 

revizorskata profesija preku Golemite ~etiri, no za zal seuste nemaat steknato lokalen sertifikat za 

ovlasten revizor. Ministerstvoto za finansii poradi nedostatok od regulativa ne bese vo pozicija da go 

napravi ovoj ~ekor i da gi akceptira ovie eksperti kako ekvivalentni na doma{nite. Стратегијата ja  
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согледува potrebata od vospostavuvawe na balans pome|u понудата на законски ревизори, od edna и 

побарувачката за законски ревизии во Македонија, od druga strana. Noviot Zakon za revizija so 

akceptiranite re{enija od novata Osma direktiva za trgovsko pravo povrzani so nostrificirawe na 

kvalifikaciite steknati od profesionalni asocijacii vo zemjite ~lenki na EU go otvara ovoj proces. Оваа 

стратегија ќе го поддржи проcesot na nostrifikacija preku institucionalno zajaknuvawe na IOR i 

Ministerstvoto za finansii vo ~ii ingrencii vleguva ovaa kompleksno prasawe. Aktiviraweto na овие 

kadrovski ресурси во ревизорската професија, bez dilema, ќе go подобрi квалитетот на ревизијата 

на финансискite izve{tai во Македонија (Активност 39).  

 

So cel да се придвижат внатрешните подобрувања и да се поттикне ефикасното и ефективно 

водење на ИОР, воспоставувањето na relacii i pobliska sorabotka со слични profesionalni asocijacii 

na regionalno nivo, na nivo na EU i na me|unarodno nivo ќе биде клучно за развојот на ревизорската 

професија на Македонија. Оваа стратегија ќе го поддржи развојот на надворешните relacii на ИОР 

на регионално nivo, на ниво на Европската унија i na me|unarodno nivo (Активност 40). 

 

Поддржување на образованието, обуката и јавната свест   

 

Финансиското известување игра клучна улога во фунkционалнata современa ekonomija. Jасноto 

razbirawe na значајната улога што ја игра висококвалитетното финансиско известување во еднa 

успешнa ekonomija, od strana na идните генерации македонски претприемачи, правници, банкари, 

доверители и, секако, законски ревизори, во голема мера, ќе ги зголеми можностите за развој на 

македонскata ekonomija во иднина. 
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Supporting Education, Training & Public Awareness

Support the upgrading of the
third level accountancy
curriculum (Action 41)
Support implementation of an
improved third level curriculum
(Action 42)
Training for the judiciary (Action
43)

Public Awareness Program
(Action 44)
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Табела 1-5: Поддржување на образованието, обуката и јавната свест 
 

Таkvoto разбирање се steknuva преку добар наставен план od oblasta na сметководството и 

ревизијата na универзитетското nivo na образование во Македонија. Тоа е zna~ajno не само 

директно за студентите na nasokite по сметководство i revizija, туку и за други дисциплини (на пр. 

деловна администрација, право, економија) за да се обезбеди potencijalnite eksperti anga`irani vo 

сите сектори на фунционалнata ekonomija да може да донесат соодветна одлука заснована на 

doverlivi финансиски информации. На пример, идните претприемачи треба да ги ценат 

потенцијалните beneficii кои доаѓаат со квалитетните годишни сметки и консолидирани сметки, 

лидерите на субјектиte koi kotiraat na berza треба да увидат дека цената на капиталот се намалува 

со подобрувањето на финансиското известување, а poшироката јавност треба да биде свесна за 

zna~ajnosta да може да им верува на годишните сметки и коnсолидираните сметки на трговските 

друштва кај кои има значителни пензиски инвестиции. 

 

Потребните ресурси за inicirawe na програма со активност која ќе доведе до inovirawe на 

наставниот план na departmanite по сметководство i revizija na univerzitetite vo Makedonija 

долгорочно ќе доведат до подобри познавања на potencijalnite кандидати zа обука za ovlasteni 

revizori. Исто така, zna~ajno е тоа што подобреното знаење на сите студенти на универзитетите 

кои studiraat na departmanite po сметководство i revizija ќе овозможи да се зголеми севкупната база 

на знаење за zna~ajnosta на kvalitetnoto финансиско известување (Активности 41 и 42). 

 

Разбирањето на barawata за kvalitetnoto финансиско известување може да биде важно за 

заштитата на клучните чинители. Nacionalnite ekonomii не се развиваат без инвеститори. 

Инвеститорите во трговските друштва треба да имаат некаква заштита ако директорите или 

menaxmentot ги изневериле или ги игнорирале повереничките должности. Судскиот процес е 

klu~na komponenta во севкупната финансиска трансакција меѓу involviranite страни – 

акционерите, директорите, menaxmentot и државната власт (законодавна, извршна и судска). 

Инвеститорите имаат одредени очекувања од улогата на судовите во спроведувањето на 

повереничките должности. Оваа стратегија потврдува дека на судството му треба добро 

подготвена и имплементирана програма за обука која ќе го подобри разбирањето на судиите за 

важноста на kvalitetnoto финансиско известување и за обврските и правата на релевантните 

чинители (Активност 43). 
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Поттикнувањето на свесноста за доброто finansisko obelodenuvawe и транспарентност во смисла 

на финансиското известување на долг рок ќе доведе до зголемена доверба во финансиското 

известување во Македонија, ќе ja зголеми јавната побарувачка за добро finansisko obelodenuvawe 

и транспарентност, ќе се намали ризикот од големи измами со тоа што ќе се зголеми свесноста за 
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правата и одговорностите на луѓето и ќе се продлабочи знаењеto за финансиското известување na 

локално nivo со што ќе се зголеми потенцијалната база za investirawe во Македонија. Добро 

подготвена и имплементирана програма за јавна свест, која би ја зголемила јавната побарувачка 

за kvalitetno финансиско известување во Македонија (Активност 44).  

 

1.5. Финансиски resursi потребnи за nacionalnata стратегија и акционiot план  
 
При осврнувањето на буџетските потреби и potrebnite ресурси, НУК ги има поделено потребите 

во конкретни области, и тоа: 

• Соодветно квалификувана надворешна техничка помош: Ова е особено zna~ajno 

имајќи ја предвид техничката природа на голем дел од активностите и потребата да се 

примат меѓународните добри практики.  

• Оперативна поддршка: НУК ја има утврдено потребата за директна оперативна 

поддршка за релевантните чинители идентификувани во nacionalnata стратегија и 

акциониот план. Таквата оперативна поддршка главно е важна во почетната фаза на 

одредени активности и ќе се одвива етапно во текот на период од една до три години 

во зависност од активностите. 

• Хардвер, софтвер и опрема: НУК има утврдено и конкретни хардверски, софтверски 

и потреби од опрема како zna~ajna дополнителна потреба од надворешни ресурси. 

 

Покрај тоа, регионалната техничка помош ќе и овозможи на Македонија да ги сподели искуствата 

со релевантните земји во регионот и да оствари економија на обем во конкретни технички 

области. НУК ја има утврдено „Пат кон Европа – Програма за сметководствени реформи и 

институционално зајакнување“ од Светска банка (REPARIS) како средство за остварување 

регионална техничка помош4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Одете на www.worldbank.org/reparis за повеќе детали 
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Breakdown of total strategy expenditure by cost  type

€1,760,000

€4,220,000

€1,380,000

Operational Support

Technical Support

Hardware, Software &
Equipment

Total strategy cost: €7,360,000

Operational Support

Technical Support

Hardware, Software & Equipment

http://www.worldbank.org/reparis
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Табела 1-6: Вкупно стратегиски трошоци по вид трошок 
 

Подолу ги даваме детално проценетите трошоци za implementirawe na nacionalnata strategija по 

активност и вид трошок. Вкупните трошоци za implementirawe na nacionalnata strategija се 

проценуваат на €7,360,000. Подолу овој трошок е даден по видови трошоци. Вкуpно проценетi 

трошoci за оперативна поддршка nа стратегијата iznesuvaat €1,760,000. Вкупните проценети 

трошоци за техничка поддршка изнесуваат €4,220,000 и вкупните проценети трошоци за 

директни хардверски, софтверски и трошоци за опрема се проценуваат на €1,380,000. 
 

Трошоци 

Активност 
Оперативни Технички 

 

Хардвер/ 

Софтвер, 

опрема 

Вкупно трошоци 

1. Подобрување на 

рамката за корпоративно  

финансиско известување  

€195,000 

 

€180,000 

 

 

€110,000 

 

€485,000 

2. Зајакнување клучни чинители во 

рамката за корпоративно  

 известување 
€60,000 €1,920,000 €800,000 €2,780,000 

3. Поддржување на ревизорската 

професија €695,000 €1,610,000 €470,000 €2,775,000 

4. Поддржување на образованието, 

обуката и јавната свест €810,000 €510,000 - €1,320,000 

Вкупно трошоци €1,760,000 €4,220,000 €1,380,000 €7,360,000 
Табела 1-1: Tрошоци za i mpl ement i rawe na naci onal nat a st rat egi ja по активност и вид 
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Подолу е дадена подробно дополнителна детална анализа на проценетите трошоци za 

implementirawe na nacionalnata strategija. Во Табела 1.7 се дадени проценетите трошоци za 

implementirawe na nacionalnata strategija по активност за подобрување на рамката за финансиското 

известување. Vо проектот iма четири одделни активности. Вкупните проценети трошоци на 

активностите iznesuvaat €485,000. 
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Проектни трошоци за подобрување на рамката
за финансиско известување

€60,000

€150,000

€60,000

€215,000

Усогласување со acquis
communautaire (Активност 1)

Поставување на рамката за
донесување стандарди за
финансиско известување
(Активност 2)
Започнување на процесот за
превод на МСФИ (Активност 3)

Поддржување на процесот за
превод на МСФИ (Активност 4)

Total Expenditure: €485,000

 

Табела 1-7: Проектни трошоци за подобрување на рамката за финансиско 
известување 

 

Во Табела 1.8 се дадени проценетите трошоци za implementirawe na nacionalnata strategija по 

активност за зајакнување на програмата за клучни чинтели во рамката за  финансиско 

известување. Vо проектот iма 11 одделни активности. Вкупните проценети трошоци на 

активностите iznesuvaat €2,780,000. 

 

Проектни трошоци за подобрување на рамката
за корпоративно финансиско известување

€500,000

€260,000

€500,000

€100,000€300,000

€1,120,000

Народна Банка на
Република Македонија
(Активност 5 и 6)
Банкарско здружение на
Македонија (Активност 7)

Управа за јавни приходи
(Активности 8 и 9)

Одделение за осигурителна
супервизија (Активности 10
и 11)
Комисија за хартии од
вредност (Активности 12 и
13)
Централен регистар
(Активности 14 и 15)

Total Expenditure: €2,780,000
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Табела 1-8: Проектни трошоци за зајакнување na клучниte чинители во рамката за 
финансиско известување 

 

Во Табела 1.9 се дадени проценетите трошоци za implementirawe na nacionalnata strategija по 

активност за поддржување на ревизорската професија. Vо проектот iма 25 одделни активности. 

Вкупните проценети трошоци za ovie активности iznesuvaat €2,775,000. 

 

Проектни трошоци за поддржување
на ревизорската професија

€320,000

€780,000

€240,000€300,000

€300,000

€370,000

€130,000

€135,000

€20,000

€180,000

Надзор на ревизорската
професија (Активности 16, 17
и 18)
Развојна поддршка на ИОР
(Активности 19, 20 и 21)

Превод на ревизорските
стандарди (Активности 22 и
23)
Образование, обука и
испитување на ревизори
(Активности 24, 25 и 26)
Континуиран професионален
развој за ревизори
(Активности 27, 28 и 29)
Обезбедување квалитет за
ревизорската професија
(Активности 30, 31 и 32)
Дисциплина и санкции за
ревизори (Активности 33, 34
и 35)
Ревизорски регистар
(Активности 36, 37 и 38)

Признавање ревизори
(Активност 39)

Надворешни меѓународни
односи на ИОР (Активност
40)

T o ta l E x p en d itu re : €2 ,7 75 ,0 00

 
 

Табела 1-9: Проектни трошоци за поддржување на ревизорската професија 
 

Во Табела 1.10 се дадени проценетите трошоци za implementirawe na nacionalnata strategija по 

активност за образовни програми, обука и програми за јавна свест. Vо проектот iма 4 одделни 

активности. Вкупните проценети трошоци za ovie активности се proceneti na €1,320,000. 
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Табела 1-10: Проектни трошоци за поддржување на образованието, обуката и 
јавната свест 

 

Видете Прилог Г за дополнителни информации во врска со проценетите трошоци од оваа 

стратегија. 

 

1.6. Имплементација на националната стратегија и акционiot план 
 
За секоја активност презентирана на страна 102, стратегијата ја прикажува целта што треба да се 

постигне, деталниот опис на задачата и rezultatot што ќе оствари po srpovedenata aktivnost. 

Relaciite poмеѓу активностите се voobi~aeni. Утврдени се органите кои ќе ја изведуваат секоја 

одделна активност и наведени се јасни одговорности, отчетности и рокови за резултатите од 

активностите. Трошоците за секоја активност се utvrdeni i alocirani, а потребните ресурси се 

поделени на оние што треба да се обезбедат внатрешно и оние што треба да се обезбедат од 

надвор. Потребите од надворешни ресурси се поделени на конкретни категории, како на пример 

техничка помош или хардверска поддршка. 

 

1.7. Следни чекори... 
 
Националната стратегија и акционiot план се наменети и да бидат основа за дискусии за техничка 

помош со развојни партнери. Otakako националната стратегија и акциониот план се зацртани, 

потребнo е NUK да sozdade ambient i da gi имплементira реформите.   

2. ВОВЕД 

2.1. Стратешки контекст 

Солиден систем за финансиско известување е темел на функционалнata пазарнa ekonomija и 

основа на здрав финансиски систем. 

При изготвувањето na стратегија за подобрување на квалитетот на финансиското известување и 

ревизијата во Македонија важно е да се имаат предвид „пречките“ и „стимулите“ кои го 

мотивираат изготвувањето на оваа стратегија. 
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• Пречките се земаат предвид во смисла на финансиските кризи и финансиски скандали 

кои се случија кон крајот на 90-тите на пазарите во развој и последниве неколку години 

во индустриските земји. Висококвалитетното финансиско известување помага да се 

избегнат такви скандали, кои имаат енормна економска и социјална цена. На пример: 
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o Кризата на финансискиот систем во Југоисточна Азија која беше резултат од слабите 

практики за финансиското известување имаше значителни макроекономски 

последици за земји како Тајланд (минус 10% бруто домашен производ (БДП) во 1998 

г.), Јужна Кореја (минус 7% БДП во 1998 г.) и Индонезија (минус 13% БДП во 1998 

г.). Важно е дека овие кризи имаа непропорционално негативно влијание врз 

сиромашните што резултираше со намалување на уписот во училиште, сериозни 

здравствени импликации итн.; 

o „Енрон“ пријави стечај во 2001 г. што резултираше со загуба на $67 милијарди 

пазарна капитализација. Следствено, илјадници вработени низ целиот свет ги 

загубија работните места, а илјадници вработени и пензионери загубија значителен 

дел од nivnite пензиски придонеси; 

o „Пармалат“ не пријави заеми во износ од приближно $14 милијарди. Како последица 

na toa, се доведоа во прашање 36.000 работни места во 65 земји, а на 5.000 

земјоделци се уште им должат $150 милиони, или $30.000 по земјоделец. 

 

Овие скандали даваат мошне јасна слика за негативните ефекти на лошото финансиско 

известување. За разлика од тоа, доброто финансиско известување води кон развој на 

финансискиот сектор и на приватниот сектор, кој, пак, поттикнува економски раст. Односот меѓу 

висококвалитетното финансиско известување и развојот на финансискиот и приватниот сектор 

фунционира преку повеќе димензии:  

• Најпрво, преку зајакнување на домашната финансиска архитектура и намалување на 

ризикот од криза на финансискиот пазар и сродните негативни економски влијанија; 

• Второ, преку придонесување за странски директни и портфолио инвестиции и помагање 

да се мобилизираат домашните заштеди. Странските директни инвестиции (СДИ) се 

остваруваат бавно, што влијае негативно на вработеноста во Македонија. Слабата 

историја на раст на Македонија, негативниот трговски биланс и слабите СДИ се показател 

на деловно опкружување кое не поттикнува здрав раст под водство на приватниот сектор 

или зголемени домашни и странски инвестиции. Слабоста во правната рамка продолжува 

да гo спречува развојот на приватниот сектор и странските инвестиции;  
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• Трето, преку помагање на пристапот на малите pretprijatija заемопримачи до кредити од 

формалниот финансиски сектор преку намалување на високите трошоци за информирање 

и позајмување. Растот на фирмиte се забавува поради слабиот пристап до кредити. No, i 

покрај скорешните подобрувања во финансискиот сектор, нивото на банкарското 

посредување во Македонија останува меѓу најниските во регионот;  
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• Четврто, преку овозможување на инвеститорите да ги оценат деловните перспективи и да 

донесуваат информирани инвестициски и гласачки одлуки, што резултира со подобра 

распределба на средствата. Fинансискоto известување е и барометар за пазарен 

мониторинг, кој им овозможува на акционерите и poшироката јавност да ја оценат 

работата на menaxmentot на трговското друштво, со што се промовира активниот развој на 

пазари на капитал; 

• И последно, преку поддржување на економската интеграција, и регионално и глобално. 

2.2. Причини за изготвувањето на стратегијата 

 
Во 2003 гodina tim на Светска банка подготви Извештај за почитувањето на стандардите и 

кодексите (ИПСК) за сметководство и ревизија (СиР) во Македонија. Препораките за политики 

од ИПСК беа договорени меѓу Светската банка, Министерството за финансии и чинителите во 

земјата. Исто така, беше договорено да се изготви детална национална стратегија и акционен 

план и истата да се имплементира врз основа на dadenite препораки за политики. Националната 

стратегија и акционniot план, која треба да се изготви од страна на чинители од земјата, требаше 

да се имплементира под координација на NUK, Министерството за финансии и со помош од 

развојни партнери. 

 
Како непосреден одговор на ИПСК за СиР, Македонија презеде значителни реформи на 

законодавствоto vo oblasta na revizijata, што резултираше со донесување на нов Закон за ревизија 

заснован на acquis communautaire. 

 
Владата на Република Македонија врз основа на номинирани претставници од разни институции 

донесе Одлука со која формира Управен комитет за реформи во сметководството и 

институционалното зајакнување, кој ќе ги имплементира и следи активностите за спроведување 

на реформите во сметководствеото и ревизијата, поврзани со Проектот за реформи во 

сметководството и институционалното зајакнување (РЕПАРИС). Вo osnova, неминовно е НУК да 

ги има предвид препораките за политиките дадени во ИПСК за СиР со цел да се подобри 

финансискоto izvestuvawe. Случувањата до денес се дадени во Табела 2-1: Реформи до денес. 
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Реформска агенда на земјата

Осврнување на наодите 
и препораките од ИСПК 

Изготвување на законот за ревизија

Национална стратегија 
и акционен план 

ДЕК 2003 ЈУН 2003 ЈUNI  2005 ЈУЛ 2005 JUNI 2006
И
С
П
К

 

О
С
Н

. 
Н
У
К

 

 
 

Табела 2-1: Реформи до денес 

 
НУК е составен од мултидисциплинарна група од чинители од јавниот sektor, приватниот сектор i 

akademskata zaednica кои имаат интерес за kvalitetno финансиско известување. Вклучува 

претставници од владата, регулaтори на финансискиот сектор, сметководствената професија, 

академската заедница, комерцијални банки, осигурителни друштва и големи и средни 

претпријатија. Улогата и активностите на НУК треба да го поддржуваат изготвувањето на 

националната стратегија и акционniot план so fokusirawe na barawata од acquis communautaire 

поврзани со сметководството и ревизијата. Работата на НУК ја поддржува Програма на Светска 

банка за техничка помош. 

 
Оваа Националната стратегија и акционен план е наменета да биде основа за дискусии за 

техничка помош со развојни партнери.   

 

2.3. Стратешки цели и придобивки  

Подобрувањето на квалитетот на финансискоto известување оди и подалеку од конкретнiот 

delokrug na сметководствоto и ревизијата. Стратешките цели и beneficii се дадени подолу во 

Табела -2: Важноста на висококвалитетното финансиско известување. 
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Стратеш ки  цели  и  b e n e f i c i i

Помагање  да  се  мобилизираат домашните  заш теди

За јакнување  на  финансиска та  архитектура  на  М акедонија  и  намалувањ е  на  
ризикот од  кр иза  на  финансискиот пазар  и  сродн ите  не га тивни  економ ски  
влијанија ,  вклучи телно  и  преку  зголемена  транспарентност за  финансиска та  
состо јба  и  работа  на  суб јектите  од  ја вен  интерес  

Придонесувањ е  за  странски  портф олио  инвестиции;  за  инве ститори те  да  ги  
оценат деловните  перспективи  и  да  донеса т инф ормирани  инвестициски  и  
гласачки  одлуки , што  ќе  доведе  до  подобра  распределба  на  r e s ur s i t e  

Олеснувањ е  на  пристапот  на  мали  p r e t p r i ja t i ja  заемопримачи , вклучително  и  
МСП , до  кредити  од  ф ормалниот  финансиски  се ктор  преку  постепен  премин  од  
кредитни  одлуки  засновани  на  залог  кон  кредитни  одлуки  засновани  на  
финансиското  работење  на  потенцијалниот  заемопримач  

О возмож ување  на  акционерите  и  ја вноста  да  ја  оценат работа та  на  
me n a x me n t o t , со  што  ќе  влијаа т на  не go v o t o  одне сувањ е  и  k o r i s t e w e  n a  r e s u r si t e   

Донесувањ е  и  имплементирање  релевантни  делови  од  a cquis  com m unauta ire

Финансиска  
стабилност  

Развој на  
пазa r  на  капитал  

Развој на  
финa n s i s k i   
сектор  

Подобар  пристап  
до  кредити  

Раст  на  прив .  
сектор  и  нови  
рабo t n i  места  

Европска  
Интеграција  

 
Табела -2: Важноста на висококвалитетното финансиско известување 

 

Оваа Национална стратегија и акционен план е заради pokvalitetno финансиско известување, т.е. 

alatka за постигнување низа економски „добра“ дадени во Табела 2-2 погоре. Целта е 

постигнување na економски раст и интеграција vo EU преку донесување и имплементирање na 

релевантни делови од acquis communautaire и други релевантни репери. Тоа ќе резултира со 

опкружување каде што корисниците ќе може да се baziraat на финансиското известување за 

своите поодделни потреби, како што е илустрирано во Табела 2-3: Beneficii од kvalitetnoto 

finansisko известување. 
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Придобивки од kval i t etnoto f i nansi sko известување

Инвеститори 

Акционерот 

Вработени 

Заeмодавачи 

Добавувачи и 
доверители 

Клиенти 

Влада и даночни 
органи 

Јавноста 

Ф
и
н
а
н
си
ск
о
 и
зв
ес
ту
в
ањ
е
 

Решаваат дали да купат, чуваат или продадат 

Го оценува водењето на menaxment ot  

Стабилност и профитабилност на работодавa~ot  

Оценуваат дали заемите ќе се вратат на време 

Оценуваат дали износите што им се должат ќе 
им се исплатат кога ќе достасаат 

Опстојувањето на pr et pr i jat i et o, особено кога 
зависат од неgo 

Ги регулираат активностите на pr et pr i jat i jat a и 
ја утврдуваат даночната политика 

Придонес за локалната економија 

 

Табела 2-3: Beneficii од kvalitetnoto финансиско известување 

 

2.4. Законски и институционални рамки 

НУК има утврдено области за работа каде што е потребно значително зајакнување во Македонија 

во два столба. Првиот столб е законската рамка, а вториот е институционалната рамка. Табела 2-4 

ги дава целите и реперите кои ќе ја движат Националната стратегија и акционiot план vo ramkite 

na овие два клучни столба. 
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З а к онск i  и  ин с ти туцион ал н i  р амк i

Ц е ли  

ЗА КО НСК А  Р АМ КА  

Р е пе р и Ц е л и Р е пе р и  

И НСТИ ТУЦ ИО НАЛ НА  Р АМ КА  

Раз во ј  на  
и н с ти туци он ал ен  
к ап ац и те т  з а  

импл ем ен тац и ја  
н а  acq u is  

co m m u n au ta i re  

И н с ти туцион ал и -
з и р ан и  меха н и зм и  

з а  сл ед ењ е  и  
с п р овед у вањ е  з а  
д а  с е  об ез б ед и  
у со гл а сен ос т  

С овет  за  ун ап р ед увањ е  
и  р азво ј  н а  р еви зи ја та

ЕУ  ре гул а тиви ,  
дир е ктиви  и  
пре по ра ки  за  
ф ина нсиско  
изве стувањ е  

 

У с огл а су вањ е  н а  
з ак он од а вн ат а  
р ам ка  н а  РМ  со  

a cq u is 
co m m u n au ta i re  

P o s t i gn u v a w e  n a  
p r a v i l e n  b a l a n s  

p o me | u  
р е гул ир ан ос та  

Доб р а  
ме ѓун ар од n a  
пр ак t i k а  

Мин . за  екон ом ија  

М ин и стер ство  за  п р авд а

М и н . за  фин ан си и  

Н ар од н а  бан ка н а  
Реп убл и ка М акед он и ја  

К ом и си ја  за  хар ти и  од  
вр едн ост  

О си гури тел н а суп ер ви з. 
од  М ин . за  фин ан сии  

Уп р ава  за  ја вн и  пр и ход и

И н сти ту т  н а  овл астени  
р еви зор и

Ц ен тр ал ен  р е ги стар  

Ц ен тр ал ен  р е ги стар  

С топ ан ска  ком ор а  и  
зд р уж ен и ја

 
Табела  -4: Законска и институционална рамка 

 
За законската рамка главно прашање е усогласувањето на македонската законска рамка со acquis 

communautaire preku vospostavuvaweto na pravilen balans pome|u "premala i pregolema regulativa". 

Tоа значи целосна употреба на ослободувањата достапни во acquis communautaire и усвоените 

МСС за мали и средни претпријатија утврдени од ISB кои ќе бидат усвоени во Македонија во 

2007 година. 

 
За институционалната рамка НУК идентификуваше низа клучни чинители кои ќе играат витална 

улога во имплементацијата на acquis communautaire и во следењето и спроведувањето на неговата 

примена. Идентификуваните институции имаат или директна или индиректна улога во рамката за 

финансиско известување во Македонија. На пример, Министерството за финансии, Институтот 

на овластени ревизори и Централниот регистар ќе играат многу директни улоги во одредени 

области од рамката за финансиското известување, додека Стопанската комора и  Здружението за 

комерцијално банкарство ќе играат помалку директни, но, сепак, zna~ajni улоги.  

2.5. Репери 
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Како што е илустрирано во Табела 2-5, пристапот на НУК кон зајакнување на законската и 

институционалната рамка се води по еден примарен репер, т.е. acquis communautaire надополнето 

со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Меѓународните стандарди за 

ревизија (МСР) и добрата меѓународна пракtika.  
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Реп е ри  за  п одобр ув ањ е  н а  кв а л и те то т  н а  рам к а та  

за  ф инан си ск о  и зве стув ањ е  

 

М е ѓун а родн и  ста н да р ди  
за  ф инан си ско  и зв .  

A cq u is  C om m u n a u ta ire  

М е ѓун а родн и  ста н дар ди  
за  ре ви зи ја  и  други  
п ро гл а си  н а  МФ С  

Д обра  м е ѓун а ро дн а  
п рак t i k a  

 

Табела 2-5: Репери за подобрување на финансиското известување 

 

Acquis communautaire 

Релевантноста на acquis communautaire за Македонија е двослојна. Прво, тоа претставува 

висококвалитетен модел за регулирање на сметководството и ревизијата, кој може да се примени 

во земји со различни карактеристики. Второ, усвојувањето на acquis communautaire, поврзано со 

сметководството и ревизијата, ја поддржува стратегијата на Македонија да стане дел од 

Европската унија. Ова е од уште поголема важност откако ЕУ и додели на Македонија статус на 

земја-кандидат. 

 
Во овој поглед, при изготвувањето на оваа стратегија и акционен план влијаеја два фактора. 

Прво, во врска со неговото спроведување, се очекува дека Македонија ќе треба да прикаже дека 

не само што го усвоила acquis communautaire во законите (законска рамка), туку и дека 

Македонија презела мерки да обезбеди дека acquis communautaire навистина се имплементира 

(институционална рамка). Второ, НУК признава дека не постои шема за имплементацијата и 

спроведувањето на acquis communautaire и затоа го имаше предвид искуството на постојните 

земји-членки на ЕУ.  
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Создавањето висококвалитетна регулаторна и институционална рамка за сметководство и 

ревизија бара реформи на македонската правна рамка, институциите и сметководствената 

професија, како и промени во нејзината сметководствена, ревизорска и biznis култура. Оваа 
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Национална стратегија и акционен план утврдува низа реформски активности на сеопфатен начин 

со dol`no внимание за способноста на Македонија да ги изведе активностите (и во смисла на 

капацитет и во смисла на ресурси). Во некои случаи, подобро е да се има релативно благо 

правило кое во пракtikata се спроведува pravilno i konzistentno отколку ригорозно правило кое не 

може да се спроведе, затоа што благото правило може постепено како што ќе дозволуваат 

околностите да се прави построго. Како резултат на тоа, НУК реши да започне реформски 

активности кои ќе бидат предизвик, но ќе може да се изведат на краток до среден рок. 

 

Меѓународни стандарди за финансиско известување  

 

Како што е илустрирано во Табела 2-5, НУК ги имаше предвид и МСФИ како репер.5 НУК се 

согласува со препораките од ИПСК дека МСФИ се генерално значајни за Субјектиte од јавен 

интерес (СЈИ)6. Ottuka, фактот што во Македонија се користат МСФИ како репер avtomatski ne 

zna~i deka tie se pogodni za site pretprijatija. NUK ne se povikuva na ovie standardi kako na apsoluten 

reper no nastojuva da se povika na ovie standardi kako nadopolnuvawe na acquis communautaire vo 

slu~ai koga acquis communautaire нe e dovolno konkretno. Vо таа насока во 2007 година ќе бидат 

усвоени МСС за мали и средни претпријатија doneseni од МОСС.  

 
 
Меѓународни стандарди за ревизија  

 

НУК исто така ги имаше предвид стандардите, кодексите и извештаите на Меѓународната 

федерација на сметководители (МФС) и нејзините независни одбори, меѓу кои: 

• Меѓународните стандарди за ревизија (МСР); 7  

• Кодексот за етика на професионални сметководители на МФС 8 

• Меѓународните образовни стандарди (МОС) 9 и 

                                                 
5 Odбор за mеѓународни сметководствени стандарди (ОМСС), независна меѓународна организација, ги 

утврдува МСФИ. 
6 Во овој документ поимот субјект од јавен интерес се користи за упатување на оние субјекти во кои 

poшироката јавност има интерес поради природата на nivnata работа (на пр. банки, осигурителни 

друштва итн.), нивната големина или опсегот на чинители. 
7 Oдборot за mеѓународни standardi za ревизija i uveruvawe (ОМСРU) на МФС ги утврдува 

Меѓународните стандарди за ревизија ( МСР). 
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8 Кодекс за етика на професионални сметководители го изготвува Одборот за меѓународни етички 

стандарди за сметководители на МФС. 
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• Извештаj за обврски на членството (ИОЧ)10. 

Како и за МСФИ, Македонија ги користи овие стандарди, кодекси и извештаи со истовремено 

надополнување на сопственото законодавстvо со acquis communautaire онаму каде што тоа не e 

доволно конкретно. 

 
Добра меѓународна пракtika 

 

На крај, НУК употреби примери на добра меѓународна пракtikа како корисна референца за развој 

на националната стратегија и акционiot план. Благодарение на обезбедената техничка помош, на 

пример преку „Пат кон Европа – Програма за сметководствени реформи и институционално 

зајакнување“ од Светска банка (REPARIS), помошта обезбедена преку Европската агенција за 

реконструкција и помошта преку USAID, НУК se zapozna so примери за добра меѓународна 

пракtika и го употреби тоа знаење за да osoznae: 

• Како земјите-членки на ЕУ го усвоиле и имплементирале acquis communautaire; 11 и  

• кој пристап се смета за добра меѓународна пракtika во областите каде што acquis 

communautaire е премногу општ или ne nudi konkretni resenija (на пр. relacii poмеѓу 

пријавување корпоративен данок на dobivka и годишните сметки). 

 

                                                                                                                                                             
9 Меѓународните образовни стандарди ги изготвува Одборот за меѓународни сметководствени образовни 

стандарди на МФС. 
10 ИОЧ служi како основа за Pрограмата за усогласеност на членството, која е под надзор на 

Советодавниот панел за усогласување при МФС. ИОЧ даваат јасни репери за постојните и 

потенцијалните членски тела за да им се помогне во обезбедувањето висококвалитетна работа на 

професионалните сметководители. 
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11 Во текот на 2005 г. НУК разгледа низа документи за дискусија кои vo glavni crti gi prika`uvaat 

законодавните и институционалните рамки на низа стари и нови земји-членки на ЕУ, меѓу кои и 

Германија, Франција, Ирска, Словенија и Република Словачка. 
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Наоди  од  ИСПК  за СиР  (Јуни 2003)

МСФИ  

МРС  

Acquis Com m unautaire  

добра  меѓународна  пракса

• Сметковод . 
професија  и  
етика  

• Следење  и  
Спроведување  

(-) 

(+ ) 

• Сметковод .стандарди  
• Ревиз. стандарди  
• Законска  рамка  
• Образование  и  обука  

Сметковод . 
професија и  

етика  

Спроведувањ е
и  следењ е 

Сметковод . 
стандарди 

Ревизорски  
стандарди 

Законска 
рамка 

Образование 
и  обука 

 
Табела 2-6: Наоди од ИПСК за СиР 

 
 

Релевантни делови од acquis communautaire 
 
НУК го разгледа acquis communautaire и ја идентификуваше Глава 6, „Трговско право“, како 

особено релевантна за поставувањето солидна рамка за финансиско известување. Табела 2-7 pravi 

разлика меѓу „тврди закони“ и „меки закони“. Регулативите (обврзни во сите земји-членки на ЕУ 

без потреба од законодавство за национална имплементација) и Директивите (обврзни во поглед 

на целите што треба да се постигнат и роковите за тоа; сепак, тие им го препуштаат на 

националните власти изборот на формата и средствата за постигнување на таквите цели) се 

сметаат за „тврди закони“. Препораките и Комуникациите се сметаат за „меки закони“. Меки 

закони се „правила за однесување кои, во принцип, не се правно обврзувачки, но кои, сепак, може 

да имаат практични ефекти“.12  

 

                                                 

  32

12 Snyder, F. 1993. “The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Processes, Tools and 

Techniques.”
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Корпоративни сметководство и ревизија во acquis communautaire 
 

ЗАКОНОДАВСТВО СМЕТКОВОДСТВО РЕВИЗИЈА  

(A) ДИРЕКТИВА ЗА ГОДИШНИ СМЕТКИ (78/660/EEC) 

(B) ДИРЕКТИВА ЗА КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ СМЕТКИ (83/349/EEC) 

(L) ДИРЕКТИВА ЗА ЗАКОНСКА 
РЕВИЗИЈА 

Гл
ав
ни

 

BA NK A RS TV O OS I GURUVA WE P A ZA RI  NA  K A P I TA L  

 
(C)  

ДИРЕКТИВА ЗА 
БАНКАРСКИ 
СМЕТКИ 

(86/635/EEC) 

(E) ДИРЕКТИВА 
ЗА 

ОСИГУРИТЕЛНИ 
СМЕТКИ 

(91/674/EEC) 

(G) РЕГУЛАТИВА ЗА МСФИ 
(БР. (EC) 1606/2002 
ВКЛУЧИТЕЛНО И 

РЕГУЛАТИВИ НА ЕК ЗА 
ПОДДРШКА НА ПОЕДИНЕЧНИ 

МСФИ) 

(H) ДИРЕКТИВА ЗА 
ПРОСПЕКТИ 

(2003/71/EC) 

(I) ДИРЕКТИВА ЗА 
ТРАНСПАРРЕНТНОСТ 

(2004/109/EC) 

Регулативи и 
директиви (Тврди 

закони) 

 
(D) ДИРЕКТИВА 
ЗА КАПИТАЛE N  

C E N ZUS  
 

(F) ДИРЕКТИВА 
ЗА СОЛВЕНТНОСТ 

(2001/13/EC) 

(J) ДИРЕКТИВИ UCITS 
(2001/107/EC) & 
(2001/108/EC) 

 

С
ек
то
рс
ки

 

 
(M) ПРЕПОРАКА ЗА НЕЗАВИСНОСТ 

НА ЗАКОНСКИОТ РЕВИЗОР 
(2002/590/EC) 

 

 
 
 

Препораки и 
комуникации 

(Меки закони) 

(K) КОМУНИКАЦИЈА ЗА ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО ПРАВО И 
ПОДОБРУВАЊЕ НА КОРПОРАТИВНОТО ВЛАДЕЕЊЕ ВО ЕУ 

(COM/2003/284)  
(N) ПРЕПОРАКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

КВАЛИТЕТ ЗА ЗАКОНСКИОТ 
РЕВИЗОР (2001/256/EC) 

 

 

 
Табела 2-7: Корпоративни сметководство и ревизија во Acquis communautaire 

 

 
Земени заедно, овие регулативи, директиви, препораки и комуникации може да се сметаат како 

значителeн корпус на acquis communautaire, кој е релевантен за корпоративното сметководство. 

Подолу е дадено кратко резиме на основните регулативи, директиви, препораки и комуникации: 

  
Основни директиви за сметководство 

 

(A) Четврта директива за годишни сметки (78/660/EEC): Оваа директива ги координира 

одредбите на земјите-членки во врска со прezentiraweto и содржината на годишните сметки и 

годишните извештаи на друштвата со ограничена одговорност, општите принципи за вреднување 

на stavkite во годишните сметки (на пр. pretpazlivost), конкретни правила за вреднување (на пр. 

правила за вреднување na постојани средства), и објавување на годишните сметки како што е 

утврдено во Првата директива за трговско право (68/151/CEE), со сите измени и дополнувања. 
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(B) Седма директива за консолидирани сметки (83/349/EEC): Оваа директива ги координира 

националните закони за консолидирани (т.е. групни) сметки и ги дефинира околностите во кои 

консолидираните сметки се so~inuvaat. Kompanijata majka и сите nejzini подружници се 
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консолидираат кога или kompanijata majka или една или повеќе подружници се основани како 

друштво со ограничена одговорност. 

Во поглед на овие две директиви, НУК ги имаше предвид barawata од директивата, со сите 

измени и дополнувања, како и различните можности и максимални прагови, според кои 

македонските kreatori на политики ќе треба да решат кои можности и прагови се соодветни во 

контекстот на Македонија. 

 

Банкарски сектор 

 

(C) Директива за банкарски сметки (86/635/EEC): За годишните сметки на банките и други 

кредитни институции оваа директива утврдува правила во врска со prezentiraweto и мерењето на 

областите каде што такви правила се неопходни поради посебната природа на субјектот. 

 

(D) Директива за капиталen cenzus: Оваа директива, општо позната како Директива за капиталen 

cenzus, но која технички се состои од две директиви, воведува supervizorska рамка во ЕУ, која ги 

одразува правилата Базел II за мерење капитал и стандарди за капитал, договорени на ниво на Г-

10. Директивата ја прави постојната рамка посеопфатна и чувствителна на ризик, и поттикнува 

подобро управување со ризикот меѓу финансиските институции, со што се подобрува 

ефективноста на рамката при обезбедувањето финансиска стабилност, одржување на довербата 

во финансиските институции и заштитата на потрошувачите. Исто така, таа е изготвена за да 

обезбеди deka kapitalnite cenzusi за давање заемi на МСП se соодветни и сразмерни. Земјите-

членки на ЕУ треба да почнат да ја применуваат директивата со почетокот на 2007 г., а 

најсофистицираните пристапи ќе бидат достапни од 2008 г. Иако Директивата за капиталen 

cenzus не е „сметководствена“ директива сама по себе, НУК ја имаше предвид со цел да обезбеди 

реформите во финансиското известување во контекст на националната стратегија и акционiot 

план да водат кон подобри и доследни пристапи на банкарска супервизија.13 

 

Осигурителен сектор 

 

(E) Директива за осигурителни сметки (91/674/EEC): За годишните и консолидирани сметки на 

осигурителните друштва оваа директива утврдува конкретни правила во врска со prezentiraweto и 
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13 За да ги намалат бариерите кои произлегуваат од обврските на одделните национални супервизорски 

органи, од супервизорите се бара да соработуваат потесно, вклучително и при одлучувањето за молби 

од страна на финансиски институции да се користат пософистицирани методологии. Комитетот на 

европски банкарски супервизори (КЕБС) има важна улога во унапредувањето на доследноста на 

пристапот меѓу разните супервизори. 
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мерењето во областите каде што такви правила се сметаат за неопходни поради посебната 

природа на осигурителната гранка. 

 

(F) Директиви за солвентност: Едно осигурително друштво треба да има солвентна позиција 

доволна да ги исполни обврските кон носителите на полиси и други лица. Осигурителните 

друштва во ЕУ се предмет на истите услови за солвентна margina за да се обезбеди иста заштита 

за интересите на носителите на полиси, како и за да се создаде еднаков терен за сите друштва. 

НУК го имаше предвид тековниот режим за солвентност, кој неодамна претрпи измени и 

дополнувања и се ажурираше како дел од пакетот „Солвентност 1“, меѓу другото и со 

директивите 2002/13/EC (неживотно осигурување) и 2002/83/EC (осигурување na живот). Покрај 

тоа, НУК ги разгледа импликациите на проектот „Солвентност 2“, кој анализира теми како 

поризичен пристап, хармонизација на утврдувањето технички одредби, нови техники за 

пренесување ризик и новините во финансиското известување. 

 

Пазари на капитал 

(G) Регулатива (EC) бр. 1606/2002 на Европскиот парламент и на Советот: Регулативата бара 

друштваta koi kotiraat na berza, вклучително и банки и осигурителни друштва, да ги подготват 

консолидираните сметки во согласност со прифатените МСФИ почнувајќи од 2005 г. Земјите-

членки на ЕУ исто така имаат можност да ги прошират условите од оваа Регулатива на друштваta 

koi ne kotiraat na berza и на изготвувањето годишни сметки. Регулативите на Европската комисија 

ги прифаќаат стандардите како што се договорени и кога се бараат.14 

 

(H) Директива за проспекти (2003/71/EC): Оваа директива, заедно со Регулативата бр. 809/2004 

на Европската комисија ги утврдува информациите содржани во проспектите, како и форматот и 

правилата за објавување такви проспекти и дистрибуирање рекламен материјал. Таа е темел во 

создавањето единствен пазар за финансиски услуги и kompletirawe на Акциониот план на ЕУ за 

финансиски услуги. Со хармонизација на neophodnite barawa za obelodenuvawe, новата правна 

рамка како целина создава ефективен „единствен пасош“ за subjektite koi vr{at emisija na hartii od 

vrednost од ЕУ и надвор од неа. Со други зборови, тоа значи дека штом проспектот е заверен во 

една земја-членка, истиот може да се користи во сите други, со што се намалуваат бирократијата 

и трошоците за за subjektite koi vr{at emisija na hartii od vrednost. Во контекстот на Македонија, 

НУК ги имаше предвид импликациите за финансискotо известување што произлегуваат од 

                                                 

  35

14 На пример, Регулатива бр. (EC) 1725/2003 од 29 септември 2003 г. (плус анекси) ги прифати сите 

постојни Меѓународни сметководствени стандарди (МСС), вклучително и сврзаните Толкувања на 

комитетот за стандарди (ТКС), освен МСС 32 и МСС 39 и сврзаните ТКС 5, ТКС 16 и ТКС 17, кои се 

занимаваат со сметководството и obelodenuvaweto na финансискиte инструменти. 
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директивата и од регулативата на Европската комисија, особено во контекстот на најновите 

пазари на капитал. 

 

(I) Директива за транспарентност (2004/109/EC): Оваа директива утврдува минимalni barawa 

за транспарентност за друштва koi kotiraat na berza, со што се подобрува квалитетот на 

информациите што им се достапни на инвеститорите за uspe{nosta и финансиската состојба на 

друштвата. НУК ги имаше предвид barawata za obelodenuvawe утврдени во директивата, кои го 

комплетираат пакетот мерки од Акциониот план на ЕУ за финансиски услуги, вклучително и 

Регулатива бр. 1606/2002 и Директивата за проспекти (в. погоре). Според директивата, сите 

subjekti koi vr{at емиsija на хартии од вредност ќе треба да поднесат годишни финансиски 

извештаи четири месеци по завршувањето на фискалната година. Исто така, инвеститорите во 

акции ќе добиваат поцелосни полугодишни финансиски извештаи. 

 

(J) Директива за друштва за колективно инвестирање преносливи хартии од вредност (UCITS) 

(85/611/EEC): Директивата, како што е изменета и дополнета, ги утврдува општите правила да им 

дозволи на инвестициски друштва од земјите-членки на ЕУ да ги донесат своите единици на 

пазарите на други земји-членки на ЕУ (единствен пасош). НУК ги имаше предвид импликациите 

на оваа директива за финансискоto известување.  

 

Основни комуникации за сметководство 

 

(K) Комуникација за трговско право и корпоративно upravuvawe (COM/2003/284): Европската 

комисија одржа консултации за Комуникацијата на Комисијата за „Осовременување на 

трговското право и подобрување на корпоративното upravuvawe во Европската унија: план за 

dvi`ewe напред.“ Планот, усвоен на 21 мај 2003 г., предлага група иницијативи за зајакнување на 

правата на акционерите, зајакнување на заштитата за вработените и доверителите, како и 

зголемување на ефикасноста и конкурентноста на европскиот бизнис. 

 

Основна директива за ревизија 
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(L) Директива за законска ревизија: Оваа директива (позната како „Nовата осма директива на ЕУ 

за трговско право“), која ќе ја замени постојната Осма директива (84/253/EEC), ги појаснува 

обврските на законските ревизори и gi утврдува одредени етички принципи за да се обезбеди 

објективност и независност. Таа воведува barawe – а не препорака – за надворешнo uveruvawe vo 

квалитетот, обезбедува солиден јавен надзор на ревизорската професија и ја подобрува 

соработката меѓу регулаторните органи во ЕУ. НУК ја имаше предвид оваа нова директива со цел 
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да предложи понатамошни реформски активности во неколкуте области каде што неодамна 

донесениот македонски закон за ревизија се разликува од Директивата. 

 

Основни препораки за ревизија 

 

(M) Препорака бр. 2002/590/EC за независност на законските ревизори во ЕУ: Препораката 

formulira на високо ниво група na принципи и препорачува да им се забрани на законските 

ревизори да вршат ревизија ако имаат каква било врска со клиентот која би можела да ja доведе 

во прашање нивната независност. Иако Препораката не е правно обврзувачки инструмент, таа 

поставува јасен репер за добра пракса за ревизорската гранка во ЕУ, и НУК истата ја зеде 

предвид.  
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(N) Препорака бр. 2001/256/EC за uveruvawe vo квалитет на законската ревизија: Препораката 

поставува минимум стандарди за надворешни системи за uveruvawe vo квалитетot за законските 

ревизии во ЕУ. Целта на uveruvaweto vo квалитетот е да се обезбеди законски предвидените 

ревизии да се вршат во согласност со утврдените ревизорски стандарди и ревизорите да ги 

почитуваат етичките правила, вклучително и независноста. 
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2 АНАЛИЗА НА НЕДОСТАТОЦИ  

 
Целта на оваа глава е да се зафати со анализа на недостатоците за да се утврдат активностите 

потребни за постигнување на реперите утврдени во Глава 2. НУК врши преглед на 

постојната состојба преку низа интервјуа и состаноци со клучни чинители за да изготви 

резиме за напредокот во имплементацијата на препораките од ИПСК и за отворените 

проблеми и прашања кои допрва треба да се решаваат.   

3.1. Законска рамка за сметководство 
 
Сметководството во Македонија се регулира со Законот за трговски друштва („Сл. весник на 

РМ“ бр. 28/04 и 84/05) и со Правилникот за водење на сметководство („Сл. весник на РМ“ бр. 

94/04, 11/05 и 116/05). Законот за трговски друштва дефинира пет вида друштва: 

• Друштва со неограничена солидарна одговорност; 

• Командитни друштва; 

• Друштва со ограничена одговорност; 

• Акционерски друштва; и 

• Командитни друштва со акции. 

 
Во оваа стратегија и акционен план НУК главно се занимава со големите и средни 

претпријатија организирани како акционерски друштва, друштва со хартии од вредности кои 

котираат на берзата, како и големи и средни претпријатија организирани како друштва со 

ограничена одговорност. Законот за трговски друштва дефинира прагови за утврдување на 

големината на друштвата: големи, средни i мали претпријатија. Класификацијата на 

друштвата soglasno aktuelniot zakon се заснова на праговите дадени подолу: 

 

Вид претпратие 
Прагови 

Мало Средно Големо 

Број на вработени Под 50 Под 250 Над 250 

Годишен  приход До €2.000.000 До €10.000.000 Над €10.000.000 

Просечни средства До €2.000.000 До €11.000.000 Над €11.000.000 

 
Напомена – за мали и средни трговци треба да се задоволат најмалку два од 
можните три прагови 
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Табела 2-1: Прагови за дефинирање друштва во Македонија 
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Законот за трговски друштва утврдува дека следните друштва треба да ги подготват 

годишните/консолидираните сметки во согласност со МСФИ како што се објавени во „Сл. 

весник на РМ“ (Последната верзија на МСФИ (2004 г.) беше објавена во „Сл. весник на РМ“ 

во 2005 г.):   

• Големи претпријатија; 

• Средни претпријатија; 

• Банки; 

• Осигурителни друштва; 

• Друштва што котираат на берзата; и 

• Друштва кои се дел од консолидираните сметки на некои од горенаведените видови 

друштва. 

 

Недостаток  

 
Законската рамка vo oblasta na smetkovodstvoto ne e vo potpolnost konzistentna so acquis 

communautaire {to samo po sebe ja nametnuva potrebata od celosno да се хармонизира, и во 

законските и во подзаконските акти, со Четвртата директива на ЕУ за трговско право за 

годишни сметки и Седмата директива на ЕУ за трговско право за консолидирани сметки.  

 
Целосното усогласување на домашното законодавство е клучен фактор за да се овозможи 

развој на konzistentna законска рамка. Усогласувањето на Законот за трговски друштва со 

друго релевантно домашно законодавство треба да се преземе конкретно, на пример, со 

новиот Закон за ревизија.  

 
Треба да се земе предвид искуството на други земји-членки на ЕУ при изнаоѓањето na 

pravilen balans во степенот на регулираност. Тоа може да се постигне со наметнување na 

МСФИ, повеќе отколку што се бара со acquis communautaire, единствено кога тоа e zna~ajno i 

opravdano. Подложувањето на МСП на поедноставени услови за финансиско известување и 

давање ослободувања од законска ревизија се примери за изнаоѓањето на такoв balans кој ќе 

биде во сoglasnost со усвоените МСС за мали и средни претпријатија утврдени од ОМСС.  

 
Илустрирана анализа 
 
Прагови за известување за мали и средни претпријатија 
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Во согласност со acquis communautaire, NUK предлага да се poбара поедноставена рамка за 

финансиско известување за МСП, што ќе се постигне со усвојувањето на МСС за МСП во 
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2007 година, која ги задоволува потребите на целните корисници (пр. заемодавачите) и 

капацитетот на изготвувачите. Во овој поглед, NUK треба да gi има predvid acquis 

communautaire, искуството на другите земји членки и проектот за МСП на ОМСС. 

 

Македонското законодавство  ги има прифатено постојните толкувања на МСФИ 

 
Македонија во 2005 година ги има прифатено и објавено толкувањата на МСФИ и 

Меѓународните стандарди за финансиско известување 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Имајќи го предвид 

фактот дека во врска со примената на стандардите постојат две фази, односно изготвување и 

спроведување на истите неминовно е активностите да бидат насочени кон спроведување на 

истите, односно имплементирање (едукација на vrabotenite vo praktikata за nivno полесно 

разбирање, како и подготовка и издавање на прирачници за сметководство согласно 

законодавството) техничка помош за прашањата во финансиското известување кои не се 

конкретно решени со МСФИ. 

3.2. Законска рамка за ревизија 

 
Законската ревизија и ревизорската професија се регулирани со Законот за ревизија, кој 

Собранието го изгласа во септември 2005 г. Македонија донесе закон кој решава значителен 

дел од barawata во новата Осма директива на ЕУ за трговско право. Тоа беше значаен чекор 

за Македонија во напредокот кон подобро опкружување за финансиско известување. Како 

што е дадено во Глава 2, новата Осма директива на ЕУ за трговско право во законодавството 

на ЕУ внесува значителен корпус na barawa кои ги регулираат националните ревизорски 

рамки. Новиот Закон за ревизија се осврнува во одреден степен на прашања како барањето za 

структуирана ревизорска професија и независен надзор на ревизорската професија. 

Според Законот за трговски друштва (~лен 478 и 506), следните друштва подлежат на 

законска ревизија: 

• Големи и средни трговци организирани како акционерски друштва; 

• Друштва чии хартии од вредност котираат на берза;  

• Големи и средни трговци организирани како друштва со ограничена одговорност и 
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• Друштвата кои влегуваат во консолидираните финансиски извештаи, независно од 

нивната големина. Ревизијата се врши во согласност со Меѓународните стандарди за 

ревизија на МФС објавени во Службен весник на РМ што се ажурираат на годишна 

основа заради harmonizirawe со тековните стандарди онака како што се дополнети, 

изменети или усвоени од страна на МФС. Me|unarodnite sтандарди за ревизија се 
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ажурирани во 2005 година (верзија од 2005 година) и објавени во месец септември 

2005 година ("Сл. Весник на РМ" бр. 92/05). 

 
Недостаток 

 
Новиот Закон за ревизија е солидна основа за градење ревизорска рамка во Македонија. 

Сепак, рамката за законска ревизија треба да биде целосно хармонизирана, и во 

подзаконските акти, со новата Осма директива на ЕУ за трговско право. Имајќи го предвид 

првичниот напредок со донесување на Законот за ревизија во 2005 г., сепак, се предлага 

целосно усогласување меѓу законодавствоto od domenot na revizijata и новата Осма директива 

на ЕУ за трговско право. 

 

Илустрирана анализа 
 
Законска konzistentnost со новата Осма директива на ЕУ за трговско право. 
 
Член 31.5 од новата Осма директива на ЕУ за трговско право вели дека „системот на јавен 

надзор треба да има право, по потреба, да спроведе истрага nа законските ревизори и 

ревизорски фирми и треба да има право да преземе соодветни дејства. Член 8 од Законот за 

ревизија моментално бара Орган за надзор nа ревизорската професија (Совет за 

унапредување и надзор на ревизијата) да ги следи конкретните активности на ревизорската 

професија. Во Законот за ревизија конкретно не е regulirano дека СУНР има право да 

превзема дејства врз основа на своите активности за следење, но е уредено дека СУНР по 

потреба има право да иницира истрага на ревизорските друштва и овластените ревизори – 

трговци поединци и врз таа основа има право да превзема соодветни активности. 

3.3. Институционална рамка за сметководство и ревизија  
 
Недостаток 

 
На Македонија и недостасува еден од неопходните столбови за обезбедување квалитет и 

доследност на финансиското известување – присуството на сигурна и независна ревизорска 

професија верна на доверителите и акционерите на трговското друштво, и на другите 

чинители. Овие основни активности, кои на меѓународен план генерално ги презема 

ревизорската професија и подлежат на соодветен јавен надзор, законодавството ги утврди 

кон крајот на 2005 г. Сега е потребна значителна институционална програма со активности за 

имплементација на членовите од Законот за ревизија.  
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Имаше повеќе обиди да се организира професионалнa asocijacija (Македонското здружение 

на овластени ревизори и Советот на овластени ревизори; Sojuz на сметководители, 



Национална стратегија i akcionen plan за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување во РМ 

финансисtи и ревизори), но поради разни причини таквata asocijacija не се одржа долгорочно. 

Во отсуство на една таква организација, Министерството за финансии делуваше како главен 

актер за регулирање на ревизорската професија, во функција на премостување на проблемите 

сврзани со ревизорската професија. 

 

На 27 мај 2006 година се одржа основачкото собрание на Iнститутот на овластени ревизори 

на РМ, кој е основан согласно одредбите на новиот Закон за ревизија. На Собранието беа 

усвоени актот за основање, статутот и беше избран претседател и сите органи на Институтот. 

Имајќи ја предвид комплексноста на активностите кои го очекуваат Институтот, како и 

важноста за подигање на кредибилитетот на професијата, сите ресурси, како локални, така и 

меѓународни, треба да се naso~at кон јакнење и одржување на капацитетите на Институтот во 

oстварување на negovite овластувања. 

 
 
 
 
Илустрирана анализа 
 
Sertificirawe, континуирано образование и заемно признавање на законски ревизори 

 
Ревизорската професија во Македонија има значителни недостатоци во поглед на 

образованието, обуката, sertificiraweto, континуираното образование и заемното признавање 

на ревизорите. Моменталното ниво на активност во овие области во Македонија не 

претставува реална ефективна структура. Сите чинители се согласуваат дека е потребна 

детална програма на активности ако Македонија сака да ги задоволи tekovnite barawa во ЕУ. 

Новиот Институт за овластени ревизори би требало да формира соодветни комиsiи за 

решавање на овие прашања во рамките на едно структуирано опкружување. Одржливите 

меѓународни репери, дадени во Глава 2 ќе и овозможат на професијата да ги развие 

потребните структури за да се produciraat компетентни и професионални ревизори способни 

во текот на својот животен век да дадат позитивен придонес во професијата во која работат.  

 

Регистрирање  овластени  ревизори и  друштва за ревизија 
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Во Министерството за финансии постои ажурна евиденција за издадени дозволи за работа на 

друштвата за ревизија кои се објавени на WEP страницата на министерството, како и 

податоци за овластените ревизори, но согласно постојниот Закон нема обврска за водење на 

регистри. Потребните активности за подготовка и водење на таков регистар се регулирани во 

новиот Закон за ревизија, сепак, се уште не постои во Македонија потребниот 
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институционален капацитет за фактичка имплементација на членовите од Законот за 

ревизија. 

  

 
Uveruvawe vo kvalitetot na законската ревизија 

 
До денес во Македонија нема ефективни програми за uveruvawe vo квалитет. Uveruvaweto vo 

квалитет е витален елемент во одржување на довербата во ревизорската функција. 

Моментално, во Македонија има слаба доверба во ревизорската професија. Uveruvaweto vo 

квалитет се регулира во членовите на новиот Закон за ревизија. Сепак, во Македонија се 

уште не е развиен институционалниот капацитет за да изведе uveruvawe vo квалитет за 

овластените ревизори и друштвата за ревизија.  

 
 
Превод на МСФИ и МРС на македонски јазик 

 
Член 479, став 2 од Законот за трговски друштва вели дека „стопанските субјекти се 

обврзани да изготват и поднесат годишни и консолидирани сметки во согласност со 

усвоените Меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Службен весник на РМ. 

Меѓународните сметководствени стандарди се ажурираат на годишна основа за да се 

хармонизираат со тековните стандарди, како што ќе ги ревидира, изменува или усвојува 

Oдборot za mеѓународни сметководствени стандарди. Член 479, став 6 од Законот за 

трговски друштва вели дека „ревизорот ги применува Меѓународните стандарди за ревизија, 

објавени во Службен весник на РМ, ажурирани на годишна основа со сите измени усвоени 

од страна на МФС“. Сепак, временската разлика меѓу претходното објавување во Сл. весник 

на РМ на МСФИ и МРС во 1998 гodina и последното објавување во 2005 гodina беше речиси 

седум години. Во таа смисла, треба да се зајакнат капацитетите на Институтот во 

остварувањето на погоре назна~ените активности. 

 

 

3.4. Законска рамка за банкарско финансиско известување 
 
Законската рамка за Народната банка на РМ е Законот за Народна банка на Република 

Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), а за банкарскиот 

сектор е Законот за банкi („Сл. весник на РМ“ бр. 63/00, 37/02, 51/03 и 85/03). Моментално се 

изготвува нов Zакон за банки, штедилници и други финансиски друштва.  
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Недостаток 
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Законската рамка за банкарскиот сектор би требало да биде целосно усогласена со условите 

од Директивата за капиталen cenzus, Директивата за банкарски сметки и новата Осма 

директива на ЕУ за трговско право за да се постигне подобра усогласеност меѓу законската 

ревизија и банкарските супервизorски функции. 

 

НУК ги подготви активностите поврзани со банкарскиот сектор во согласност со 

препораките од ИПСК и одделението за супервизија при НБРМ треба да прави јасна разлика 

меѓу внимателното и општонаменското финансиско известување. Barawata за pretpazlivo 

сметководство (на пр. резерви за загуби од заеми во банкарскиот сектор) не би требало да 

влијаат на годишните сметки и консолидираните сметки засновани на МСФИ. Онаму каде 

што на регулаторите им требаат дополнителни (необјавени) информации за целите на 

внимателната супервизија, тоа би требало да биде преку надминување на МСФИ. Со оглед 

на тоа дека регулаторите се мошне заинтересирани да обезбедат основните годишни сметки 

и консолидирани сметки според МСФИ да бидат точни (бидејќи нивните извештаи се градат 

на таа основа), тоа би ги мобилизирало да помогнат и во спроведувањето на годишни и 

консолидирани сметки ориентирани кон акционерите или чинителите. При интегрирањето на 

barawata од Базел II во Директивата за адекватност на капиталот (DAK), неопходно е 

банкарскиот сектор да се концентрира на прифаќање на промените во Базел II ако сака да се 

усогласи со acquis communautaire. 

 

Во февруари 2006 гodina НБРМ донесе детален План за развој на супервизијата како план кој 

би требало да и дозволи на НБРМ во следните неколку години постепено да премине кон 

пристап повеќе заснован на ризик. Еден од клучните предуслови за воведување супервизија 

заснована на ризик е точното финансиско известување. 

 
 
Илустрирана анализа 
 
Недостатоци во законодавната рамка 
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Во законодавната рамка има неколку недостатоци. Јасната одговорност и отчетност за 

годишните и консолидираните сметки (кои ги одразуваат економските и ризичните позиции 

на банката) не се изричито доделени, иако baraweto од Законот за трговски друштва сите 

годишни сметки да ги потпишува извршниот член на одборот на директори или лице 

назначено од страна на Upravniot одбор претставува чекор напред. Точното и вистинито 

финансиско известување (за супервизорот и јавноста) не се бара изричито, па затоа ако се 

дадат (материјално) неточни годишни или консолидирани сметки, Одборот и извршниот 



Национална стратегија i akcionen plan за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување во РМ 

менаџмент не може да се земат на одговорност, ниту пак се бара од нив да ги изменат и 

повторно да ги објават сметките (каде што тоа може да се примени).  

 
Несоодветен регулаторен орган на НБРМ   

 
Моментално условите за внимателно сметководство на банките влијаат на изготвувањето 

општонаменски годишни сметки и консолидирани сметки. Од банките се бара да ги 

подготвуваат годишните и консолидираните сметки во согласност со МСФИ како што се 

објавени во Сл. весник на РМ (т.е. преводот на МСФИ од 2004 г.). Сепак, банките 

пресметуваат штети во обезбедениот и необезбедениот дел од заеми и побарувања врз основа 

на матрица за покритие која наведува фиксни стапки за покритие за бројот на денови за кои 

заемот бил класифициран како неуспешен (како што бара НБРМ). Иако методологијата на 

НБРМ можеби е соодветна за целите на внимателноста, резултатите може да се разликуваат 

од наплатениот износ од првичните заеми и побарувања според МСС 39, Финансиски 

инструменти: признавање и мерење. МСС 39 бара штетите или загубите од лоши долгови да 

се пресметуваат како разликата poмеѓу nominalniot износ на средствата и тековната вредност 

на очекуваниот иден готовински тек намалена за оригиналната ефективна каматна стапка на 

финансискиот инструмент. 

 

3.5. Институционална рамка за банкарско финансиско известување 
 
НБРМ е клучен чинител во рамката за корпоративно финансиско известување во 

Македонија.  Одделението за регулирање банки при НБРМ има многу важна улога во 

надзорот на работата на комерцијалните банки, штедилниците и другите финансиски 

институции, и претставува тело кое поставува стандарди за тие институции. Иако 

официјалното одобрување е резервирано за Министерството за финансии, ова Одделение е 

одговорно за изготвување релевантни прописи и инструкции кои се поднесуваат до 

Министерството.  

 
Недостаток 
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Односот меѓу банкарските ревизори и супервизори во Македонија треба да се зајакне vо 

заемна полза. Potrebno e да се земат vo predvid oсновните принципи за ефективна банкарска 

супервизија на Базелскиот комитет, Заедничкиот форум под покровителство на Базелскиот 

комитет за банкарска супервизија (БКБС), Меѓународната организација на комисии за хартии 

од вредност (МОКХV) и Меѓународното здружение на осигурителни супервизори (МЗОС) 

при работата на теми заеднички за банкарскиот, осигурителниот и секторот за хартии од 

вредност, вклучително и регулирањето на финансиските конгломерати. Треба да се побара 
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водство од ОМРОС и БКБС за односот меѓу ревизорите и банкарските супервизори. Особено 

треба да се решат следните прашања: 

• Примарните одговорности на upravniot одбор и менаџментот;  

• Основните карактеристики на улогата на законските ревизори;  

• Основните карактеристики на улогата на супервизорите;  

• Односот меѓу банкарските супервизори и законските ревизори; и  

• Други начини на кои ревизорската професија може да придонесе во процесот на 

супервизија. 

 
Покрај тоа, треба да се реши достапноста на доволна техничка експертиза за да им се 

помогне на банкарскиот сектор и Народната банка на РМ да се справат со овие предизвици. 

 
 
Илустрирана анализа 
 
Недостаток од извршни активности 

 
Постои недостаток од извршни активности со кои банкарскиот супервизор би се овластил да 

ги прошири барањата за obelodenuvawe за банките и да ја зголеми зачестеноста на јавното 

obelodenuvawe на финансиската позиција на банката. Освен тоа, потребно е да се побара од 

банките, како „субјекти од јавен интерес“, да го прошират објавувањето на начинот на 

управување, сопственоста и структурата на одборите итн. Потребен е систем кој ќе го 

овласти супервизорот да им наметне реални санкции на претставниците, директорите или 

вработените на банката кои помагаат или овозможуваат неусогласеност со МСФИ.  

  

Техничко знаење во регулаторните органи  

 
Финансиските институции ќе треба да ги promenat svoite информациски системи, па ottuka и 

ним и на НБРМ им е потребна обука да го изградат капацитетот за примена на новите 

стандарди. Недостатокот од обучени професионалци во регулаторните органи го попречува 

ефективното следење и извршување.  

3.6. Законска и институционална рамка за субјекти koi kotiraat na berza 
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Комисијата за хартии од вредност (КХV) на Република Македонија е автономна и независна 

организација со статус на правно лице.  Законот за хартии од вредност е објавен во „Сл. 

весник на РМ“ бр. 95/2005, 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/02, 37/2002, 31/2003 и 85/2003. 

Новиот закон беше донесен на 7 ноември 2005 гodina. Новиот закон ги зема предвид 
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принципите утврдени од МОКХV и оди кон хармонизација на македонското законодавство 

со релевантните директиви на ЕУ.  

 

Недостаток 

 

Поради ограничените средства и недостатокот од сметководствена експертиза, КХV не ги 

разгледува годишните и консолидираните сметки на друштва koi kotiraat na berza за да 

утврди дали друштвата ги задоволиле barawata za obelodenuvawe. Македонската берза исто 

така не ги спроведува сметководствените стандарди. Дополнителниот недостаток на извршна 

моќ во КХV prevenira други дејства за спречување активности кои го кршат законот. 

 

3.7. Законска и институционална рамка за осигурителни друштва 
 
Одделението за осигурителна супервизија при Министерството за финансии (МФ-ООС) е 

регулаторното тело во овој сектор. Осигурителниот сектор49 на Македонија е еден од 

најмалите во Европа.  

 

Недостаток 

 

Осигурителниот сектор пати од слаби практики за upravuvawe, а супервизорскиот капацитет 

е ограничен. Законот за осигурување не утврдува конкретни сметководствени, ревизорски и 

barawa за известување за осигурителните друштва. МФ-ООС не ги разликува регулаторните 

од општонаменските годишни сметки и консолидирани сметки.   

3.8. Законска и институционална рамка за оданочување 
 
Моментално сите правни лица се должни да поднесат даночна пријава, која ја обработува 

Управата за јавни приходи (УЈП). Управата за јавни приходи (УЈП) објави нов Закон за 

даночна постапка во „Сл. весник на РМ“ бр. 13/2006.  

 
Недостаток 
 
Општонаменските годишни и консолидирани сметки често се под влијание на даночните 

правила и прописи. Со цел да се задоволат barawata од даночните органи во врска со 

пријавувањето приходi и rashodi, изготвувачите на општонаменските годишни сметки и 
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49 За понатамошна анализа на овој сектор погледнете ги финалниот извештај и презентацијата 

подготвени од проектот финансиран од ЕУ за техничка помош за Министерството за финансии во 

областа на осигурителното законодавство во ПЈР Македонија. 
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консолидирани сметки во малите и средни приватни фирми и во субјектите од јавен интерес 

често otstapuvaat од стандардите за финансиско известување и ги следат даночните правила. 

На пример, Законот за данокот на добивка не признава расходи за nenaplateni долгови се 

додека не поднесат тужба против должникот, што резултира со преceneti побарувања.  

 
Освен тоа, постои недостаток во законската и институционална рамка во однос на 

разгледувањето на евентуалните ефекти од примената на МСФИ во годишната сметка на 

друштвоto кои би произлегле od пријавувањето данок на dobivka во Македонија.  

 

 

3.9. Рамка за објавување и поднесување na финансискиte извештаи 
 
Трговските друштва се обврзани да ги поднесат годишните сметки до Централниот регистар 

на Република Македонија. Годишните сметки би требало да овозможат анализа на 

коефициентите, ликвидноста, солвентноста, профитабилноста, долгот наспроти сопствениот 

капитал и други коефициенти за состојбата и uspe{nosta на друштвото. 

 

Недостаток 
 

Годишните сметки, финансиските извештаи, консолидираните годишни сметки и 

финансиски извештаи, одобрениte финансиsки извештаи, одобрениte конолидирани годишни 

сметки и финансиски извештаи, согласно Законот за трговските друштва во утврдени рокови 

се поднесуваат dо Централниот регистар. 

Годишните сметки ги вклучуваат билансот на успехот, билансот на состојбата, даночниот 

биланс и посебни податоци за државна евиденција. 

Финансиските извештаи вклучуваат биланс на состојба, биланс на успех, извештај за 

промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени 

политики и други белешки so tolkuvawe подготвени во согласност со меѓународните 

сметководствени стандарди. 

Одобрените финансиски извештаи заедно со годишниот извештај за работа на друштвото и 

izve{tajot za извршенatа ревизија од овластено друштво за ревизија, kонсолидираните 

годишни сметки заедно со извештајот за работа на друштвото, oдобрените консолидирани 

годишни сметки и одобрените консолиdiрани финансиски извештаи заедно со годишниот 

извештај за работа на друштвото и извршена ревизија од овластено друштво за ревизија, во 

законски определени рокови се поднесуваат до Централниот регистар. 
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Централниот регистар врши прием, проверка, обработка и анализа на податоците искажани 

во годишните сметки. Имено, Централниот регистар и досега врши анализа на ликвидноста, 

солвентноста, профитабилноста во работењето на субјектите, преку изготвување на документ 

за бонитет, согласно Законот за јавните набавки и Правилникот за изготвување на 

документот за бонитет. 

 

Централниот регистар дава можност преку изготвено софтверско решение за електронско 

доставување на податоците од годишните сметки. 

 

Меѓутоа, потребно е натамошен развиток на оперативната, хардверска и софтверска подршка 

за унапредување на софтверското решение за електронско поднесување на годишните 

сметки.  

Исто така, Централниот регистар преку примена на меѓународна практика треба да овозможи 

on-line пристап на податоците од годишните сметки за што е потребна и надворешна 

техничка и оперативна подршка. 

 

3.10. Рамка za образование и обука  
 
Недостаток 
 
Образованието и обуката во Македонија поврзани со сметководството и ревизијата 

значително напреднаа во изминативе години. Сепак, поради значајните случувања на 

меѓународен план, итно е потребна програма со активности за да се обезбеди тековните 

barawa да се naso~at кон усвојување на МСФИ и добрата меѓународна пракtikа. Иако 

универзитетите започнаа да ги прилагодуваат наставните планови пред околу седум години 

за да ги покријат меѓународно признатите сметководствени и ревизорски стандарди и се 

постигна значителен напредок во повеќе области, некои професори не се во тек со најновите 

сметководствени трендови. Покрај тоа, vrz квалитетот на сметководственото образование, vo 

golema merka, vlijae i недостатокот од материјал за обука за МСФИ преведен на македонски. 

Limitiranite finansiski resursi koi Ministerstvoto za obrazovanie i nauka gi izdvojuva za dr`avnite 

univerziteti za publikuvawe na knigi i pridru`ni nastavni materijalni na makedonski jazik, go 

oteznuva procesot na a`urirawe i inovirawe na nastavnite programi. Strategijata i akcioniot plan 

treba da ovozmozat sorabotka so profesori od akreditirani institucii vo zemjite ~lenki na EU i 

po{iroko, transfer na iskustva i znaenja i finansiski resursi za publikuvawe na kvalitetni edukativni 

materijali na makedonski jazik koi ke bidat vo tek so najaktuelnata regulativa vo oblasta na 

smetkovodstvoto i revizijata.  
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Илустрирана анализа 

 
Наставен план на универзитетите  

 
Има примери каде што наставниот план на универзитетот не покрива деловна етика. 

Академските институции во Македонија ставаат слаб акцент на проучувањето на деловната 

етика. Формалното образование може да ја подобри свесноста на амбициозните 

професионалци за етичките проблеми и може да влијае на нивната логика и расудување во 

поглед на етичките дилеми. Исто така, квалитетот и достапноста на учебници на македонски, 

студии на случај и други материјали за обука за МРС и МСФИ не се доволни, особено во 

поглед на практичната примена на стандардите. Тоа во најголема мера се должи на 

limitiranite финансиски ресурси za razvivawe i publikuvawe na knigi i prira~nici od oblasta na 

smetkovodstvoto i revizijata. 

 

Departmanite po сметководство i revizija би ималe корист dokolku vo nastavnite programi се 

вклучat sodr`ini povrzani so aktuelnata regulativa vo domenot na smetkovodstvoto i revizijata, 

prakti~ni primeri bazirani na pravilna primena na standardite i студии на случај so cel da se 

ovozmo`i diplimiranite studenti da bidat поподготвени да работат како сметководители (а не 

како книговодители или службеници за даночно усогласување) i polesno da se vklu~at vo 

procesot na profesionalno sertificirawe za steknuvawe na zvaweto ovlasten revizor во Македонија. 

 

4. ДЕТАЛНИ АКТИВНОСТИ 
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Во текот на изготвувањето на стратегијата и планот НУК ги утврди клучните активности за 

законодавната и институционалната рамка. Секоја од активностите претставува област во 

која утврдените цели ќе доведат до подобрена рамка за сметководство и ревизија во 

Македонија и, на крај, ќе ги подобрат квалитетот и сигурноста на финансиското известување. 

За секоја одделна активност е утврдена целта, зацртани се конкретните активности и утврден 

е планираниот исход. Секоја активност е означена како законска (З) или институционална 

(И) активност. Тоа покажува дали потребната активност е активност за усогласување или 

измена на законодавната или регулаторна рамка (законска активност), или активност која се 

занимава со подобрување на придржувањето до законската рамка и нејзиното спроведување 
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(институционална активност). Во Прилог А50 ги даваме детално ризиците и споредните 

активности на секоја од активностите утврдени во стратегијата. 

 

При утврдувањето на активностите кои треба да се спроведат, земени се предвид и 

институциите релевантни за секоја активност. Активностите имаат јасна одговорност и 

отчетност за спроведувањето на активностите кои се потребни за да се постигне успешна 

фаза на имплементација по прифаќањето на стратегијата и акциониот план. Активностите 

даваат и poedinosti за други релевантни чинители кои имаат важен придонес во активностите. 

 

НУК ги има утврдено временските рамки за секоја од активностите. При осврнувањето на 

potrebniot buxet i resursi, НУК ги има поделено потребите на надворешни и внатрешни 

ресурси, и тоа: 

 

• За надворешните ресурси НУК ги има поделено потребите во конкретни области: 

o Соодветно квалификувана надворешна техничка помош: Ова е особено важно 

имајќи ја предвид техничката природа на голем дел од активностите и 

условот да се примат меѓународните добри практики. Иако значителен дел од 

таквата помош ќе биде уникатен за Македонија, има други примери – 

техничката помош во идеален случај би се спровела со регионален пристап за 

да и се овозможи на Македонија пристап до експертиза која инаку не би била 

достапна.  

o Регионалната техничка помош ќе и овозможи на Македонија да ги сподели 

искуствата со релевантните земји во регионот и да оствари економија на обем 

во конкретни технички области. НУК ја има утврдено „Пат кон Европа – 

Програма за сметководствени реформи и институционално зајакнување“ од 

Светска банка (REPARIS) како средство за остварување регионална техничка 

помош.51 

o НУК ја има утврдено потребата за директна оперативна поддршка за 

релевантните чинители идентификувани во стратегијата и акциониот план. 

Таквата оперативна поддршка главно е важна во почетната фаза на одредени 

активности и ќе се одвива етапно во текот на период од една до три години во 

зависност од активностите. 

                                                 
50 Ве молиме одете на Прилог А: Фактори на ризик и предуслови во врска со активностите што треба 

да се вклучат во стратегијата и акциониот план. 
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o НУК има утврдено и конкретни хардверски, софтверски и barawa за опрема 

како важна дополнителна потреба од надворешни ресурси. 

• При утврдувањето на потребите од внатрешни ресурси НУК ги имаше предвид 

конкретните потреби за поддршка од чинителите кои се сметаат за отчетни или 

одговорни за активностите (внатрешни ресурси).  

 

На стр. 147 од оваа стратегија и акционен план подготвен е приказ кој може да биде 

дополнителен извор на информации кога се разгледува секоја одделна активност.  

 

4.1. УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАМКАТА ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ (З) 
 
Цел 

Усогласување на условите за  финансиско известување (во финансиските и нефинансиските 

сектори) како што се утврдени во законските и подзаконските акти со оние од acquis 

communautaire. Подршка на МФ за зајакнување на  институционалниот  капацитет ангажиран 

во известувањето, следењето  и спроведувањето на законските и подзаконските акти од 

областа на сметководството и ревизијата. 

 
Опис 

Оваа активност  го вклучува следното: 

• Разгледување и, по потреба, изменување и дополнување на Законот за трговски 

друштва и сродните подзаконски акти за да се постигне усогласеност со Четвртата 

директива за годишни сметки (78/660/EEC), Седмата директива за консолидирани 

сметки (83/349/EEC) и Регулативата на Европскиот парламент и Совет (EC) 

1606/2002 која им придава важност на праговите што ги дозволува acquis 

communautaire, а се размислува за приспособување на праговите врз основа на, на 

пример, бруто домашниот производ на Македонија заснован на паритетот на 

куповната моќ по глава жител наспроти просекот од ЕУ. Меѓу другото, od aspekt na 

MCP тоа ќе придонесе vo dve nasoki: 

o Barawa за финансиско известување – ќе им се дозволи на МСП да користат 

поедноставени услови за известување, согласно МСС за МОСС; и 

o Barawa за законска ревизија – задолжителна законска ревизија единствено во 

субјектите каде што постои „јавен интерес“.  
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• Ќе се усвојат поедноставени МСС за МСП кој ги подготвува ОМСС и се очекуваат 

во 2007 година. Во овој поглед, Македонија би требало да придаде важност на 
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искуството од споредливите земји-членки на ЕУ при усвојувањето на 

сметководствени стандарди за МСП усогласени со принципите од Четвртата 

директива за годишни сметки (78/660/EEC).  

 
Исход 

Да се обезбеди izbalansiran пристап кон barawata za финансиско известување и ревизija со 

цел:  

• Да се задоволат потребите на разните корисници на финансиски информации, како 

на пр. заемодавачи, доверители, акционери, МСП и даночните органи; 

• Да им обезбедат на изготвувачите set od barawa koi нема да наметнуваat непотребни 

товари на корпоративниот сектор.  

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност (О) Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање  

(И) 

 

1 

 

Министерство за  

финансии 

 

Министерство 

за  

финансии 

ИОР 

Министерство за финансии 

НУК 

Релевантни земји-членки  

на ЕУ 

Светска банка 

 

Tr govski  

dr ug{ t va 

 

Ресурси, буџет, vremenska ramka и показатели за uspe{ nost

Временска рамка

(год.)

Потребна надворешна поддршка Потребна 

внатрешна  

поддршка 

Вкупно 

потребен 

 буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна  

техничка помош -60,000 ЕУР 

Регионално координирана помош 

 под програмата REPARIS 

 

 

Министерство  

за финансии 

 

 

60,000 ЕУР 

 

 

Х 

  

Показател за uspe{ nost : Извештај за напредокот за Македонија од Европската комисија 
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4.2. Имплементација на рамката за  финансиско известување (И) 
 
Цел 

Поставување рамка за усвојување na сметководствениte стандарди во Македонија, на 

континуирана основа,  преку соработка со Институтот на овластени ревизори. 

 
Опис  

Оваа активност ќе го подржува Институтот на овластени ревизори на РМ кој, пак, од своја 

страна: 

• Ќе го поддржи усвојувањето на poednostavenite МСС за МСП во Македонија во 

соработка со Активност бр. 1; 

• Ќе соработува со ОМСС, како и други релевантни институции на ЕУ за да поттикне 

висок квалитет во стандардите на ОМСС и нивно усвојување во ЕУ; 

• Ќе ги решава итните проблеми во врска со имплементацијата на МСФИ во 

Македонија; 

• Ќе даде поддршка на обуката и развивањето ресурси за долгорочна одржливост и 

развој на оваа функција. 

 
Исход 

Воспоставување ефективна рамка за развој, одржување и олеснување на имплементацијата 

на рамкаta за финансиско известување која е доследна на acquis communautaire и води кон 

развој на приватниот сектор во Македонија.  

 
 
Клучни чинители 

Активност 

 бр. 

Одговорност (О) Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање 

 (И) 

 

2 

 

Министерство 

 за финансии 

ИОР 

 

Министерство  

за финансии 

ИОР 

ИОР 

Министерство за финансии 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

МСП 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна поддршка Потребна  

внатрешна 

поддршка 

Вкупно  

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-45,000 ЕУР 

Соодветна надворешна техничка 

помош 

-60,000 ЕУР 

Хардвер, софтвер 

и опрема 

-10,000 ЕУР 

Регионално координирана 

 помош под програмата REPARIS 

 

 

 

ИОР 

 

Министерство  

за финансии 

 

 

 

 

 

115,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 
 

4.3. Започнување на процесот за превод на МСФИ (И) 
 
Цел 

Подготовка на процедурите и процесите за да се овозможи структура која ќе ги решава 

континуираните потреби за превод на МСФИ во Македонија.52

 
Опис  

 

Подготовката на одржлив процес за превод на МСФИ во Македонија го вклучува и следното: 

• Формализирање на anga`manite за превод на МСФИ во Македонија меѓу 

релевантните чинители (Министерството за финансии, Фондацијата на комитетot за 

меѓународни сметководствени стандарди (ФКМСС)53 Институтот на овластени 

ревизори на РМ и други релевантни чинители). 

• Да се ангажира Комисијата за сметководствени стандарди при ИОР за да се обезбедат 

ефикасни и ефективни преведувачки процедури so cel: 

o Да се координираat со преведувачкиот процес nа МРС и да се оцени како овие 

процеси може да ги делат ресурсите; 

                                                 
52 Користењето МСФИ бара континуирани napori за a`uriran превод na makedonski jazik. МСФИ 

континуираno се зајакнуваат и подобруваат. Непреведувањето води до примена на застарени 

стандарди, што има za последицa nedostig na меѓународно споредливи финансиски информации. 
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o Да се координираат со други релевантни преведувачки проекти во Македонија 

(на пр. Меѓународни сметководствени стандарди за јавниот сектор); 

o Да се овозможи брз odgovor на значителниот обем на материјали за кои е 

потребен превод; и  

o Да се реши baraweto секој процес за превод да мине низ македонското 

законодавство. 

• Обезбедување Комисија за сметководствени стандарди при ИОР да се консултира со 

ФКМСС и да ги задоволи barawata за официјалниот процес за превод. Тоа ќе ги 

вклучува следните клучни barawa: 

o Одговорности за преведувачкото тело; 

o Kreirawe и имплементација на процес за превод; 

o Превод на клучни зборови; и 

o Цена на преведувачкиот процес на преведувачкото тело. 

• Изготвување и имплементирање стратегија за да се обезбеди одржливоста на 

преведувачкиот процес врз основа на искуствата од земји со слична големина во ЕУ 

(пр. Естонија, Латвија, Литванија, Словенија). 

 
 
Исход 

Важно е корисниците, подготвувачите, законодавците, правниците, наставниците, учениците 

и сите други заинтересирани групи во Македонија да имаат пристап до стандардите на 

ОМСС на својот мајчин јазик, и тоа континуирано, за да се овозможи: 

• pроизведување na меѓународно споредливи финансиски информации; 

• да се изгради nиво на познавање на МСФИ во Македонија; 

• kвалитетот на финансиското известување да биде во чекор со најдобрите 

меѓународни практики; и 
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• zадоволување на barawat од acquis communautaire. 
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Клучни чинители 

Активност бр. Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

3 

 

 

 
ИОР 

 

 

 

ИОР 

ФКМСС 

СУНР 

НУК 

Релевантни земји-

членки  

на ЕУ 

Светска банка 

 

ИОР 

Законски ревизори и 

 ревизорски фирми 

 
 
Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна поддршка Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

  

Соодветна надворешна техничка  

помош 

-60,000 ЕУР 

 

ИОР 

Комисија за превод 

na smet kovodst veni  

st andar di  

Други релевантни 

 чинители 

 

 

60,000 ЕУР 

 

 

Х 

 

 

 

 

Показател за uspe{ nost : Навремено издавање na преведени МСФИ 

 
 
 

4.4. Поддржување на процесот за превод на МСФИ (И) 
 
Цел 

Поддржување на Комисијата за сметководствени стандарди при ИОР за да се овозможи 

имплементацијата на ефективен и ефикасен континуиран процес за превод. 

 

Опис  

Поддржувањето на Комисијата за сметководствени стандарди при ИОР за првично 

финансирање на континуираниот процес nа превод да вклучува: 

• Софтверски програми кои ќе помогнат при процесот nа превод врз основа на 

добрата меѓународна практика. 
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• Хардвер за континуирана poddr{ka на софтверските програми. 
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• Оперативни трошоци поврзани со процесот nа превод.54 

• Градење капацитети и првична поддршка за да се овозможи целосно ажуриран 

превод на МСФИ. 

 

Покрај тоа, оваа активност ќе го зајакне капацитетот на соодветната Комисија за 

сметководствени стандарди при ИОР за да се овозможи:  

• Итен превод и усвојување на новите МСФИ (нацрти за diskusija) кои ги издава 

Oдборot за mеѓународни сметководствени стандарди, и на новите толкувања од 

страна на Kомитетot за толкување на mеѓународнотo финансиското известување 

(КТМФИ); 

• Континуиран превод и усвојување на МСФИ и нацртите за diskusija кои ги издава 

Oдборot за mеѓународни сметководствени стандарди, како и на новите толкувања 

од страна на КТМФИ. 

 
Исход 

Достапноста на ресурси за имплементација на стратегијата за изработка на ефективна и 

ефикасна рамка за превод е клучен дел од подобрувањето на финансискоto известување во 

Македонија. Имајќи предвид дека локалните стандарди последен пат се изготвувале во 1995 

г. и дека МСФИ се преведуваат само периодично последниве години, континуираната 

достапност на преведени стандарди ќе овозможи konzistenten set na финансиски стандарди 

соодветни за финансискоto известување во Македонија. Итната и континуирана достапност 

на преведени МСФИ во Македонија исто така ќе овозможи усвојување на најдобрите 

практики за barawata за финансиско известување, како што тие се менуваат за да ги одразат 

континуираните меѓународни случувања кај финансиските инструменти. 

 

                                                 

 110

54 Оваа активност нема директно да ги субвенционира трошоците за печатење на изданието на 

МСФИ, кое ќе се плаќа на комерцијална основа. 
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

4 

 

 

 

ИОР 

 

 

 

ИОР 

МКФСС 

Тело за надзор (СУНР) 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

ИОР 

Овластениревизори 

 и  

друштва за ревизија 

 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost a

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-150,000 ЕУР 

Хардвер, софтвер 

и опрема 

-100,000 ЕУР 

Регионално координирана 

 помош под програмата 

REPARIS 

Министерство  

за финансии 

ИОР 

 Комисија за превод na 

smet kovodst veni  

st andar di  

Други 

 релевантни чинители 

 

 

 

250,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показател за uspe{ nost a: Навремено издавање na преведени МСФИ 

 

 

4.5. Усогласување на barawata за банкарско финансиско известување (З) 
 
Цел 

Преглед на законодавството и прописите применливи за банкарскиот сектор за да се 

обезбеди усогласување на законодавната рамка со релевантните делови од acquis 

communautaire и за да се обезбеди konzistentnost на банкарското законодавство со другото 

релевантно домашно законодавство.  

 
Опис 

Прегледот на законодавството и прописите применливи за банкарскиот сектор ќе го 

вклучува следното:  
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• Обезбедување konzistentnost и предвидливост во законодавната рамка во 

Македонија. 
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• Обезбедување хармонизација на barawata na regulativata, на пример, во случај на 

финансиска институција koja kotira na berza со тоа што ќе се имаат предвид 

barawata na regulativata na Комисијата за хартии од вредност. 

• Организирање на односот меѓу „сметководствен капитал“ и „практичен капитал“ 

како и други клучни практични и општонаменски сметководствени прашања. Во 

овој контекст, НУК ќе ги има предвид (i) насоките за заедничка рамка за 

известување (COREP) 55 кои ќе ги користат кредитните институции и 

инвестициски фирми кога ќе го пријавуваат коефициентот на солвентност кај 

надзорните органи според Директивата за капиталen cenzus; и (ii) насоките за 

поставување na стандардизирана рамка за финансиско известување (FINREP) за 

кредитните институции кои работат во ЕУ. Оваа рамка им овозможува на 

кредитните институции да ги користат истите стандардизирани формати на 

податоци и дефиниции на податоци за практично известување во сите земји каде 

што се применува рамката, со што се намалува товарот за известување за 

кредитните институции кои работат прекугранично, и се намалуваат пречките за 

развој на ефикасен внатрешен пазар за финансиски услуги. Ова е особено важно 

во контекстот на Македонија каде што значителен дел од банкарскиот сектор е во 

странска сопственост.56 

• Преглед на „контниот план“ што го бара НБРМ за да се обезбеди усогласеност со 

Четвртата директива за годишни сметки (78/660/EEC), Седмата директива за 

консолидирани сметки (83/349/EEC), Директивата за банкарски сметки 

(86/635/EEC) и Регулативата (EC) 1606/2002 на Европскиот парламент и Совет. 

Во овој контекст, НУК ќе ги има предвид современите случувања во 

финансиското известување (на пр. FINREP) наместо да наметнува задолжителен 

lista на сметки, што само би ги зголемило трошоците за усогласување за 

странските банки и фактички би го намалило квалитетот на известувањето во 

споредба со FINREP. КЕБС57 смета дека Неограничениот јазик за деловно 

                                                 
55 Насоките се досапни на http://www.c-ebs.org/standards.htm. 
56 На крајот од 2004 г. странски капитал беше присутен во 15 банки и сочинува{e 47,5% од вкупниот 

капитал на банкарскиот систем. 
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57   Комитетот на европски банкарски супервизори (КЕБС) ја советува Европската комисија за 

прашања за банкарската политика и го promovira усогласувањето на супервизорската практика во 

Европската унија. Комитетот ја помага и разгледува заедничката имплементација и доследната 

примена на законодавството на Заедницата. 

http://www.c-ebs.org/standards.htm
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известувње (XBRL) – наместо контен план – може да биде од помош при 

изградбата на стандардизиран систем за известување.58  

• Подготовка и издавање na прирачник за банкарско сметководство konzistenten so 

barawata од законодавството, условите од МСФИ и конкретните barawa za 

pretpazlivost на НБРМ. Тоа треба да се преземе паралелно со прегледот на 

„контниот план“. НБРМ треба да утврди насоки за barawata за признавање, 

мерење и obelodenuvawe применливи за комерцијалните банки. Оваа активност 

вклучува и започнување на еден процес во НБРМ за да се обезбеди банкарскиот 

прирачник да се ажурира така што ќе ги одразува промените во МСФИ и barawata 

za pretpazlivost; 

• Организирање на односот меѓу банкарските супервизори, законските ревизори и 

комерцијалните банки во согласност со Iзвештајot за Меѓународнa ревизорскa 

практикa (ИМРП) 1004, Односот меѓу банкарските супервизори и надворешните 

ревизори на банките.59  

 
Исход 

Подобрување на стабилноста на банкарскиот сектор преку izbalansirana комбинација на 

супервизија, од една страна, и пазарни стимули од друга страна, усогласени со трите столба 

од Базел II: (1) минимalen kapitalen cenzus, (2) супервизорски преглед на адекватноста на 

капиталот, и (3) јавно obelodenuvawe. Оваа активност, isto taka, ќе ја зајакне улогата на 

банкарскиот сектор како мотор на економскиот раст преку олеснување на банкарското 

посредување. 

 

                                                 
58 XBRL е јазик за електронско пренесување na деловни и финансиски податоци. Тој е отворен 

стандард, без трошоци за лиценцирање, кој го изготви непрофитен меѓународен конзорциум. 
59 ИМРП 1004 го подготви Комитетот за меѓународни ревизорски практики (КМРП) при 

Меѓународната федерација на сметководители и беше одобрен за издавање од страна на 

Базелскиот комитет за банкарска супервизија и КМРП. 
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

5 

 

НБРМ 

 

НБРМ 

ИОР 

Министерство за финансии 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

Банкарскиот сектор 

Овластени  

ревизори 

 и  

друштва за ревизија 

 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна поддршка Потребна 

внатрешна  

поддршка 

Вкупно 

потребен  

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна техничка  

помош 

-300,000 ЕУР 

Регионално координирана  

помош под  

програмата REPARIS 

 

 

НБРМ 

 

 

300,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показател за uspe{ nost : Извештај за напредокот за Македонија од Европската комисија; испитување 

на комерцијалните банки, супервизорите, овластените ревизори и други корисници на годишни 

сметки и консолидирани сметки на банките 

 

 

4.6. Институционално зајакнување на банкарската супервизија (И) 
 
Цел 

Поддршка на НБРМ да го зајакне институционалниот капацитет за супервизија, следење и 

спроведување на примената на МСФИ во банкарското финансиско известување.  

 
Опис  
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Обезбедување помош за капацитетите на НБРМ при формирање единица за сметководство и 

ревизија во рамките на одделението за супервизија. Главните задолженија на единицата би 

вклучувале: 
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• Следење на konzistentna примена на barawata од законодавството, barawata од 

МСФИ и конкретните barawa za pretpazlivost на НБРМ. Обезбедување да се 

спроведуваат насоките за barawata за признавање, мерење и obelodenuvawe 

применливи за комерцијалните банки. 

• Имплементирање na пристап за финансиско известување konzistenten на FINREP. 

Воведувањето na МСФИ во банкарскиот сектор го менува начинот на кој 

кредитните институции ги користат овие стандарди за подготвување на 

годишните и консолидирани сметки кои се објавуваат. Овие промени условуваат 

НБРМ, како и нејзините сродни институции во ЕУ, да ги изменат barawata za 

pretpazlivost vo финансиско известување затоа што тие barawa за известување, во 

голема мера, се baziraat на сметководствени податоци. КЕБС го има подготвено 

FINREP врз основа на фактот дека МСФИ, за разлика од Директивата за 

банкарски сметки, не наметнуваат стандардизиран формат за известување, како и 

врз основа на барањата од страна на банкарската заедница да се намали товарот 

на известување. 

• Да се имаат предвид континуираните соопштенија од КЕБС, Базелскиот комитет 

за  банкарска супервизија, 60 МФС и ОМСС. За да се олесни овој аспект, НБРМ 

може да делегира член од персоналот во Постојаната мисија на Република 

Македонија во ЕУ во Брисел.   

• Олесување на transferot на знаење меѓу НБРМ и банкарскиот сектор преку 

изработка на програма за обука за персоналот на комерцијалните банки. 

• Да се изгради капацитет во НБРМ за да се обезбеди достапност на zadovolitelna 

експертиза во сметководството и ревизијата. 

• Да се подготви стратегија за човечки ресурси за НБРМ која би овозможила 

организиран развој на ресурси за да се задоволат техничките barawa. 

Исход 

Развивање на супервизорската функција на НБРМ за да ги разгледува, следи и контролира 

импликациите од МСФИ за банкарско известување. Покрај тоа, бидејќи банкарскиот сектор 

во Македонија веројатно е најдобро структуиран sektor и секторот со најдобри ресурси за 

имплементација на МСФИ, ресурсите кои ќе и се овозможат на НБРМ ќе дозволат создавање 
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60 Базелски комитет за банкарска супервизија (БКБС) е форум за редовна соработка за банкарски 

супервизорски прашања. Во текот на последниве години тој се повеќе се равива во тело за 

поставување стандарди за сите аспекти од банкарската супервизија, вклучително и регулаторната 

рамка за капитал Базел II. 
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на една национална база на знаење, која ќе го олесни преносот на експертиза на корисниците 

во рамките на секторот, а со време и на поширокиот финансиски сектор во целина. 

 
 
Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

6 

 

НБРМ 

 

НБРМ 

ИОР 

Министерство за финансии 

НУК 

Светска банка 

Релевантни земји-членки  

на ЕУ 

Банкарскиот сектор 

 

овластени ревизори и 

  

друштва за ревизија 

 
 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна поддршка Потребна 

внатрешна 

 поддршка 

Вкупно 

потребен 

 буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна  

техничка помош 

-200,000 ЕУР 

 

НБРМ 

 

200,000 ЕУР 

 

 

 

 

Х 

 

Показател за uspe{ nost : Извештај за напредокот за Македонија од Европската комисија во текот на 

временската рамка и испитување на комерцијалните банки, супервизорите, овластените ревизори и 

други корисници на годишни сметки и консолидирани сметки на банките 

 

 

4.7. Институционално зајакнување на банкарското здружение (И) 
 
Цел 

Градење капацитет во Здружението за комерцијално банкарство за да се помогне развојот на 

силна соработка меѓу банките и други клучни чинители, и да се поттикнe дијалогот со НБРМ 

во врска со зајакнувањето на финансиското известување во банкарскиот сектор.  

 
Опис  
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Оваа активност ќе го вклучува следното: 
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• Зајакнување и координирање на комерцијалниот банкарски сектор за да соработува 

со НБРМ во имплементацијата на програма за промена во врска со законските и 

институционалните активности утврдени во активностите 4.5 и 4.6.; 

• Овозможување повратни информации од банкарскиот сектор кон НБРМ заради 

вклучување во процесот на ревидирање на законодавството и институционални 

промени; 

• Унапредување на соработката со Владата, НБРМ и широк круг чинители за поддршка 

на развојот и растот на секторот. Тоа би требало да покрие области како 

сметководство, усогласување, заштита на потрошувачите, pretpazliva супервизија и 

odnosi so јавнosta.  

 

Покрај тоа, оваа активност ќе му помогне на Здружението на банкари во целост да ja 

искористи prednosta na законодавството за да го зајакне финансиското известување во 

банкарскиот сектор во Македонија, вклучително и: 

• Редовно состанување со партнерите во секторот за да се помогне во 

имплементацијата на МСФИ за банкарскиот сектор, вклучително и специјализирани 

работни групи за дискутирање конкретни прашања од известувањето, како на 

пример: 

o Влијанието на МСФИ врз pretpazliviot капитал; 

o Имплементација на МСФИ; 

o Трговско право и корпоративно владеење; и  

o XBRL. 

• Образование и обука на персоналот во банкарскиот сектор за теми специфични за 

МСФИ, како на пример МСС 39, Финансиски инструменти: признавање и мерење.  

• Иницирање придружно членство во соодветна меѓународна банкарска федерација, 

како Европската банкарска федерација61 (ЕБФ), која ги следи и влијае на razvojot na 

законодавството и регулатivata во ЕУ во име на секторот. 

 
Исход 
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61 Основана во 1960 гodina, Европската банкарска федерација (ЕБФ) го zastapuva европскиот 

банкарски сектор. Таа ги застапува интересите на повеќе од 4.500 европски банки, големи и мали, 

од 28 национални банкарски здруженија, со средства од над 20.000 милијарди ЕУР и над 2,3 

милиони вработени. 
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Ресурсите што се користат за градење капацитети во банкарското здружение на долг рок ќе 

овозможат развој на еден клучен партнер за НБРМ, со што ќе се создаде култура на 

усогласеност и, конечно, подобро финансиско известување во секторот. Оваа култура на долг 

рок може да се пренесе на поширокиот финансиски сектор и пошироко. 

 

Клучни чинители 

Активност бр. Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

7 

 

Здружение 

 за 

комерцијално 

банкарство 

 

Здружение 

 за 

комерцијално 

банкарство 

НБРМ 

НУК 

Светска банка 

Релевантни земји-членки  

на ЕУ 

Светска банка 

Финансиски 

институции 

 

Стопанска комора 

 

 
Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна поддршка Потребна 

внатрешна 

 поддршка 

Вкупно 

потребен  

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-60,000 ЕУР 

Соодветна надворешна техничка 

помош 

-150,000 ЕУР 

Хардвер, софтвер 

и опрема 

-50,000 ЕУР 

 

 

Здружение 

за комерцијално 

банкарство 

 

 

260,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

Х 

 

 
 

4.8. Организирање на односот меѓу годишните сметки и пријавувањето данок на 
дobivka (З) 

 
Цел 

Поддржување на Управата за јавни приходи (УЈП) при поставувањето законска рамка која 

дава предвидлива даночна основа, како и при изготвувањето ефикасен процес за утврдување 

данок со намалување на трошоците за усогласување кои се наметнуваат на трговските 

друштва. 
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Опис 
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Бидејќи Законот за трговски друштва (членови 469 и 476) наложува употреба на МСФИ во 

годишните сметки на големи и средни комерцијални субјекти, како и кредитни институции, 

осигурителни друштва, субјекти koi kotiraat na berza, како и нивни подружници, оваа 

активност ќе цели: 

• Да обезбеди УЈП да биде опремена со софтвер, софтверска програма, да ги превземе 

податоците од Централниот регистер во делот за годишните сметки и финансиските 

извештаи и да ги оцени евентуалните ефекти од употребата на МСФИ во годишните 

сметки и да презема релевантни мерки за да избегне можни ненамерни последици за 

даночнata dobivka (и, следствено, за буџетот на Македонија), даночни спорови кои 

произлегуваат од двосмислени правила итн. 

• Да ги реши потенцијалните проблеми кои произлегуваат во ситуации каде некои 

даночни обврзници ги користат МСФИ како почетна точка за пресметување добивка 

за оданочување, а други користат национални сметководствени стандарди. Тоа 

вклучува обезбедување дека процесот за порамнување na сметководствен данок ќе 

резултира со истата добивка за оданочување или загуба, без оглед на тоа дали се 

поаѓа од МСФИ или националните сметководствени стандарди. 

• Да го оцени влијанието на МСФИ врз степенот на сметководствената компетентност 

која се бара од даночните инспектори. Поради разликите во правилата за признавање 

и мерење и поради различните степени на субјективност po dvata osnovi soglasno 

различните сметководствени стандарди, степенот на потребна компетентност може 

да се разликува. 

Во овој контекст, Македонија ќе се повика на искуствата од релевантните земји-членки во 

областа на оданочување каде што МСФИ се дозволени/бараат во годишните сметки (пр. 

Данска, Малта, Обединетото кралство). 

 
Исход 

Организирањето ефикасен однос poмеѓу годишните сметки и пријавувањето данок на 

dobivka na pretprijatieto ќе резултира со значително намалени трошоци за подготвувачите на 

годишните сметки. Тоа, исто така, ќе резултира со поголема предвидливост во 

оданочувањето на dobivkata na pretprijatieto и придржувањето до даночните услови 

(намалување на неоткриените даночни измами). 
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

8 

 

УЈП 

 

УЈП 

ИОР 

Министерство за финансии 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

Субјекти кои gi  

pri menuvaat  МСФИ 

Стопанска комора 

Секторски здруженија 

Банкарско здружение 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна поддршка Потребна 

внатрешна  

поддршка 

Вкупно 

потребен  

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна техничка 

помош 

-300,000 ЕУР 

 

УЈП 

 

300,000 ЕУР 

 

 

 

Х 

 

Показатели за uspe{ nost : Развивање здрав однос меѓу годишните сметки и пријавувањето данок на 

dobi vka od pret ri i jat i et o мерено преку намалувањето на трошоците за usogl asuvawe i  за УЈП и за 

del ovni t e ent i t et i  

 

 

4.9. Институционално зајакнување на Управата за јавни приходи (И) 
 
Цел 

Поддржување на Управата за јавни приходи при поставувањето институционална рамка која 

имплементира ефикасен процес за утврдување na данок што резултира со ефективно 

утврдување na данок и спроведување. 

 
Опис  

Оваа активност ќе го вклучува следното: 

• Поддржување на Управата за јавни приходи при имплементацијата на прописи, 

системи, формулари и насоки кои ќе овозможат поврзување на процесот за 

прибирање na данок со годишните сметки изготвени според МСФИ. 
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• Техничката помош за Управата за јавни приходи вклучува: 
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o Подготвување обрасци за пријавување данок на dobivka, usoglasuvawe на 

даночната основа за presmetnuvawe na данок со нето dobivka/загубата 

пријавени во годишните сметки. 

o Развој на формални извршни политики и процедури за следење. 

• Бидејќи МСФИ ја формираат (каде што е тоа применливо) основата за годишните  

сметки според кои потоа се пресметува добивката за оданочување, се сметаше дека 

даночните инспектори треба да се здобијат со поголемо познавање за МСФИ, како и 

за даночното право заради подобро разбирање на заемното усогласување и врската 

меѓу сметководствените правила и даночното право. Неминовно е едуцирање на 

група на вработени од УЈП, (20 -30 лица) за подобро разбирање на МСФИ во делот 

поврзан со даночното право, коi ќе се здобиjat со цертификати и ќе овозможат 

натамошна едукација на другите вработени во УЈП. 

• Инспекција на izvestuvweto za данокot на корисниците кои не користат МСФИ: 

сопствениците и менаџерите nastojuvaat да го минимизираат даночното 

оптоварување, што води до притисок врз сметководителиte и ревизорите да влијаат 

на резултатите што се пријавуваат во годишните сметки. Ова особено важи за 

помалите претпријатија поради што можеби ќе треба посебен пристап за 

оданочување на малите претпријатија. 

• Македонија треба да ги користи искуствата на релевантните земји-членки на ЕУ во 

областа на оданочувањето. 

 
 
Исход 

 

Даночното izvestuvawe во Македонија моментално зафаќа значителен дел од 

сметководствените капацитети на земјата. Ресурсите што се користат за појаснување и 

координација на опкружувањето за даночно izvestuvawe, od edna и финансиско известување, 

od druga strana, значително ќе придонесат за севкупната важност што се придава на 

финансиското известување во Македонија, што на долг рок ќе доведе до подобро 

финансиско известување. 
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

9 

 

УЈП 

МФ 

 

УЈП 

МФ 

ИОР 

Министерство за финансии 

НУК 

Релевантни земји-членки на  

ЕУ 

Светска банка 

Субјекти кои pri menuvaat  

МСФИ 

Стопанска комора 

Секторски здруженија 

Банкарско здружение 

 

 
Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна  

поддршка 

Потребна внатрешна  

поддршка 

Вкупно потребен  

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка 

 помош 

-200,000 ЕУР 

 

Управа за јавни 

приходи 

МФ 

 

200,000 ЕУР 

 

 

 

Х 

 

Показатели за uspe{ nost : Број на даночни инспектори обучени според процесот за ut vr duvawe на данок 

според МФСИ 

 

 

4.10. Финансиско известување за осигурителни друштва (З) 
 
Цел 

Да се обезбеди македонскoto законодавство и прописи да се во согласност со acquis 

communautaire поврзано со финансиското известување во осигурителниот сектор и да се 

konzistentni so другото релевантно домашно законодавство.  

 
Опис 

Оваа активност ќе го вклучува следното: 

• Преглед на „контниот план“ што го бара НБРМ за да се обезбеди усогласеност со 

Четвртата директива за годишни сметки (91/674/EEC), Седмата директива за 

консолидирани сметки (78/660/EEC) и Регулативата (EC) 1606/2002 на Европскиот 

парламент и Совет;  
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• Ревидирање на правилата за адекватност на капиталот и солвентност за да се 

обезбеди законодавството и прописите да утврдуваат соодветни приципи како основа 
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на режимите за солвентност кај осигурителите. Меѓународното здружение на 

осигурителни супервизори (МЗОС) утврдува три принципи за нивото на солвентност: 

o Принцип бр. 6 – режимите за адекватност на капиталот и солвентност треба 

да се чувствителни на ризик; 

o Принцип бр. 7 – потребно е контролно ниво;  

o Принцип бр. 8 – треба да се утврди минимум ниво за капитал; 

• Ревидирање на супервизорските овластувања за да се утврди способноста на 

супервизорот континуирано да прави prilagoduvawe на минималните и контролните 

нивоа на солвентност, и за целиот сектор и за конкретен осигуреник (некаде 

минималните и контролните нивоа се утврдуваат со законодавство, додека на други 

места супервизорот има овластување да наметне алтернативни barawa за 

солвентност); 

• Помош при развојот на структури за да се овозможи континуиран годишен преглед 

на barawata од националното и европското законодавство поврзано со финансиското 

известување за осигурителниот сектор. 

 
Исход 

Обезбедување доследна законодавна и регулаторна рамка која поддржува осовременето 

опкружување за известување за осигурителниот сектор во согласност со acquis 

communautaire. 

 
 
Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност (О) Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање 

(И) 

 

10 

 

  

 

 МФ 

 

  

 
 МФ 

ИОР 

Министерство за финансии 

НУК 

Релевантни земји-членки  

на ЕУ 

Светска банка 

 

Осигурителни  

друштва 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна поддршка Потребна внатрешна  

поддршка 

Вкупно 

потребен 

 буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 

5 

Соодветна надворешна техничка 

помош 

-50,000 ЕУР 

МФ  

50,000 ЕУР 

 

 

 

Х 

 

Показател за uspe{ nost : Извештај за напредокот за Македонија од Европската комисија во текот на 

временската рамка на активностите; испитување на осигурителните друштва, супервизорите, законските 

ревизори и други корисници на годишни и консолидирани сметки од осигурувањето 

 
 

4.11. Поддржување на осигурителниот супервизор62 (И) 
 
Цел 

Развој и зајакнување на Одделението за осигурitелна супервизија при Министерството за 

финансии за да се поддржи спроведувањето задолжителна законска ревизија, вклучено во 

оваа стратегија во активноста 4.10. 

 
Опис  

Поддржување на Одделението за осигурitелна супервизија при Министерството за финансии 

за воспоставување најдобри практики за: 

• Barawata за лиценцирање – поставување и следење на минимум капиталen cenzus 

потребен за лиценцирање na осигурително друштво во Македонија (вклучително и 

дека може да се постави контролно ниво за нови осигурители за да се обезбеди раст 

на нови субјекти или други ризици поврзани со оперативните планови); 

• Резерви – вклучително и одредување дали треба да се проценуваат поединечните 

ризични профили на осигурителот според секторското контролно ниво за 

солвентност или според повисоко применето ниво, на пр. кај некој осигурител може 

да има супервизорски проблеми кои не се поврзани со капиталот и кои може да 

предизвикаат супервизорот да побара да се одржува повисоко ниво на солвентност 

додека се реши одреден проблем; 

                                                 

 124

62 За пензискиот сектор ќе се земе предвид искористувањето на оваа активност за справување со тој 

сектор.  
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• Градење способности и капацитети кај тековниот персонал на регулаторното тело за 

да се создаде експертиза во областа на конкретни услови за известување за 

осигурителни друштва, меѓу кои: 

o Триангулација на загубата (метод кој изведува шеми за пресметка на загубата 

врз основа на претходни податоци споредени во forma на едноставни 

триаголници за пресметка на загубата); 

o Утврдување резерви за загуба; 

o Актуарски селекции, вклучително и pretpazlivost на сметководствените и 

актуарските стандарди;  

o Проценка на остварени, но не пријавени (ПОП) побарувања; 

o Практики и процедури за пресметување резерви за преносни премии (РПП); 

o Проценка на неистечени резерви за ризик (НРР);  

• Програма за обука за регулаторот за влијанието на МСФИ63 врз осигурителниот 

сектор и, особено, конкретните barawa за известување за осигурителните друштва. 

• Изготвување насоки за осигурителниот сектор при имплементацијата на МСФИ. 

o Организирање на односот меѓу осигурителните супервизори, законските 

ревизори и осигурителните друштва, придавајќи им важност на принципите 

дадени во ИМРП 1004, Односот меѓу банкарските супервизори и 

надворешните ревизори на банките. 

 
Оваа активност треба да ги има предвид континуираните соопштенија на Комитетот на 

европски супервизори за осигурување и професионални пензии (КЕСОПП), 64 

Меѓународното здружение на осигурителни супервизори (МЗОС) 65, МФС и ОМСС. 

                                                 
63 Иако овој извештај генерално ја препорачува примената на МСФИ, свесни сме дека нивната 

примена во осигурителните друштва се уште е predmet na дискуsija. Имајќи ги предvid оскудните 

ресурси на Македонија, и бидејќи ОМСС се уште ги финансира конкретните стандарди за 

осигурително сметководство, овој извештај препорачува Македонија да се придржува до она што 

ЕУ ќе го реши пред во целост да ги усвои МСФИ во осигурителниот сектор. Во меѓувреме, 

Директивата за осигурителни сметки и релевантните прилагодувања од страна на поединечни 

земји-членки во нејзиното пренесување би биле соодветен репер. 
64 КЕСОПП е составен од високи претставници од супервизорските органи за осигурување и 

професионални пензии од земјите-членки на ЕУ. 
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65 МЗОС ги застапува осигурителните регулатори и супервизори на околу 180 јурисдикции и издава 

глобални осигурителни принципи, стандарди и документи со насоки, обезбедува обука и 
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Исход 

Развој на регулатор vo ovlasta na osiguruvaweto со способност да го следи и обезбеди 

усогласувањето со законодавството и прописите за finansisko известување за осигурителни 

друштва.  

 
 
Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање 

(И) 

 

11 

 

  

 
 МФ 

 

  

 

 МФ 

ИОР 

Министерство за 

финансии 

НУК 

Релевантни земји-членки  

на ЕУ 

Светска банка 

 

Осигурителни 

друштва 

 
 
 
 
 
Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

 поддршка 

Вкупно  

потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна  

техничка помош 

-50,000 ЕУР 

 

МФ 

 

50,000 ЕУР 

 

 

 

Х 

 

Показател за uspe{ nost : Извештај за напредокот за Македонија од Европската комисија во текот на 

временската рамка на активностите; испитување на осигурителните друштва, супервизорите, 

овластените ревизори и други корисници на годишни сметки и консолидирани сметки од 

осигурувањето 

 

 

4.12. Финансиско известување за субјекти koi kotiraat na berza (З) 
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поддршка за прашања во врска со осигурителната супервизија, и организира состаноци и семинари 

за осигурителни супервизори.  
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Цел 

Да се обезбеди македонскoto законодавство и прописи да се во согласност со релевантните 

делови од acquis communautaire поврзани со финансиското известување за друштва koi 

kotiraat na berza и да се konzistentni so другото релевантно домашно законодавство.  

 

Опис  

Оваа активност ќе го вклучува следното: 

• Ревидирање на законодавството и прописите применливи за субјекти koi kotiraat 

na berza за да се обезбеди усогласување на законодавната рамка со релевантните 

делови на acquis communautaire, вклучително и:  

o Регулатива (EC) бр. 1606/2002 на Европскиот парламент и на Советот: 

Регулативата бара друштваta koi kotiraat na berza, вклучително и банкиte и 

осигурителниte друштва, да ги подготват консолидираните сметки во 

согласност со прифатените МСФИ почнувајќи од 2005 гodina. Земјите-

членки на ЕУ исто така имаат можност да ги прошират условите од оваа 

Регулатива на друштваta koi ne kotiraat na berza и на изготвувањето na 

годишни сметки. Бидејќи регулативите се директно применливи и 

обврзувачки во сите земји-членки на ЕУ без потреба од законодавство за 

национална имплементација (за разлика од директивите), Регулативата 

(EC) бр. 1606/2002 автоматски ќе стане задолжителна кога Македонија ќе 

се придружи во ЕУ. Сепак, ја имавме предвид Регулативата бр. 1606/2002 

и ќе обезбедиме македонските друштва koi kotiraat na berza да бидат 

добро подготвени да ги задоволат условите од Регулативата до денот на 

пристапување. 

o Директива за проспекти (2003/71/EC): Оваа директива, заедно со 

Регулативата бр. 809/2004 ги утврдува информациите содржани во 

проспектите, како и форматот, внесувањето референци и објавувањето 

такви проспекти и дистрибуирање рекламен материјал. 
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o Директива за транспарентност на друштвата со чии удели јавно се тргува 

(2004/109/EC): Оваа директива утврдува минимум barawa за 

транспарентност за друштва koi kotiraat na berza, со што се подобрува 

квалитетот на информациите што им се достапни на инвеститорите за 

uspe{nosta и финансиската состојба на друштвата. 
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• Обезбедување македонските закони и прописи да се доследни на релевантните 

стандарди кои ги издава КЕРХ-фин.  КЕРХ-фин е постојаната работна група на 

Комитетот на европски регулатори за хартии од вредност (КЕРХ) чија улога е да 

ја координира работата на членовите на КЕРХ во прифаќањето и спроведувањето 

стандарди за финансиско известување во Европа. Особено ќе го имаме предвид 

Стандардот бр. 1 за финансиски информации, Спроведување стандарди за 

финансиски информации во Европа, како и Стандардот бр. 2 за финансиски 

информации, Координација на активностите за спроведување. 

• Обезбедување хармонизација на регулаторните barawa, на пример, во случај на 

комерцијална банка koja kotira na berza со тоа што ќе се имаат предвид 

регулаторните barawa од НБРМ. 

  
Исход 

Доаѓање до konzistentna законодавна и регулаторна рамка која поддржува осовременето 

опкружување за известување за субјектиte koi kotiraat na berza во согласност со обврските koi 

se zna~aen del od acquis communautaire. 

 
 
Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање 

(И) 

 

12 

 

Комисија за 

хартии  

од вредност 

 

Комисија за 

хартии  

од вредност 

ИОР 

Министерство за 

финансии 

НУК 

Релевантни земји-членки  

на ЕУ 

Светска банка 

 

S убјекти koi  

kot i r aat  na 

ber za 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.)  

Потребна надворешна поддршка 

Потребна 

внатрешна  

поддршка 

Вкупно 

потребен  

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна  

техничка помош 

-150,000 ЕУР 

Регионално координирана помош 

под програмата REPARIS 

 

Комисија за 

хартии 

 од вредност 

 

 

150,000 ЕУР 

 

 

 

 

Х 

 

Показател за uspe{ nost : Извештај за напредокот за Македонија од Европската комисија 

 
 
 

4.13. Поддржување на Комисијата за хартии од вредност (И) 
 
Цел 

Развој и зајакнување на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за да се поддржи 

имплементацијата и спроведувањето на законите во нејзина надлежност, вклучено во оваа 

стратегија во активноста 4.12. 

 
Опис 

Оваа активност ќе го вклучува следното: 

• Студија за организациско влијание за да се одредат и имплементираат најефикасните 

и најефективните организациски структури кои се потребни за КХВ да стане 

поефективен и независен административен орган. 

• Развојот на соодветна стратегија и политики поврзани со стандардите на КЕРХ, како 

konzistentna политика на akcii со што се prifa}aat слични akcii кога се otkrivaat слични 

прекршоци. 

• Изготвување подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност 

од ноември 2005 година. 

• Изготвување на нова или dopolnuvawe на постоечката законска и подзаконска 

регулатива во делот на инвестиционите фондови и преземањето на акционерските 

друштва, 
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• Понатамошна обука на професионалниот кадар на КХВ во странски регулаторни тела 

за konzistentno спроведување на овластувањата од новиот Закон за хартии од 

вредност во делот на истрагите и supervizija, 



Национална стратегија i akcionen plan за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување во РМ 

• Изготвување na прирачници за персоналот на КХВ – како органот ќе го врши 

следењето и спроведувањето на supervizijata и контролата вклучително и методи на 

контроли кои варираат од чисто формални проверки до детална материјална проверка 

што зависи од проценката на ризикот, akcii за материјалните pogre{ni prezentirawa, 

шпекулативното тргување, спречување и откривање на забранети работи со хартии 

од вредност, координација на соработката и нејзино спроведување со други 

одговорни тела.  

• Воспоставување процес за разгледување/континуирано подобрување на квалитетот 

на процесот за следење и спроведување. 

• Воспоставување твининг програма со соодветен регулатор и член на КЕРХ во 

постојна земја-членка на ЕУ за да се помогне на КХВ:  при: 

o Обуката и преносот на знаење за импликациите од стандардите на КЕРХ kako 

во смисла на теоретски концепти taka и за применетите техники и практики, 

како на пример пристапот кон следењето и спроведувањето заснован на ризик. 

o Извршувањето инспекции и/или секојдневна суепрвизија и насочувње за 

процесот на следење и извршување; 

• Понатаму, бидејќи КХВ игра потенцијално витална улога за акционерите во 

македонските друштва koi kotiraat na berza, и во оние друштва со посебни обврски за 

известување што се водат во Регистарот на КХВ, за да се подобри свеста за нејзината 

улога и придобивките за акционерите потребно е да се започне со кампања за свест 

како дел од севкупната програма за јавна свест што ќе вклучи: 

o организирање на едукативни кампањи во повеќе сфери (акционерски права, 

инвестициони фондови, регистар на акционерски друштва со посебни обврски 

за известување, развивање на примарниот пазар на хартии од вредност и 

пазарните инструменти), 

o обезбедување соодветни техничка помошч 

o изготвување и публикување на брошури, прирачници и др.. 

 

Целата оваа активност треба да ги има предвид континуираните соопштенија на Европската 

комисија, КЕРХ-фин, Меѓународната организација на комисии за хартии од вредност 

(МОКХV), МФС и ОМСС. 
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Исход 
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Развој на Комисијата за хартии од вредност за да се поддржи имплементацијата и 

спроведувањето на законската регулатива во нејзина надлежност, вклучено во оваа 

стратегија во активноста 4.12, за да се зајакне регулаторната улога на КХВ и, kone~no, da se 

podobri финансискоto известување за друштва koi kotiraat na berza и друштвата со посебни 

обврски за известување од Регистарот што се води во КХВ. Оваа тенденција на зајакнување 

на долг рок може да се пренесе на целиот финансиски сектор па и пошироко.  

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање 

(И) 

 

13 

 

Комисија за 

хартии  

од вредност 

 

Комисија за 

хартии  

од вредност 

ИОР 

Министерство за финансии 

НУК 

Релевантни земји-членки 

на ЕУ 

Светска банка 

 

S убјекти koi  

kot i r aat  na 

ber za 

 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.)  

Потребна надворешна поддршка 

Потребна 

внатрешна  

поддршка 

Вкупно 

потребен  

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна техничка 

помош 

-150,000 ЕУР 

Регионално координирана помош под 

програмата REPARIS 

 

Комисија за 

хартии 

 од вредност 

 

 

150,000 ЕУР 

 

 

 

 

Х 

 

Показател за uspe{ nost : Doverl i vost  и транпарентност на годишните и консолидираните сметки 

на субјектиt e koi  kot i r aat  na ber za, измерени во ИСПК во СиР 

 
 
 

4.14. Објавување и поднесување финансиски информации (З) 
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Цел 
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Да се обезбеди македонскoto законодавство и прописи да се во согласност со acquis 

communautaire поврзано со објавувањето и поднесувањето финансиски информации66, 

вклучително и принципот на задолжително obelodenuvawe, barawata за минимум 

транспарентност, како и да се konzistentni so другото релевантно домашно законодавство.  

 
 
Опис 

Оваа активност ќе го вклучува следното: 

• Обезбедување konzistentnost и предвидливост во законодавната рамка во 

Македонија. 

• Обезбедување хармонизација so barawata на регулатivata, на пример, во случај на 

финансиска институција koja kotira na berza со тоа што ќе се имаат предвид 

barawata na регулатivata од Комисијата за хартии од вредност и НБРМ. 

• Обезбедување компетентниот независен административен орган да ги има 

неопходните овластувања. 

 
Вклучени се и активности за поддршка кои ќе ги ревидираат законодавството и прописите 

применливи за Централниот регистар so cel: 

• Да се воспостави принципот на задолжително obelodenuvawe na финансиски 

информации. Директивата е во врска со информации од правна природа, поточно, 

инструментот за конституирање, статутите ако се содржани во посебен 

инструмент, износот на запишан капитал, билансот на состојба и билансот на 

успех за секоја фискална година, евентуалната промена на седиштето на 

друштвото, евентуалното прогласување ништовност на друштвото од страна на 

судовите, како и евентуален инструмент или одлука за времетраењето, 

затворањето или ликвидацијата на друштвото. 

• Средствата за откривање се тројни: прво, отворањето досие за секое друштво во 

службениот регистар; второ, објавување во државниот службен весник; и трето, 

во сите деловни документи назначување на правниот облик и седиштето на 
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66 Првата директива за трговско право (68/151/EEC), Четвртата директива за годишни сметки 

(78/660/EEC), и Седмата директива за консолидирани сметки (83/349/EEC) се применуваат за сите 

друштва со ограничена одговорност. Тие го утврдуваат принципот за задолжително 

obelodenuvawe. Директивата за транспарентност (2004/109/EC) утврдува минимум barawa за 

транспарентност за друштва koi kotiraat na berza, со што се подобрува квалитетот на информациите 

што им се достапни на инвеститорите за uspe{nosta и финансиската состојба на друштвата. 
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друштвото, како и регистарот во кој се води досието на друштвото, заедно со 

бројот на друштвото во тој регистар. 

• Освен тоа, Директивата 2003/58/EC за измена на Првата директива за трговско 

право го помага и олеснува пристапот на јавноста до информациите за друштвото 

и ги поедноставува формалностите за obelodenuvawe кои им се наметнуваат на 

друштвата. Таа, исто така, бара земјите-членки да утврдат соодветни казни во 

случај на neusoglasuvawe од страна на друштвата. 67 

• Да се постават минимум barawa за транспарентност за друштва koi kotiraat na 

berza. НУК ги имаше предвид barawata za obelodenuvawe утврдени во 

Директивата за транспарентност, кои го комплетираат пакетот мерки од 

Акциониот план на ЕУ за финансиски услуги, вклучително и Регулатива бр. 

1606/2002 и Директивата за проспекти. Според директивата, сите емитувачи на 

хартии од вредност ќе треба да поднесат годишни финансиски извештаи четири 

месеци по завршувањето на фискалната година. Инвеститорите во акции ќе 

добиваат поцелосни полугодишни финансиски извештаи. 

• Да се подготват заштитни мерки (на пр. санкции) за да се обезбеди таа 

усогласеност со barawata за поднесување poврзани со годишните сметки и 

консолидираните сметки. 

 
 
Исход 

Доаѓање до konzistentna законодавна и регулаторна рамка за објавувањето и поднесувањето 

финансиски информации во Македонија, која ги задоволува barawata на европското 

законодавство и поттикнува култура на усогласеност. 
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67 Конкретно, НУК ќе обезбеди Македонија да ја испита практичната имплементација на baraweto за 

обезбедување достапност, не подоцна од 1 јануари 2007 гodina, на хартија или електронски – како 

што ќе избере апликантот, na наведените документи за obelodenuvawe за одредени видови 

трговски друштва. 
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање 

(И) 

 

14 

 

Централен 

 регистар 

 

Централен 

 регистар 

Министерство за финансии 

Министерство за правда 

КХ 

ИОР 

НУК 

Релевантни земји-членки на ЕУ 

Светска банка 

 

Del ovni   

субјекти 

 

P o{ i rokat a 

jавност 

 

 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна поддршка Потребна 

внатрешна 

 поддршка 

Вкупно 

потребен 

 буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна  

техничка помош 

-120,000 ЕУР 

Регионално координирана помош 

под програмата REPARIS 

 

Централен регистар 

МФ 

МП 

 

 

120,000 ЕУР 

 

 

 

 

Х 

 

Показател за uspe{ nost : Извештај за напредокот за Македонија од Европската комисија 

 

 

4.15. Поддржување на поднесувањето извештаи во Централниот регистар (И) 

 
Цел 

Развој и зајакнување на Централниот регистар за да се поддржи изготвувањето, 

имплементацијата и спроведувањето на задолжителна законска ревизија, вклучено во оваа 

стратегија во активноста 4.14. 

 
Опис 

Оваа активност ќе го вклучува следното: 
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• Снабдување на Централниот регистар со системи и технологија кои ќе овозможат 

имплементација на политиките и процедурите утврдени во zakonski reguliranite 
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aktivnosti поврзани со поднесувањето финансиски информации. Тие системи 

треба: 

o да го олеснат електронското собирање годишни извештаи и консолидирани 

годишни извештаи. 

o да овозможат чување годишни извештаи и консолидирани годишни извештаи 

во текот на периоди konzistentni so barawata во ЕУ. 

o да овозможат електронски пристап до годишните извештаи и 

консолидираните годишни извештаи, што подлежи на одредени заштитни 

мерки. 

o да го поддржат следењето на усогласеноста со законодавните услови за 

поднесување годишни извештаи и консолидирани годишни извештаи. 

• Поддржување на воспоставувањето систем на процедури кои ќе го проследат 

otkrivaweto na neusoglasuvaweto so barawata за поднесување со соодветно 

извршување кое ќе поттикне долгорочно usoglasuvawe. 

• Поддржување на Централниот регистар да mu придаде важност на искуството на 

другите земји-членки на ЕУ за начините na комерцијализираwe nа информациите 

засновани на прибраните податоци (на пр. секторски податоци, слики на 

трендовите). Сепак, сите овие активности зависат од прибирањето квалитетни 

финансиски извештаи, што е главната цел на оваа стратегија и акционен план. 

• Изработката и имплементацијата на Стратегија за информации, како и на 

ревидирање на деловниот процес за Централниот регистар (ограничено на 

активностите на Регистарот за поднесување информации за друштвото) доследни 

на условите во ЕУ за поднесување годишни извештаи и консолидирани годишни 

извештаи, анализирање и можна употреба на XBRL.  

• Повторно подготвување на активностите на регистарот за дистрибуција со оглед 

на acquis communautaire и barawata од македонската Влада. 

• Градење дополнителни капацитети за зајакнување на ресурсите на регистарот и за 

изготвување извршни активности на Централниот регистар, вклучително и за 

преземање aktivnosti за прекршувањето на barawata за поднесување na izve{taite. 

 
 
Исход 
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Придонес за значително подобрување на достапност na javnosta kon квалитетно 

информирање во Македонија кое: 
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• ќе ги задоволи barawata од acquis communautaire за објавување и поднесување na 

финансиски информации. 

• ќе ги заштити третите лица (вклучително и доверителите, добавувачите, вработените 

итн.), бидејќи достапностa na javnosta на годишните извештаи и консолидираните 

годишни извештаи би ја намалила асиметријата на информации меѓу фирмата и 

третите лица, со што овие вторите би биле помалку ранливи. 

• ќе ја заштити јавноста од негативни економски влијанија (пр. во случајот на 

економски важни друштва, кога нивните дејства и/или пропаѓање би имале 

значително негативно влијание на локалната економија). 

• ќе поттикнува подобрена ефикасност на распределбата и во фирмите и во 

стопанството (на пр. менаџерите и инвеститорите подобро разликуваат добри од 

лоши инвестициски можности и деловни операции). 

 
 
Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање 

(И) 

 

15 

 

Централен  

регистар 

 

Централен 

 регистар 

Министерство за финансии 

Министерство за правда 

КХВ 

НУК 

Релевантни земји-членки 

 на ЕУ 

Светска банка 

 

Del ovni   

субјекти 

 

P o{ i roka 

jавност 
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Ресурси, буџет, временска рамка и pokazat el i  za uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна поддршка Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна техничка 

помош 

-250,000 ЕУР 

Хардвер, Софтвер 

и опрема 

-750,000 ЕУР 

Регионално координирана помош 

под програмата REPARIS 

 

 

Централен 

регистар 

МФ 

МП 

 

 

 

1,000,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

Показател за uspe{ nost : Извештај за напредокот за Македонија од Европската комисија 

Број на (консолидирани) годишни сметки дадени на корисниците и усогласеност со bar awat a за 

поднесување (како % од регистрирани трговски друштва) 

 
 

4.16. Воспоставување надзор на ревизорската професија (И) 

 

Цел 

Поддржување на утврдувањето и детален дизајн на оперативната архитектура на Советот за 

унапредување и надзор на ревизијата (СУНР). 68

 
Опис 

Оваа активност ќе ја поддржува изработката на оперативната архитектура на СУНР, 

вклучително и:  

• Delokrugot на надзорот (пр. образование, лиценцирање, поставување стандарди, 

uveruvawe vo квалитет, дисциплински системи). 

• Надзорни надлежности (пр. истражни и дисциплински овластувања):  
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68 СУНР ќе се зафати со независен надзор на регулирањето на ревизорската професија, следењето на 

квалитетот на ревизорската функција во однос на економски важните субјекти, како и независен 

надзор на регулирањето на сметководствената професија од страна на професионалните 

сметководствени тела, како што е утврдено во Законот за ревизија (~ленови 7, 8 и 9) и имајќи ги 

предвид ~леновите 31-34 од новата Осма директива на ЕУ за трговско право (ги утврдува 

правилата за јавен надзор и регулаторnite anga`mani poмеѓу земјите-членки). 
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o Поттикнување na придржување до високи професионални стандарди во 

ревизорската професија; 

o Следење на имплементацијата на одредбите од законите и прописите кои ќе 

произлезат; 

o Ревидирање на постапката за steknuvawe na zvawe овластен ревизор која ја 

спроведува ИОР (Институтот на овластени ревизори); 

o Следење на имплементацијата и давање мислење за предлозите за општите акти 

на ИОР; и 

o Следење на работата на ИОР во врска со работата на неговите членови, 

образованието, системот за uveruvawe vo квалитет и професионалната етика. 

• Транспарентност на надзорот (пр. објавување на годишните работни програми и 

извештаите за активности). 

• Vospostavuvawe na sistem na nadzor koj }e bide siguren i osloboden od neprimerno 

vlijanie na ovlastenite revizori i dru{tvata za revizija 

• Подготовка на насоки кои го опишуваат организирањето на СУНР за дисциплински и 

системи за обезбедување квалитет, земајќи ги предвид:  

o Тековните дисциплински sistemi и системи за uveruvawe vo квалитет; и  

o Потребата за соработка со надлежните органи во земјите-членки на ЕУ кога тоа 

е потребно заради вршење на должностите за јавен надзор според новата Осма 

директива на ЕУ за трговско право. Системот особено ќе овозможи размена на 

информации и соработка во истрагите поврзани со спроведувањето na законски 

ревизии.  

 
Исход 

Основањето на СУНР ќе помогне да се уверат регулаторите, инвеститорите и poшироката 

јавност дека ревидираните годишни сметки и консолидирани сметки nudat realna слика за 

финансиската состојба на ревидираните друштва.  
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

16 

 

Совет за  

унапредување 

и надзор на 

ревизијата 

 

Совет за  

унапредување 

 и надзор на 

ревизијата 

ИОР 

Министерство за  

финансии 

НУК 

Релевантни земји-

членки на ЕУ 

Светска банка 

Надзорни тела во други  

земји-членки на ЕУ 

 

P o{ i roka jавност 

 

Законски ревизори и  

dr u{ t va za revi zi ja 

 
 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна поддршка Потребна внатрешна  

поддршка 

Вкупно 

потребен  

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-10,000 ЕУР 

Соодветна надворешна техничка 

 помош 

-60,000 ЕУР 

 

Совет за 

унапредување и  

надзор на ревизијата 

 

 

 

70,000 ЕУР 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Показател за uspe{ nost : Основање на СУНР, објавување на годишниот извештај на СУНР кој ќе 

го прикажува постигнувањето на целите утврдени во Законот за ревизија 

 

 

4.17. Подготвување надзор на ревизорската професија (И) 

 
Цел 

Да му се помогне на СУНР во имплементацијата на структуираните процеси и процедури 

утврдени при неговото основање, вклучено во оваа стратегија во активност 4.16.  

 
Опис 

Оваа активност почетно ќе ги развива капацитетите на СУНР, вклучително и:  

• Имплементација на планот за ресурси за zadovoluvawe на основните barawa за СУНР 

(Простории, опремување, ИТ, канцелариски материјал, телекомуникации, итн.). 
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• Детално утврдување на внатрешните процедури и правила, вклучително и гласање, 

одлучување, извршување и надзор. 
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• Утврдување пишани правила и прописи за СУНР, усогласени со -Законот за ревизија. 

• Имплементација на деловен план за да се постигнат целите за финансиската 

одржливост на СУНР. 

• Потпишување и имплементација на Меморандум за разбирање со клучни 

регулаторни партнери, како НБРМ, МФ-ООС и КХV. 

 
Оваа активност ќе ја вклучува и организацијата на низа работилници со избраните членови 

на СУНР за да се потврди нивното разбирање на улогата и функциите во СУНР, вклучително 

и условите за јавен надзор поврзани со дисциплинските и системите за uveruvawe vo 

квалитет. 

 

Исход 

Програмата за поддршка ќе овозможи СУНР да се развие како ефективно и ефикасно  

професионално тело кое ќе биде способно да  го исполни законодавното задолжение и 

долгорочно да ја zajakne регулаторната структура на ревизорската професија во Македонија. 

Ефективниот јавен надзор на ревизорската професија е витален елемент во одржувањето и 

зголемувањето на довербата во ревизорската функција.  

 
 
Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

17 

 

Совет за 

унапредување 

и  надзор на 

ревизијата 

 

Совет за  

унапредување  

и надзор на 

ревизијата 

ИОР 

Министерство за 

финансии 

НУК 

Релевантни земји- 

членки на ЕУ 

Светска банка 

Надзорни тела во  

други земји- членки на 

ЕУ 

P o{ i rokat a jавност 

Oвластени ревизори  

и друштва за ревизија  

 
 

 140

 



Национална стратегија i akcionen plan за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување во РМ 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна  

поддршка 

Вкупно 

потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-10,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-60,000 ЕУР 

Хардвер, софтвер и опрема 

-20,000 ЕУР 

 

Совет за 

унапредување и 

надзор на ревизијата 

 

 

 

90,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Показател за uspe{ nost : Основање на СУНР, објавување на годишниот извештај на СУНР кој ќе го  

прикажува постигнувањето на целите утврдени во Законот за ревизија 

 

 

4.18. Поддржување на градењето капацитети за надзорната функција (И) 

 
 
Цел 

Да се помогне континуираниот и долгорочен надзор на ревизорската професија во 

Македонија преку поддржување на развојот на капацитетите, искуството и способностите на 

СУНР. 

 
Опис 

Оваа активност ќе го поддржува континуираниот долгорочен независен надзор на 

ревизорската професија преку: 

• Овозможување достапност на меѓународната експертиза за да му се помогне на 

СУНР извесен период. 

• Континуирана обука и развој за следењето на квалитетот на ревизорската функција. 

• Воспоставување односи со надзорните тела во ЕУ за да се овозможи transfer на 

исксутво. 

• Изготвување и имплементирање стратегија за да се обезбеди одржливоста на СУНР 

врз основа на искуствата од земји со слична големина во ЕУ (пр. Естонија, Латвија, 

Литванија, Словенија).  
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Исход 
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Развивање na set od внатрешни способности и искуство кои на СУНР ќе му го дадат 

капацитетот да се зафати со ефективен и ефикасен надзор на ревизорската професија во 

Македонија, и тоа на konzistentna и долгорочна основа.  

 
 
Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност (О) Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање 

(И) 

 

18 

 

Совет за 

унапредување  

и надзор на 

ревизијата 

 

Совет за  

унапредување 

и надзор на  

ревизијата 

ИОР 

Министерство за 

финансии 

НУК 

Релевантни земји- 

членки на ЕУ 

Светска банка 

P o{ i rokat a 

jавност 

 

Oвластени 

ревизори и 

друштва за 

ревизија  

 
 
Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

 внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен 

 буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-40,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

 техничка помош 

-120,000 ЕУР 

Совет за 

унапредување и 

надзор на 

ревизијата 

 

 

 

160,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Показател за uspe{ nost : Основање на СУНР, објавување на годишниот извештај на СУНР кој ќе 

го прикажува постигнувањето на целите утврдени во Законот за ревизија 
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4.19. Основање на Институтот на овластени ревизори (ИОР) (И) 
 
Цел 

Поддржување на формираната тричлена комисија за изготвување на подготвителни акти 

и подготвителни активности која soglasno Zakonot za revizija во faza на основање на ИОР 

во Македонија ги има спроведено неопходните активности за одржување на основачкото 

собрание.  

 
Опис 

Подготвителните активности на тричлената комисија во постапката за основање на 

Институтот вклучуваat: 

• Изготвување на оперативен план за работа на Комисијата, 

• Изготвување на изјава за пристапување во членство и  потврдување на изјавите, 

• Изготвување на Предлог Статут на ИОР, 

• Изготвување на Деловник за работа на основачкото Собрание на ИОР, 

• Одлука за основање на Институтот, 

• Изготвување на предлог листи за избор на органи и комисии во рамките на 

Институтот, 

• Организирање на основачко собрание, 

• Обезбедување подршка на Собранието од членството за основање на Институт, 

избор на претседател и избор на органи и комисии во рамките на Институтот. 

 
Исход 

Поддржана програма за активности поврзани со osnovaweto на ИОР. Odr`liv развој на 

ревизорската професија најдобро се постигнува преку создавање na професионално 

ревизорско тело кое ќе ги има за клучни цели заштитата на јавниот интерес во сите 

прашања сврзани со професијата, vospostavuvaweto na професионални стандарди, а 

особено стандарди за професионално однесување, и претставувањето на 

професионалните ревизори и ревизорскиот персонал. 
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Со отпочнување со работа на Институтот на овластени ревизори ќе се обезбеди 

зајакнување на ревизорската професија и ќе dojde до подобрување на квалитетот на 



Национална стратегија i akcionen plan за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување во РМ 

финансиското известување, што има позитивни ефекти за финансискиот раст и 

економската стабилност на Македонија, како што е дадено во Глава 2. 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

19 

 

Тричлена 

комисија 

 

Министерство 

за финансии 

НУК 

S UNR 

Релевантни земји-

членки на ЕУ 

Светска банка 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

 

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-80,000 ЕУР 

 

Тричлена 

комисија 

 

80,000 ЕУР 

 

х 

 

 

  

 

Показател за uspe{ nost : I ni c i r awe na post apkat a i  kr ei r awe na ambi ent ot  za osnovawe на 

 

 

Оваа активност е веќе реализирана, односно ИОР е основан на 27.05.2006 година, а 

со тоа и тричлената комисија ја исполни обврската која произлегуваше од Законот 

за ревизија. 

 

4.20. Изготвување на оперативната архитектура на ИОР (И) 
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Цел 
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Да му се помогне на ИОР при kreiraweto na структуирани процеси и процедури кои ќе 

овозможат подготовка на modus operandi за организацијата кој ќе биде ефективен, 

ефикасен и усогласен со добрата меѓународна пракtika.69

 
Опис 

Оваа активност ќе ги поддржува идентификувањето и изготвувањето на оперативната 

архитектура на СУНР, вклучително и: 

• Развивање na организициска структура која ќе работи на низа активности во 

согласност со подзаконските акти на ИОР и Законот за ревизија, 70 што ќе 

вклучува:  

• Етика и независност; 

• Образование и сертифиcirawe; 

• Регистар на овластени ревизори и друштва за ревизија; 

• Континуирано професионалено усовршување; 

• Контрола на квалитетот; и 

• Дисциплина. 

• Организирање на процесот за превод на Меѓународните стандарди за ревизија 

(МСР) и Кодексот на етика nа професионални сметководители на МФС. 

• Идентификување на организациската структура на секретаријатот на ИОР. 

• Изготвување план за обезбедување на основните potrebi za otpo~nuvawe so rabota 

na ИОР (Простории, опремување, ИТ, канцелариски материјал, телекомуникации, 

итн.). 

• Изготвување корпоративен бизнис план кој ќе ги покрива zada~ite, 

финансирањето, структурите, целите и годишната програма на активности spored 

цели. 

• Идентификување на секоја фукционална област. 

                                                 
69 Овие процеси и процедури ќе бидат усогласени со Извештаите за обврски на членството изготвени 

од МФС и постојните практики во земјите-членки на ЕУ. 
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70 Активностите треба да ги имаат предвид правните надлежности на ИОР, како што е утврдено во 

~лен 11 од Законот за ревизија. 
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• Зацртување на aran`manite за известување и комуникација и со членовите, и со 

СУНР и со други клучни чинители. 

 
Исход 

Активноста ќе ја zgolemi ефективноста на ИОР при обезбедувањето услови за 

унапредување на квалитетот на ревизорските услуги во Македонија. Потребните ресурси 

за да се овозможи изготвување на архитектурата на овој ИОР и на неговиот modus 

operandi ефективно ќе се искористат ако може да ги zajaknat неговите структури и да му 

овозможат иден успех. Konzistentnosta со Извештаите за обврските на членството (ИОЧ) 

на МФС ќе даде јасни репери кои ќе му помогнат на ИОР да обезбеди висококвалитетeн 

anga`man од страна на ovlastenite ревизори.  

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

20 

 

ИОР 

 

ИОР 

СУНР 

НУК 

Светска банка 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-200,000 ЕУР 

 

ИОР 

 

200,000 ЕУР 

 

Х 

 

  

Показател за uspe{ nost : I ni c i r awe na post apka и основање на ИОР, mo` no членство во МФС и 

Европската федерација на сметководители (ЕФС, uspe{ nost  на ИОР според програма за 

усогласеност со МФС 

 

 

4.21. Градење капацитети за поддршка на ИОР (И) 
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Цел 
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Помагање на ИОР во изградбата na zadovolitelni капацитети за ефикасна и ефективна 

имплементација на структуираните процеси и процедури утврдени во оваа стратегија во 

активност 4.20. Активностите на новото професионалнo тело за ревизија треба да ги 

поддржуваат развојот и подобрувањето на ревизорскаta професија која ќе биде способна 

да даде услуги со konzistentno vисок квалитет во интерес на јавноста.  

 
Опис 

За да се исполни оваа цел капацитетите на ИОР треба да се изградат на здрава основа која 

ќе го вклучува следното:  

• Формирање Секретаријат – регрутирање и назначување na персонал. 

• Имплементација на планот за ресурси за испорака на основните potrebi za 

otpo~nuvawe so rabota na ИОР (Простории, опремување, ИТ, канцелариски 

материјал, телекомуникации, итн.). 

• Детално утврдување на внатрешните процедури и правила, вклучително и 

гласање, одлучување, извршување и надзор. 

• Утврдување na пишани правила и прописи за ИОР, усогласени со Законот за 

ревизија. 

• Имплементација на деловен план за да се постигнат целите за финансиската 

одржливост на ИОР. 

 

НУК ќе ги има предвид насоките од МФС под наслов Основање и развивање na 

професионално сметководствено тело. 

 
Исход 

Основање na функционален ИОР со доволни капацитети и ресурси да влијае на 

квалитетот на ревизијата на финансиското известување во Македонија i da доведе до 

подобрување на квалитетот на финансиското известување. 

 
 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

21 

 

ИОР 

 

ИОР 

СУНР 

НУК 

Светска банка 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка помош за ИОР 

-100,000 ЕУР 

Оперативна поддршка за 

ИОР 

-100,000 ЕУР 

Простории и опрема (вкл. 

информатичка поддршка) 

-300,000 ЕУР 

 

 

ИОР 

 

Членарина 

 

 

 

 

500,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

  

4.22  Подготвување процес за превод на стандардиte за ревизија(И) 
 
Цел 

Целта на оваа активност е да го поддржи ИОР при подготвувањето на потребните 

процеси и процедури за успешен превод на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) 

и други релевантни соопштенија на Oдборot за mеѓународни standardi za ревизija i 

uveruvawe (ОМСРU) и МФС, континуирано i na eфективeн и одржлив na~in.  

 
Опис 

Подготовката на одржлив процес за превод на МСР во Македонија го вклучува и 

следното: 

• Формализирање на aran`manite за превод на МСР меѓу релевантните чинители 

(МФС, Komisijata za prevod, IOR, Министерството за финансии, и други 

релевантни чинители). 

• Формирање Komisija за превод на МСР за да се формализираат ефикасните и 

ефективниte преведувачки процедури so cel: 
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o Да се координира со преведувачкиот процес за МСФИ и да се оцени како 

овие процеси може да ги делат ресурсите; 
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o Да се координираат со други релевантни преведувачки проекти во 

Македонија (на пр. Меѓународни сметководствени стандарди за јавниот 

сектор); 

o Да се овозможи brz odgovor на значителниот обем на материјали за кои е 

потребен превод; и  

o Да се zadovoli baraweto секој процес за превод да мине низ македонското 

законодавство. 

o Обезбедување Komisijata за превод да се консултира со МФС и да ги 

задоволи barawata за официјалниот процес за превод.71 

• Изготвување и имплементирање na стратегија за да се обезбеди одржливоста на 

преведувачкиот процес врз основа на искуствата од земји со слична големина во 

ЕУ (пр. Естонија, Латвија, Литванија, Словенија). 

 
Исход 

Nавремен i kонтинуиран превод на најновите МСР и povrzanite so niv соопштенија во 

Македонија, ќе овозможи ревизијата на финансиското известување во Македонија да 

биде во чекор со најдобрите меѓународни практики. Важно е ревизорите, регулаторите, 

правниците, академската заедница, studentite и сите други заинтересирани групи во 

Македонија да имаат пристап до стандардите на ОМСРU на својот мајчин јазик, и тоа 

континуирано, за да се овозможи пораст на нивото на знаење за МСР во Македонија. 

 
 

Клучни чинители 

 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

22 

 

ИОР 

 

ИОР 

СУНР 

НУК 

Светска банка 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 
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71 Види Извештаи за политиките на МФС, Превод на стандарди и насоки на МФС, септември 2004 г. 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка помош  

-100,000 ЕУР 

 

ИОР 

 

 

100.000  ЕУР 

 

Х 

 

  

Показатели за uspe{ nost : Навремено publ i kuvawe na преведени МСР во Македонија 

 

 

4.23. Поддржување на преводот на стандардите за ревизија  (И) 
 
Цел 

Градење капацитети и првична поддршка на ИОР за да се овозможи ажуриран превод на 

МСР и други релевантни соопштенија на ОМСРU и МФС.   

 
Опис  

Оваа активност ќе го поддржува ИОР и првично ќе го финансира континуираниот процес 

за превод, вклучувајќи: 

• Софтверски програми кои ќе помогнат при процесот за превод врз основа на 

добрата меѓународна практика. 

• Хардвер за poddr{ka na континуирана osnova на софтверските програми. 

• Оперативни трошоци поврзани со процесот за превод.72 

• Градење капацитети и првична поддршка за да се овозможи целосно ажуриран 

превод на МСР. 

 

Покрај тоа, оваа активност ќе го зајакне капацитетот на ИОР за да се овозможи:  

• Итен превод и усвојување на нови МСР (и нацрти за diksusija) кои ги издава 

ОМСРU и други соопштенија на МФС; и 

• Континуиран превод и усвојување на нови МСР и нацрти за diskusija кои ги 

издава ОМСРU и други соопштенија на МФС. 
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72 Оваа активност нема директно да ги субвенционира трошоците за печатење на изданието на МРС, 

кое ќе се плаќа на комерцијална основа. 
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Оваа активност ќе го земе предвид „Проектот за јасност“ на ОМСРU за да podgotvi nov 

nacrt МСР и да изготви нови стандарди со користење нов стил. Тоа ќе има влијание врз 

обемот на potrebniot материјал за превод. МОРОС разви нов стил за изготвување врз 

основа на реакциите на Предлог-извештајот за политики и Консултацискиот документ за 

јавност од 2004 г. 

 

Исход 

Odreduvaweto na potrebnite ресурси за процесот na превод на ревизорските стандарди и 

други релевантни соопштенија на Oдборot за mеѓународниот standardi za ревизija i 

uveruvawe (ОМСРU) objaveni od МФС се неопходна инвестиција во ревизорската 

професија во Македонија. Преведените изданија ќе претставуваат основа на која ќе се 

формираат прописите и barawata на ИОР. 

 

Функционалнata Komisija за превод, под контрола на ИОР na kontinuirana osnova }e go 

preveduva текстot na op{toprifatenite ревизорските стандарди и на тој начин ќе обезбеди 

основно знаење за развојот на професијата, што ќе го подобри квалитетот на ревизијата 

во Македонија, заедно со сите придружни придобивки што ќе ги донесе едно такво 

подобрување. 

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

23 

 

ИОР 

 

ИОР 

СУНР 

НУК 

Светска банка 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-100,000 ЕУР 

Хардвер, софтвер 

и опрема 

-100,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

 

 

 ИОР 

 

Други релевантни 

чинители 

 

 

 

200,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Навремено publ i kuvawe na преведени  МСР во Македонија 

 

 

4.24. Изготвување образовна програма за ревизори (И) 
 

Цел 

Да се помогне во изготвувањето сметководствена образовна програма која ќе произведе 

компетентни професионални ревизори способни во текот на својот profesionalen vek да 

дадат позитивен придонес за професијата и општеството во кое egzistiraat i profesionalno 

se anga`iani.  

 

Опис 

Оваа активност ќе обезбеди помош на ИОР во изготвувањето na образовна програма која 

ќе ги задоволи barawata за развој на општо знаење, интелектуални способности и 

комуникациски способности кои им се потребни на ovlastenite ревизори. Тоа ќе се 

постигне преку koncipirawe na образовна програма за ovlasteni ревизори во Македонија 

која ќе ги има предвид: 

• Член 18 од македонскиот Законот за ревизија; 

• Членовите 6, 7 и 8 од новата Осма директива на ЕУ за трговско право; 
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• Меѓународните образовни стандарди (МОС) на МФС бр. 1, Barawa за приstap kon 

програма за професионално сметководствено образование; 
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• МОС на МФС бр. 2, Содржина на програмите за професионално сметководствено 

образование; 

• МОС на МФС бр. 3, Професионални способности; 

• МОС на МФС бр. 4, Професионални вредности, етика и ставови; 

• МОС на МФС бр. 5, Barawa за практично искуство; 

• МОС на МФС бр. 6, Оценување на професионалните способности и компетентност; 

• МОС на МФС бр. 7, Континуиран професионален развој; Програма за доживотно 

учење и континуиран развој на професионалната компетентност;  

• МОС на МФС бр. 8, Barawa за компетентност за ревизорски професионалци (нацрт); 

и 

• Искуствата на релевантните земји-членки во утврдувањето образовни програми. 

 

Програмата треба да ја вклучува следната поддршка: 

• Првична помош на ИОР при transfer на anga`manite povrzani so професионални испити 

и обуката за прием во ревизорската професија од Министерството за финансии 

(predmet на јавен надзор). Тоа ќе овозможи континуиран прием на нови членови во 

ревизорската професија. 

• Со употреба на горе идентификуваните меѓународни стандарди и добри практики 

заради репери, да се процени состојбата на усогласеност на Македонија со условите 

на МФС и ЕУ за образовни стандарди, испитување и практично искуство на нови 

лица во ревизорската професија. 

• Основање Kомиsija za obrazovanie, obuka i izdava{tvo во рамките на ИОР. Komisijata 

za obrazovanie, obuka i izdava{tvo треба да се задолжи да ги постави образовните и 

стандардите за обука за членовите, да изготви програма за акредитација и да го 

надгледува испитниот, односно процесот за оценување. Komisijata za obrazovanie, 

obuka i izdava{tvo треба да пропише стандардиte за општоприфатена добра пракtika во 

образованието и подготвувањето na професионални сметководители врз основа на 

горните репери. 
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• Освен ова, и изготвување стратегија за да се обезбеди одржливоста на образовниот 

процес врз основа на искуствата од земји со слична големина во ЕУ (пр. Естонија, 

Латвија, Литванија, Словенија). 
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Исход 

Потребните ресурси за ефективно водење на оваа активност ќе бидат инвестиција за 

долгорочниот успех на ИОР со тоа што ќе се овозможи основање на една клучна 

функција на професијата, под контрола на ИОР, но која подлежи на јавен надзор. Освен 

тоа, изготвувањето ефикасна и ефективна образовна програма во Македонија ќе има 

значително позитивно влијание врз подобрувањето на финансискоto известување vo 

Makedonija преку подобрување на стандардот и постојаноста на образовната рамка што се 

користи за обучување на ovlastenite ревизори.  

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

24 

 

ИОР 

(Komi si ja za 

obr azovani e, 

obuka i  

i zdava{ t vo)  

 

ИОР 

СУНР 

 Универзитет  

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-10,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-20,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

ИОР (Komi si ja za 

obr azovani e, obuka i  

i zdava{ t vo)  

Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

30,000 ЕУР 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Основање ефективna Komi si ja za obr azovani e, obuka i  i zdava{ t vo во 

рамките на ИОР; работа на ИОР според програмата за усогласување со МФС 

 

 

 

4.25. Имплементација на образовна програма за ревизори (И) 
 
Цел 

Имплементацијата на сметководствената образовна програма како што е утврдена во оваа 

стратегија во активност 24, имајќи ги предвид barawata од Законот за ревизија, новата 

Осма директива на ЕУ за трговско право, Меѓународните образовни стандарди на МФС и 

„Глобалниот наставен план за професионално образование на професионални 

сметководители“ кој го издава меѓувладината работна група на експерти за 

Меѓународните стандарди за сметководство и известување. 

 
Опис  

Оваа активност ќе ja поддржува Komisijata za obrazovanie, obuka i izdava{tvo na ИОР да ја 

изведе стратегијата утврдена во активност 4.24, вклучително и: 

(O) Воспоставување капацитет за администрирање на приемот на нови potencijalni 

revizori во програмата за обука. 
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(P) Развивање капацитет да се обезбеди новопримените да бидат соодветно 

квалификувани, вклучувајќи и доказ за barawata za pristap kon програмаta за 

професионално сметководствено образование. 
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(Q) Изготвување na наставен план. 

(R) Подготовка на материјалот што е потребен за изведување на наставниот план. 

Идентификување на наставната програма; организирање на aktivnosti vo ramkite na 

predvideniot календар за об

(S) 

ука; регрутирање предавачи; ако тоа е потребно за 

• одветно 

(T) равичен метод за проценка на професионалните способности и 

(U) с

вани да и се придружат на 

професијата на годишна или двогодишна основа. 

изведување на курсевите. 

Развивање na капацитети за да се обезбеди новопримените да бидат со

квалификувани, вклучувајќи и доказ за baraweto за практично искуство. 

Користење na п

компетентност; 

 Развивање na капацитети за да му се препорачаат на Министер твото за финансии 

оние кандидати кои се соодветно квалифику

 

Исход 

Успешното изведување на оваа активност ќе му овозможи на Komisijata za obrazovanie, 

obuka i izdava{tvo да ја спроведе стратегијата изготвена во активност 4.24 и да утврди 

образовен процес за нови potencijalni revizori во професијата кој ќе ги задоволи 

меѓународните добри практики и условите на ЕУ за sozdavawe компетентни 

рофесионални ревизори.  

 

п

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност (О) Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

25 

ИОР  

(Komi si ja za 

obr azovani e, 

obuka i  

i zdava{ t vo)  

 

ИОР 

СУНР 

 Универзитет 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-50,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-150,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

ИОР (Komi si ja za 

obr azovani e, obuka i  

i zdava{ t vo)  

Доброволен придонес од 

членовите на 

ревизорската професија 

во Македонија 

 

 

 

200,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Јавна достапност на програмата за сметководствено образование 

 

 

4.25. Поддржување на капацитетот на Комисија за образование, обука и 
издаваштво  (И) 

 
 

Цел 

Давање поддршка за градење капацитет за да и се овозможи на локалната експертиза да 

се развие и да ги поддржува континуираниoт и долгорочeн развој и имплементација на 

образовна програма за ovlasteni ревизори во Македонија. 

 
Опис  

Оваа активност ќе ja поддржува Komisijata za obrazovanie, obuka i izdava{tvo на следниот 

начин: 

• Првично поддржување на капацитетот на процесот за професионално образование 

за да се обезбеди утврдување самоодржлива програма која ги задоволува 

општообразовните barawa за развој на општо знаење, интелектуални способности 

и комуникациски способности кои им се потребни на ovlastenite ревизори. 

• Помагање на transferot на знаење од меѓународна на локална експертиза во 

областа на образование и обука на ovlastenite ревизори. 
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• Помагање на Komisijata za obrazovanie, obuka i izdava{tvo периодично да ја 

ревидира и подобрува образовната рамка за ovlasteni ревизори со користење na 

добраta меѓународна пракtika. 
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• Давање последни препораки за структурата и содржината на ажуриранite 

anga`mani od domenot na образовно професионално испитување и обука na новite 

potencijalni revizori, земајќи го предвид наставniot план od oblasta na 

smetkovodstvoto i revizijata во vrvnite obrazovni институции во Македонија.  

 

Исход 

Да се понуди поддршката што му е потребна на Komisijata za obrazovanie, obuka i 

izdava{tvo на ИОР за да го изгради капацитетот за преземање на целосната одговорност за 

своите задолженија и поттикнување на локалната експертиза да ги развие способностите 

и искуството кои ќе овозможат одржлив развој на стандардот на образование и 

испитување на новопримени potencijalni revizori во професијата, со што долгорочно се 

podobruva стандардот на ревизијата во Македонија. 

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност (О) Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање 

(И) 

 

26 

 

ИОР (Komi si ja 

za obr azovani e, 

obuka i  

i zdava{ t vo)  

 

ИОР 

СУНР 

 Универзитет  

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

Oвластени 

ревизори и  

друштва за 

ревизија 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-20,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-50,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

ИОР (Komi si ja za 

obr azovani e, obuka 

i  i zdava{ t vo)  
Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

70,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Целосен obr azoven i  испитен процес воден од Komi si jat a za 

obr azovni e, obuka i  zdava} t vo при ИОР; број на новопримени pot enc i jal ni  r evi zori  во 

ревизорската професија; работа на ИОР според програмата за усогласеност со МФС 

 

 

4.27. Изготвување програма за континуирано професионално  
усовршување за ревизори  

 

Цел 

Да му се помогне на ИОР во изработката на програма за континуиран професионалno 

usovr{uvawe (КПУ) за членови на ИОР, што ќе помогне да се обезбеди континуирано 

одржување, развој и подобрување на професионалните и лични знаења и способности кои 

им се потребни на членовите на ИОР во текот на nivniot работeн век.  

 
 
Опис  

Активноста ќе вклучува изготвување политики и процедури кои ќе бидат усогласени со 

barawata sodr`ani во: 

• Членовите 11 и 19 од  Законот за ревизија; 

• Членовите 13 и 30 од новата Осма директива на ЕУ за трговско право; 
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• МОС на МФС бр. 7, Континуиран професионален развој; Програма за доживотно 

учење и континуиран развој на професионалната компетентност; и 



Национална стратегија i akcionen plan за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување во РМ 

• Постојни практики и искуства на релевантни земји-членки на ЕУ. 

 
Програмата треба да ја вклучува следната поддршка: 

• Препорачување na структура и delokrug на програми за обука73 за подобрување на 

експертизата на членовите на ИОР со особен акцент на практичната примена на 

МСФИ, МРС и Кодексот на етика nа професионални сметководители на МФС.  

• Документирање на формалното барање за програмата за КПU и документирање na 

распоред на активности кои водат до целосна имплементација на КПУ во 

ревизорската професија. 

• Препорачување структура и delokrug на материјали за obuka за практичната 

имплементација на МСР  и Кодексот на етика nа професионални сметководители 

na MFS што ќе го користат членовите на ИОР.  

 
Исход 

Важно е членовите на ИОР да останат компетентни и да се здобијат со нови способности 

за да останат ефективни на работното место и во кариерата. Тоа ќе помогне да се одржi 

вработливоста на членовите на ИОР и нивното реноме кај работодавачите, клиентите и 

po{irokata јавност. Тоа, исто така, ќе го подобри и реномето на ИОР за producirawe и 

поддржување na професионалци од висок ранг. Придобивките од давањето ресурси за 

изработката на оваа програма ќе бидат долгорочни. Успешниот развој на базата на знаење 

на тековната генерација ревизори ќе има далекусежни ефекти врз квалитетот на 

ревизорските услуги во Македонија на долг рок. 
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73 Подготвувањето na курсеви за КПU треба да им овозможи на оние што не се членови да одат на 

курсеви, што има две главни предности – се подобрува знаењето на финансиската заедница во 

целост и на долг рок би можело да претставува вреден извор на приходи за ИОР. 
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

27 

 

ИОР 

(Komi si ja za 

obr azovani e, 

obuka i  

i zdava{ t vo)  

 

ИОР 

СУНР 

 Универзитет 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 
 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-10,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-20,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

ИОР(Komi si ja za 

obr azovani e, obuka i  

i zdava{ t vo)  

Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

30,000 ЕУР 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Изготвување ефективна програма за КПУ во рамките на ИОР 

 

 

4.28. Помагање на имплементацијата на програмата за КПУ за ревизори (И) 

 
 
Цел 

Ефикасно и ефективно realizirawe на изготвената програма за КПУ како што е утврдено 

во оваа стратегија во активност 4.27, за да се обезбеди ИОР permanentno да ги задоволува 

потребите на сите членови и да im дава позитивна и соодветна поддршка vo 

zadovoluvaweto na barawata за КПУ i да ги остварат своите потенцијалi и аспирации во 

profesionalnata кариера.  
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Опис  
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Оваа активност ќе ја поддржува имплементацијата на изготвената програма за КПУ на 

следниот начин: 

• Помагање со практичната имплементација на програмата за КПУ изготвена преку 

оваа стратегија во активност 4.27. 

• Пренесување експертиза на ИОР за обука на персонал кој ќе ги изведува 

програмите за КПУ на членовите со особен акцент на практичната примена на 

МСФИ, МСР и Кодексот на етика nа професионални сметководители на МФС. 

• Подготовка на материјалите за obuka за практичната имплементација на МСР  и 

Kодексot nа etika na професионални сметководители на МФС, кои ќе ги користат 

членовите на ИОР да формираат основа на програмите за обука за КПУ. 

• Координација со високообразовните институции во Македонија за да се разгледа 

како високообразовните институции би можеле да помогнат во изготвувањето 

програми за КПУ на долг рок.74 

• Имплементирање na стратегија за да се обезбеди одржливоста на процесот на 

КПУ врз основа на искуствата од земји со слична големина во ЕУ (пр. Естонија, 

Латвија, Литванија, Словенија). 

• Овозможување пристап до меѓународна експертиза за редовна независна 

проценка на напредокот на ИОР во оваа област. 

 

Исход 

 

Програмата за КПУ ќе додаде вредност на членството на ИОР. Членовите на ИОР ќе си ја 

одржат професионалната компетентност со тоа што ќе се информираат и ќе ги имаат 

предвид promenite во професионалните стандарди во сите функции во кои se anga`irani 

или на кои се потпираат за да имаат добро познавање во таа област. Покрај 

професионалната компетентност што се постигнува со имплементацијата на програмата 

за КПУ, ќе се подобри перцепцијаta na javnosta за професијата, што ќе овозможи 

непосредна долгорочна поддршка на улогата на професијата во обезбедувањето квалитет 

на финансиското известување во Македонија. 
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74 Методите за изведување на програмата за КПU треба да бидат отворени за поединечен избор на 

предмети за соодветно uveruvawe vo квалитет. 
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност (О) Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

28 

 

ИОР (Komi si ja 

za obr azovani e, 

obuka i  

i zdava{ t vo) 

 

ИОР 

СУНР 

 Uниверзитет 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 
 
 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-50,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-150,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

ИОР (Komi si ja za 

obr azovani e, obuka i  

i zdava{ t vo) 

Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

200,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Број на овластени ревизори кои ги задоволуваат bar awat a за КПU 

 

 

4.29. Градење капацитети на ИОР за поддршка на програмата за КПU (И) 

 
Цел 

Поддржување на градењето капацитети на ИОР за да се помогнат развојот и растот на 

локалното знаење за да континуирано и долгорочно се имплементира програмата за КПУ 

за членовите на ИОР во Македонија.  

 
Опис  
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Оваа активност ќе ја поддржи програмата за КПУ на ИОР, вклучително и: 



Национална стратегија i akcionen plan за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување во РМ 

• Првично поддржување на капацитетот на процесот за имплементација на КПU за 

да се обезбеди vospostavuvawe na самоодржлива програма која ги задоволува 

целите на КПУ vo vrska so континуирано одржување, развој и подобрување на 

професионалните и личните знаење и способности на членовите на ИОР. 

• Давање поддршка за градење капацитети за континуираната имплементација на 

програмата за КПУ која ќе ја sproveduva ИОР. 

• Помагање при transfer на знаење од меѓународна на локална експертиза во областа 

на обука за КПУ на ovlastenite ревизори. 

 
Исход 

Давање ресурси на ИОР за да се овозможи локалната експертиза да се развие во областа 

на обука за КПУ, што долгорочно ќе му овозможи на ИОР успешно да ја исполни 

должноста што му е доделена so Законот за ревизија. Фазата на изготвување и 

имплементација за КПУ во Македонија треба да биде придружена со стратегија која ќе 

овозможи локалната експертиза да се развие и на таа основа, на долг рок да се 

имплементира самоодржлива и ефективна програма за КПУ во Македонија. 

 
 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност (О) Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

29 

 

ИОР (Komi si ja 

za obr azovani e, 

obuka i  

i zdava{ t vo) 

 

 

ИОР 

СУНР 

 Универзитет 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-20,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-50,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

ИОР (Komi si ja za 

obr azovani e, obuka i  

i zdava{ t vo) 

Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

70,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Број на овластените ревизори кои ги задоволуваат bar awat a за КПU 

 

 

4.30. Изготвување програма за uveruvawe vo квалитет (UК) за ревизори (И) 
 
 
Цел 

Изготвување надворешна програма за uveruvawe vo квалитет за членови на ИОР, која ќе 

го разгледува придржувањето на овластените ревизори до основните принципи на 

надворешна контрола на квалитетот, како што е утврдено во ~лен 12 од Законот за 

ревизија и подзаконските акти на ИОР, имајќи ги предвид: 

• Член 29 од новата Осма директива на ЕУ за трговско право, кој воведува услов 

сите законски ревизори и ревизорски фирми да подлежат на систем за uveruvawe 

vo квалитет; 

• Препораката на Европската комисија од ноември 2000 гodina за Uveruvawe vo 

квалитет за законскиот ревизор во ЕУ; 75 
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75 Европската комисија ја усвои Препораката која поставува минимум стандарди за надворешни 

системи за uveruvawe vo квалитет за законските ревизии во ЕУ. Системите за надворешно 

uveruvawe vo квалитет се развија како проверка на квалитетот на законските ревизии. Целта на 

uveruvaweto vo квалитетот е да се обезбеди законски предвидените ревизии да се вршат во 

согласност со утврдените ревизорски стандарди и ревизорите да ги почитуваат етичките правила 

(вклучително и независноста). Препораката утврдува сеопфатен set od минимум barawa за системи 

за uveruvawe vo квалитет во земјите-членки на ЕУ со цел да се обезбеди сите ovlasteni ревизори да 
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• Извештаи за обврски на членството на МФС бр. 1, Uveruvawe vo квалитет.76 

 

Опис  

Оваа активност ќе го поддржува изготвувањето на режим на надворешна контрола на 

квалитетот во ревизорската професија во Македонија на следниот начин:  

• Критериумите кои ќе се применуваат за таков систем за uveruvawe vo квалитетот се 

оние што се утврдени во новата Осма директива на ЕУ за трговско право и 

Препораката на Европската комисија од ноември 2000 гodina за uveruvawe vo 

квалитетot nа ovlasteniot ревизор во ЕУ. Посебни barawa се занимаваат со 

прашања како зачестеноста на разгледувањето на квалитетот, delokrugot на 

разгледувањето на квалитетот и доверливоста; 

• Изготвувањето na таква програма треба да ги воведе relaciite poмеѓу програмата за 

uveruvawe vo квалитет и други релевантни работни комиsii на ИОР. На пример, 

дисциплинската програма за ovlasteni ревизори треба да наведе последици од 

неисполнување на условите од програмата за uveruvawe vo квалитет утврдени во 

оваа активност кои ќе делуваат превентивно. Освен тоа, Komisijata za obrazovanie, 

obuka i izdava{tvo во програмите за КПУ треба да ги внесе областите за 

подобрување на ревизорскиот процес утврдени со програмата за uveruvawe vo 

квалитет.  

• Покрај тоа, системот за uveruvawe vo квалитет треба да биде под надзор на СУНР. 

Тоа вклучува и надзор и конечна одговорност во постапките за uveruvawe vo 

квалитет кои ги организира ИОР; 

• Освен ова, и изготвување стратегија за да се обезбеди одржливоста на процесот за 

uveruvawe vo квалитет врз основа на искуствата од земји со слична големина во ЕУ 

(пр. Естонија, Латвија, Литванија, Словенија);  

• Овозможување пристап до меѓународна експертиза за редовна независна 

проценка на progresot на ИОР во оваа област. 

 

Исход 

                                                                                                                                                      
се покријат со еквивалентни системи за uveruvawe vo квалитет со доволен јавен надзор и објавени 

резултати.  
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76 ИОЧ 1 ќе се применува од страна на телата членки на МФС за програми за ревидирање на 

uveruvaweto vo квалитет за членките кои вршат одредена ревизија на финансиските извештаи. Тоа 

важи без оглед дали телата членки вршат такви програми во свое име, во име на професијата, или 

во име на влади, регулатори или други органи, или дали програмите ги извршува друго тело. 
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Uveruvaweto vo квалитетот е главно средство на ревизорската професија да им прикаже 

на po{irokata јавност и на регулаторите дека ovlastenite ревизори работат на ниво кое ги 

задоволува утврдените ревизорски стандарди и етички правила. Подготовката на 

соодветна програма за uveruvawe vo квалитетот ќе биде позитивен чекор во таа насока за 

ревизорската професија во Македонија. Тоа, исто така, овозможува на професијата да 

поттикне квалитативни подобрувања на ревизорските методи.  

 
 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност (О) Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

30 

 

ИОР (Komi si ja za 

kont rol a na 

kval i t et ot  na 

r evi zor ski t e 

usl ugi ) 

 

ИОР 

СУНР 

 

НУК 

Релевантни земји-членки 

на ЕУ 

Светска банка 

P o{ i roka jавност 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 
 
 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-80,000 ЕУР 

 

Регионално 

координирана поддршка 

под програмата 

REPARIS 

ИОР (Komi si ja za 

kont rol a na 

kval i t et ot  na 

r evi zor ski t e usl ugi ) 

Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

 

80,000 ЕУР 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Број на ovl ast eni  ревизори кои подлежат на надворешно uver uvawe vo 

квалитет од страна на ИОР во дадена година; работа на ИОР според програмата за усогласување со 

МФС 
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4.31. Помагање на имплементацијата на програмата за uveruvawe vo квалитет 
(И) 

 
Цел 

Успешна имплементација на режим на надворешна контрола на квалитетот во 

ревизорската професија во Македонија, како што е утврдено во оваа стратегија во 

активност 4.30. Тоа ќе воспостави режим на контрола на квалитетот кој континуирано ќе 

го разгледува и следи квалитетот на работата на ревизорската професија. За корисниците 
на финансиски информации, надворешното uveruvawe vo квалитет дава одредено ниво на 

кредибилитет на ревидираните годишни и консолидирани сметки. 

 

Опис 

Оваа активност ќе ја поддржува имплементацијата на ефективен и ефикасен на режим на 

надворешна контрола на квалитетот во ревизорската професија во Македонија, имајќи го 

предвид следното: 

• Pregleduva~ite треба да имаат соодветни професионални квалификации и 

исксутво. Треба да се гарантира нивната непристрасност и објективност. Треба да 

се доделат ресурси за системот за контрола на квалитетот за да се обезбеди истиот 

да биде doverliv и ефективен. 

• Delokrugot на pregleduvaweto на квалитетот треба да вклучува проценка на 

системот за внатрешна контрола на квалитетот на една ревизорска фирма, со 

задоволително тестирање на усогласеноста на процедурите и ревизорските 

досиеја за да се потврди неговото соодветно функционирање. 

• Правилата разликуваат разни пристапи за uveruvawe vo квалитет во зависност од 

тоа дали ovlastenite ревизори имаат клиенти кои се субјекти од јавен интерес. 

• За да се оцени успехот на еден таков режим треба да се постават целни 

остварувања и цели засновани на меѓународната пракtika во областа на контрола 

на квалитетот. Во најмала мера, режимот за контрола на квалитетот треба првично 

да ги следи сите ревизори anga`irani kaj субјекти од јавен интерес и да ја 

проширува работната програма од toa mesto. 

 
Освен тоа, оваа активност ќе вклучува и организација на низа работилници со одбраните 

членови на ИОР за воведување на програмата за uveruvawe vo квалитет.  
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Исход 
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Ефективниот режим за надворешна контрола на квалитетот ќе ги увери и корисниците и 

третите лица во стандардот на работата на ovlastenite ревизори и ревизорските фирми и ќе 

ги задоволи barawata од основните принципи на надворешнаta контрола на квалитетот, 

како што е утврдено со закон (~лен 12 од Законот за ревизија) и со подзаконските акти на 

ИОР, имајќи ги предвид меѓународните репери. 

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

31 

ИОР 

(Komi si ja za 

kont rol a na 

kval i t et ot  na 

r evi zor ski t e 

usl ugi ) 

 

ИОР 

СУНР 

 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

P o{ i roka jaвност 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-80,000 ЕУР 

 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

ИОР (Komi si ja za 

kont rol a na 

kval i t et ot  na 

r evi zor ski t e usl ugi )  

Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

 

80,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Број на  овластени  ревизори кои подлежат на надворешно uver uvawe на 

квалитет од страна на ИОР во дадена година; работа на ИОР според програмата за усогласување со 

МФС 
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4.32. Поддржување на капацитетот на ИОР за програмата за UК (И) 
 

Активност 

Да му се помогне на ИОР при развојот на локална експертиза и знаење на долгорочна 

основа да се имплементира континуирана програма за надворешно uveruvawe vo квалитет 

за членовите на ИОР во Македонија. 

 

Опис 

Оваа активност ќе ја поддржува програмата за обезбедување квалитет на ИОР на 

следниот начин: 

• Првично поддржување на капацитетот на ИОР за да се овозможи имплементација 

на програма за uveruvawe vo квалитет која ги задоволува целите од barawata за UК 

за уверување и на корисниците и на третите лица за стандардите на работата на 

ревизорите и ревизорските фирми. 

• Програма за обука на релевантниот персонал во ИОР и релевантните членови на 

ИОР за условите на програмата за uveruvawe vo квалитет. 

o Градење капацитети на ИОР за спроведување конкретна програма за uveruvawe vo 

квалитет во врска со barawata. 

 
Исход 

Долгорочната стратегија ќе му овозможи на ИОР да надогради на внатрешната 

експертиза и да се зафати со програма за uveruvawe vo квалитет, како што е утврдено во 

овој акционен план. Тоа ќе се помогне преку поддршка na ИОР при развојот на 

капацитети за изведување на програмата за uveruvawe vo квалитет на долг рок. Освен тоа, 

континуираното инвестирање ресурси во оваа област ќе овозможи вкупно подобрување 

на стандардот на професијата, со што на долг рок ќе се podobri стандардот на ревизијата 

во Македонија. 

 

 117

 



Национална стратегија i akcionen plan за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување во РМ 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

32 

ИОР 

(Komi si ja za 

kont rol a na 

kval i t et ot  na 

r evi zor ski t e 

usl ugi ) 

 

ИОР 

СУНР 

 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

P o{ i roka jавност 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-150,000 ЕУР 

 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-60,000 ЕУР 

 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

 ИОР (Komi si ja za 

kont rol a na 

kval i t et ot  na 

r evi zor ski t e usl ugi )  

Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

 

210,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Број на  овластени  ревизори кои подлежат на надворешно uver uvawe vo 

квалитет од страна на ИОР во дадена година; работа на ИОР според програмата за усогласување со 

МФС 

 

 

4.33.  Изготвување na дисциплинска програма за ревизори (И) 
 
Цел 
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Изготвувањето na дисциплинска програма за членовите на ИОР во Македонија ќе ги 

увери и корисниците и третите лица во стандардот на работата на ревизорите и друштваta 

za revizija кои подлежат на основните принципи на контрола на квалитетот и дисциплина, 
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утврдени во ~леновите 12 и 13 од Законот за ревизија i подзаконските акти на ИОР, 

имајќи ги предвид: 

• Член 30 од новата Осма директива на ЕУ за трговско право, која го утврдува 

општиот принцип дека земјите-членки организираат ефективни системи за 

инспекција и ефективни и обесхрабрувачки санкции, кои може да бидат 

граѓански, административни или кривични; 

• Препораката на Европската комисија од ноември 2000 гodina за Uveruvawe vo 

квалитет за законскиот ревизор во ЕУ; и 

• ИОЧ на МФС бр. 6, Инспекција и дисциплина. 

 

Опис 

Оваа активност ќе го поддржува развојот на дисциплинската програма, која треба да 

врши инспекција и дисциплинирање на погрешното однесување,77 вклучително и 

прекршувања на професионалните стандарди и правила од страна на поединечни членови 

на ИОР. Оваа активност ќе помогне во etabliraweto na функционална Дисциплинска 

комисија под контрола на ИОР (и под јавен надзор) и ќе бидат вклучени следните 

санкции: 

o Опомена; 

o Времено исклучување од членство во ИОР; и 

o Трајно исклучување од членство во ИОР. 

 
ИОР треба да ponudi uveruvawe дека ги исполнува сите обврски според локалните закони 

кои бараат од нив: 

• да го известува соодветниот јавен орган за евентуална вклученост на членови и 

друштва за ревизија-членки во сериозни кривични дела и прекршоци; и 

• да му obelodenat на тој орган informacii поврзани со takvata vklu~enost. 
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77 Погрешното однесување вклучува се од следново: криминална активност, чинови или пропусти 

кои веројатно ќе и донесат лош глас на сметководствената професија, прекршување на 

професионалните стандарди, прекршување на етичките barawa, сериозна професионална 

небрежност, помалку сериозни случаи на професионална небрежност кои збирно може да укажат 

на несоодветнa или незадоволителна работа. 
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Исход 

Придобивките од изготвувањето дисциплински систем на долг рок ќе овозможат: 

• Заштита на јавниот интерес преку одржување и подобрување на стандардите за 

однесување на членовите и друштва за ревизија - членки на ревизорската 

професија;  

• Експедитивност со цел да се наметнат санкции врз оние {to se прогласени 

виновни за погрешно однесување, вклучително и забрана за работа како ревизор; 

и 

• Обесхрабрување, преку работата, na идни чинови на погрешно однесување. 

 
 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

33 

ИОР 

(Предложена 

дисциплинска 

комисија) 

 

ИОР 

СУНР 

МФ 

НУК 

Светска банка 

P o{ i roka jавноста 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 
 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-20,000 ЕУР 

 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

ИОР (Предложена 

дисциплинска 

комисија) 

Доброволен 

придонес од 

членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

 

20,000 ЕУР 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Uspe{ nost  vo f unkci oni r awet o на ИОР според програмата за 

усогласување со МФС 
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4.34. Поддржување на имплементацијата на дисциплинскaта програма (И) 
 
Цел 

Поддржување на имплементацијата на ефективна дисциплинска програма за членовите на 

ИОР во Македонија, имајќи го предвид изготвувањето na programata утврдено во оваа 

стратегија во активност 4.33. 

Опис 

Оваа активност ќе го вклучува следното: 

• Имплементирање na стратегијаta која ќе доведе до kreirawe na дисциплинска 

програма утврдена во активност 4.33. Конкретно, so pravilno имплементирање na 

стратегијаta да и се помогне на дисциплинската комисија да ги спроведе 

препораките од системот за контрола на квалитетот. 

• Утврдување јасни задолженија за делување со наметнување санкции врз членови 

кои ги прекршуваат прописите, со цел да се поддржат јасните последици од 

прекршувањето на подзаконските акти на ИОР. 

• Организирање систем за жалби против санкциите наметнати од страна на 

дисциплинската комисија, вклучувајќи и жалби вложени кај Министерот за 

финансии. Развојот на структурата за дисциплинскиот систем треба да вклучува: 

o Сите мерки наметнати од страна на ИОР треба да се објавуваат во Билтенот на 

ИОР; и 

o ИОР го информира Министерот за финансии за сите наметнати мерки. 

• Организирање низа работилници со одбрани членови на ИОР за да се потврди 

нивното разбирање на дисциплинските структури и процедури на ИОР и да се 

обезбедat prakti~ni upatstva за дисциплинските структури и процедури на ИОР. 

 
Исход 

Ефективното vospostavuvawe na дисциплински систем: 

• Ќе go поттикне усогласувањеto со ревизорските стандарди; 

• Ќе go поттикне професионалноto однесување од страна на овластените ревизори; 

• Ќе помогне во обезбедувањето на квалитетот на ревизијата; и 
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• Ќе ја увери po{irokata јавност во квалитетот на работата на овластените ревизори. 
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

34 

ИОР 

(Предложена 

дисциплинска 

комисија) 

 

ИОР 

СУНР 

МФ 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

P o{ i roka jавност 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-20,000 ЕУР 

 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REP ARI S  

ИОР (Предложена 

дисциплинска 

комисија) 

Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

 

20,000 ЕУР 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Uspe{ nost  vo f unkci oni r awet o  на ИОР според програмата за 

усогласување со МФС 

 

 

4.35. Поддржување на капацитетот на ИОР за implementirawe na дисциплинската 
програма (И) 

 
 
Цел 

Да му се помогне на ИОР при развојот на локална експертиза и знаење на долгорочна 

основа да се имплементира континуирана дисциплинска програма за членовите на ИОР 

во Македонија. 
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Опис 

Оваа активност ќе ја поддржи дисциплинската програма на ИОР, вклучително и: 

• Првично поддржување на капацитетот на ИОР за да се овозможи имплементација 

на дисциплинска програма која ги задоволува целите од дисциплинските barawa 

за уверување на корисниците за стандардите на работата што ја вршат ревизорите 

и ревизорските фирми. 

• Програма за обука на релевантниот персонал во ИОР за barawata на соодветна 

дисциплинска програма. 

• Градење капацитети на ИОР за sproveduvawe na конкретни дисциплински наоди. 

• Помагање при преносот на знаење од меѓународна на локална експертиза во 

областа на дисциплински дејства на законските ревизори. 

 

 

Исход 

Долгорочната стратегија ќе му овозможи на ИОР да ja zbogati внатрешната експертиза и 

континуирано да се зафати со дисциплинска програма, како што е утврдено во оваа 

стратегија. Тоа ќе се помогне преку поддршка за ИОР при развојот на капацитети за 

изведување на дисциплинската програма од strana na внатрешна експертиза.  

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

35 

ИОР 

(Предложена 

дисциплинска 

комисија) 

 

ИОР 

СУНР 

МФ 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

Po{iroka jавноста 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-60,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-30,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REP ARI S  

ИОР (Предложена 

дисциплинска 

комисија) 

Доброволен 

придонес од 

членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

 

90,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Uspe{ nost  vo f unkci oni r awet o на ИОР според програмата за 

усогласување со МФС 

 

 

4.36. Изготвување јавен Rегистар за овластени ревизори  и Регистар на 
друштва за ревизија(И) 

 
 
Цел 

Изготвување na javen електронски Rегистaр на овластени ревизори и Registar na друштва 

за ревизија во Македонија, кој ќе им овозможи на заинтересираните страни брзо да 

одредат дали овластениот ревизор или друштвата за ревизија се регистрирани, каде им е 

службеното седиште и како (за друштвата за ревизија) се организирани.78  

 

Опис 

Оваа активност ќе го вклучува следното: 
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78 Оваа активност ќе ги имплементира barawata од ~лен 11 и 21(А) од Законот за ревизија и 

~леновите 15-20 од новата Осма директива на ЕУ за трговско право. Освен тоа, треба да се има 

предвид искуството на слични земји-членки на ЕУ (на пр. Литванија, каде што еден конкретен 

проект се занимава со некои клучни прашања со кои Македонија моментално се соочува). Види 

Иницијатива FIRST, Tехничка помош за сметководствени и ревизорски реформи, фаза 2. 
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• Обезбедување техничка помош за ИОР за да се овозможи документирање на 

barawata за Rегистар за овластени ревизори и Rегистар на друштвата за ревизија, 

т.е. barawata na новата Осма директива на ЕУ за трговско право; 

• Техничка помош при подготовката на процесот за регистрација на овластените 

ревизори во Македонија, целосно имајќи ги предвид barawata од новата Осма 

директива на ЕУ за трговско право; 

• Техничка помош за развивање процеси и процедури кои ќе овозможат 

континуирана ефективна регистрација на законски ревизори; 

• Изготвување и поддршка na секретаријатот да раководи со процесот за 

регистрација, т.е. ажурирање на информациите, справување со прашањата од 

јавноста, како и континуирано одржување на информациите во  регистрите имајќи 

ја предвид новата Осма директива на ЕУ за трговско право, која вели дека 

информациите за регистрација треба да се ажурираат без непотребно доцнење. 

 

 Исход 

Јавниот регистар е важна база на податоци и треба да биде достапен vo електронскa forma 

и да има слободен пристап за јавноста. Ресурсите распределени за овој проект на долг рок 

ќе ја зголемат јавната доверба во ревизорската професија, ќе овозможат континуирано 

регулирање на професијата и ќе помогнат да се задоволат barawata од новата Осма 

директива на ЕУ за трговско право. 

 
 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност (О) Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

36 

 

ИОР (Komi si ja 

za r egi st r ac i ja 

na ovl ast eni  

r evi zori ) 

 

ИОР 

СУНР 

МФ 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

Po{iroka jавност 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-30,000 ЕУР 

ИОР (Komi si ja za 

r egi st r ac i ja na 

ovl ast eni  

r evi zori ) 

 

20,000 ЕУР 

 

Х 

 

 

 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Електронска достапност на регистарот; број на барања за информации na 

годишнa оsnova 

 

 

4.37. Основање Jавен регистар за  овластени  ревизори  и Javen регистар на 

друштва за ревизија (И) 

 
 
Цел 

Снабдување со технички и оперативни ресурси за ИОР за да се овозможат јавните 

Rегистри за овластени ревизори и друштва за ревизија, како што е утврден во оваа 

стратегија во активност 4.36, да се vospostavi и одржи, како и да му се помогне на ИОР 

при воведувањето и кадровското опремување на овие јавни регистри. 

 

Опис 

Снабдувањето на ИОР со ресурси за првично финансирање на процесот за регистрација 

ќе вклучува: 

• Софтверски програми кои ќе помогнат при процесот за електронска регистрација 

врз основа на добрата меѓународна практика; 

• Хардвер за континуирана работа на софтверските програми; и 

• Оперативни трошоци сврзани со првичниот развој на јавниот регистар. 

 
 Исход 
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Снабдувањето со оперативни ресурси и експертиза ќе им овозможи на заинтересираните 

страни да одредат дали законскиот ревизор или ревизорската фирма се регистрирани, 

каде им е службеното седиште и како (за фирмите) се организирани. Тоа ќе помогне: 
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• vo identifikuvaweto na лица кои работат без лиценца; 

• да и се овозможи на јавноста да ги утврди соодветните avtoriteti ако треба да се 

вложи претставка против ovlasteniot ревизор; 

• да се зголеми довербаta na javnosta во регистрираните ревизори; и 

• да му се помогне на ИОР во континуираното регулирање на професијата. 

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

37 

 

ИОР 

(Komi si ja za 

r egi st r ac i ja 

na ovl ast eni  

r evi zori ) 

 

ИОР 

СУНР 

МФ 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

Po{iroka jавноста 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-5,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-40,000 ЕУР 

Хардвер, софтвер 

и опрема 

-50,000 ЕУР 

ИОР (Komi si ja za 

r egi st r ac i ja na 

ovl ast eni  r evi zor i ) 

Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

 

95,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Електронска достапност на регистарот; број на барања за информации na 

годишнa оsnova 
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4.38. Поддржување на капацитетот на ИОР за Јавниот регистар на овластени 

ревизори  и Јавниот регистар на друштва за ревизија (И) 

 
 
Цел 

Да му се помогне на ИОР при развојот на локална експертиза и знаење на долгорочна 

основа да се имплементираat континуиранo ажурирани јавни регистри за членовите на 

ИОР во Македонија. 

 

Опис 

Континуирана поддршка за проектот за јавни регистри на ИОР, вклучително и: 

• Давање поддршка за градење капацитети на ИОР за континуираната регистрација 

на законски ревизори и ревизорски фирми во Македонија;  

• Ovozmo`uvawe пристап до меѓународна експертиза за независно оценување на 

јавниот регистар и неговата содржина, имајќи ги предвид ~леновите 11 и 21(А) од 

Законот за ревизија и ~леновите 15-20 од новата Осма директива на ЕУ за 

трговско право; и 

• Помагање при преносот на знаење од меѓународна на локална експертиза. 

 
 
Исход 

Долгорочната стратегија ќе му овозможи на ИОР да se zbogati внатрешната експертиза na 

~lenovite и да се зафати со активности за регистрација, како што се утврдени во оваа 

стратегија во активностите 4.36 и 4.37.  

 
 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

38 

 

ИОР 

(Komi si ja za 

r egi st r ac i ja 

na ovl ast eni  

r evi zori ) 

 

ИОР 

СУНР 

МФ 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

Po{iroka jавност 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-20,000 ЕУР 

ИОР (Komi si ja za 

r egi st r ac i ja na 

ovl ast eni  

r evi zori ) 

 

20,000 ЕУР 

 

 

 

Х 

 

Показатели за uspe{ nost : Електронска достапност на регистарот; број на барања за информации na 

годишнa оsnova 

 

 

4.39. Priznavawe na oдобрување на квалификација за овластен ревизор стекната 
во странство (З) 

 
Цел 

Подготвување предлог povrzan so priznavawe на професионални квалификации zа 

овластен ревизор стекнати во странство и подготвување предлог vo vrska so решавање на 

прашањето за признавање na професионални ревизорски квалификации steknati vo zemjite 

~lenki na ЕУ kako и po osnov na билатерални договори sklu~eni so Македонија. 

Утврдувањето na политики и процедури во оваа област ќе и помогне на Македонија да 

реши две клучи прашања: 

• Недоволниот број квалификувани овластенi ревизори кои моментално работат во 

Македонија; 

• Konstatiraniot nezadovolitelen квалитет на законската ревизија во Македонија. 

 
Опис 

Оваа активност ќе го вклучува следното: 
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• Помагање на Министерството за финансии да развие политики кои ќе го 

регулираат priznavaweto на квалификации за овластен ревизор стекнати во 

странство на начин доследен на принципите од новата Осма директива на ЕУ за 

трговско право, како што се пренесени во ~леновите 11 и 20 од Законот за 

ревизија, и имајќи ги предвид политиките и процедурите на споредливите земји-

членки на ЕУ. 
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• Имплементација на идентификуваните процедури и политики за регулирање на 

процесот. Иако Законот за ревизија моментално не прави разлика меѓу 

акредитација од земја-членка на ЕУ и од трета земја, Комисија за образование, 

obuka i izdava{tvo на ИОР во текот на времето treba да изготви двостепен систем 

кој ги одразува различните barawa на овие одделни групи. 

• Утврдување и обезбедување тестови за способност за ревизори од професионални 

организации во земјите-членки на ЕУ во согласност со одредбите од новата Осма 

директива на ЕУ за трговско право. 

• На национална основа, за оние квалификувани сметководители од други признати 

професионални сметководствени тела кои моментално работат како ревизори во 

регистрирани ревизорски фирми во Македонија, да му се помогне на 

Министерството за финансии да ги одреди и договори ослободувањата од испити, 

diferencijalnite ispiti, потребното prakti~no искуство и другите критериуми за 

нивно признавање. 

 

Исход 

Сметководителите во Македонија кои се квалификувани или се обучуваат кај akreditirani 

сметководствени тела од земјите-членки на ЕУ претставуваат dragoceni kadrovski ресурси 

и за земјата и за професијата. Koristeweto на овие ресурси во ревизорската професија ќе ја 

зголеми raspolo`livosta на ресурсиte за подобрување на квалитетот на ревизијата на 

финансиското известување во Македонија.  

 
Друг важен исход од успешното преземање на оваа активност е избегнувањето пречки за 

влез на пазарот со тоа што ќе им се дозволи на лицата со соодветни странски 

квалификации да работат во Македонија, што подлежи на транспарентен процес на 

аплицирање. 
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

 

39 

 

 

ИОР 

 

 

МФ 

 

СУНР 

ИОР 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

Oвластени ревизори и  

друштва за ревизија 

Носители на 

ревизорски 

квалификации na кои 

се odnesuva оваа 

активнсот 

 
 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-20,000 ЕУР 

 

ИОР 

 

20,000 ЕУР 

 

 

 

Х 

 

Показатели за uspe{ nost : Број на ovl ast eni  ревизори квалификувани во странство кои работат во 

Македонија 

 

 

4.40. ИОР – Регионални/европски и меѓународни односи (И) 

 
Цел 

Да се обезбеди Македонија да игра улога во меѓународната сметководствена и ревизорска 

заедница за да се постигне: 

• Претставување на Македонија на регионално/европско/меѓународно ниво за да се 

обезбеди нејзин придонес во развојот на сметководството и ревизијата; и 

• Искористување на искуството на регионалните/европските/меѓународните 

партнери за да се добие увид во добрите меѓународни практики. 
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Опис 
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Оваа активност ќе му помогне на ИОР да стане член на регионални/европски и 

меѓународни сметководствени организации, вклучувајќи ги и (i) Партнерството во 

Југоисточна Европа за развој на сметководството (SEEPAD), EFS и МФС. 

 
Конкретните активности вклучуваат: 

• Изготвување, inicirawe i sproveduvawe na стратегија за да се овозможи ИОР да 

аплицира za ~lenstvo vо SEEPAD. 

• Изготвување, inicirawe i sproveduvawe na стратегија за да се овозможи 

аплицирање на ИОР за членство во EFS, вклучително и за задоволување на 

кандидатските обврски за EFS. Тие ги вклучуваат следните барања: 79  

• Vo osnova, prakticirawe на традиционалните aktivnosti на сметководителот; 

• Имање највисоки професионални квалификации; 

• Vo osnova, prakticirawe на активности регулирани со директивите на ЕУ; и 

• Имање овластување за вршење законски ревизии без ограничување, т.е. 

ревизија на сите сметководствени документи на сите категории трговски 

друштва. 

Дополнителната помош и поддршка вклучува зајакнување на ИОР за да ги задоволи 

критериумите за придружно членство во МФС, што ќе вклучува активности кои ќе 

помогнат да се утврдат:80

o Добро реноме и соодветна истакнатост на меѓународно ниво; 

o Финансиска и организациска структура која поддржува издржаност;  

o Интерес во МФС и ОМСС и нивните програми, активности и соопштенија; и 

o Унапредување на активностите на МФС и ОМСС. 

 

Исход 

Задоволувањето на условите за членство за меѓународна организација како EFS и МФС ќе 

има двојна цел. Прво, критериумите за членство се и видот на стратешки цели при чие 

задоволување ИОР ќе обезбеди и регулирање на професијата. Понатаму, меѓународното 

искуство на ИОР ќе помогне да се придвижат внатрешни подобрувања и да се овозможи 

                                                 
79 Првично ИОР најверојатно ќе аплицира за кореспондентно членство (не ги задоволува сите 

критериуми за членство, но работи кон целосно обично членство) со долгорочна стратегија да се 

здобие со обично членство (ги има соодветните професионални стандарди и е признат како 

соодветно реномирана организација и не е владин орган). 
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80 Долгорочно, ИОР ќе цели да се здобие со полноправно членство во МФС. 
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ефикасно и ефективно водење на ИОР. Развојот на односи со регионални професионални 

институти преку SEEPAD ќе помогне да се придвижат регионални иницијативи за 

подобрување на ревизорската професија. 

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

 

40 

 

 

ИОР 

 

 

ИОР 

СУНР 

МФ 

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

P o{ i roka jавност 

 

Oвластени ревизори 

и  друштва за 

ревизија 

 

 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна внатрешна 

поддршка 

Вкупно 

потребен буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-60,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-120,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REPARIS 

ИОР 

 

Доброволен придонес 

од членовите на 

ревизорската 

професија во 

Македонија 

 

 

180,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

Х 

Показатели за uspe{ nost : Статус и ниво на членство во SEEPAD/EF S /МФС 

 

 

4.41. Поддржување nа Универзитетскиот  наставен план по сметководство i 
revizija (И) 

 
Цел 
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Na Универзитетите vo Makedonija да продолжи континуитетот vo inovirawe на наставните 

планови по сметководство и ревизија усогласени со nastavnite programi od renomirani 
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univerziteti od zemjite ~lenki na EU akreditirani, od strana na profesionalni asocijacii i tela, za 

obuka na potencijalni revizori. 

 

Опис 

Изведувањето на активностите ќе вклучува: 

• Основање na profesionalno telo sostaveno od univerzitetski profesori i revizori od 

praktikata, ~lenovi na IOR, za izgradba na zaedni~ka platforma za postavuvawe na 

fundamentite na nastavniot plan na departmanite po smetkovodstvo i revizija na 

renomirani univerziteti vo Makedonija. Pri postavuvaweto na fundamentite treba da se 

anticipiraat potrebite na site potencijalni korisnici na finansiskite izve{tai imanentni za 

sovremenite pazarni ekonomii (akcionerite, menaxmentot, regulatorite, UJP, NBRM i 

sl.). Kvalitetno koncipiran nastaven plan na departmanite po smetkovodstvo i revizija 

treba da korespondira so barawata za edukacija na ovlastenite revizori vgradeni vo 

Zakonot za revizija i novata Osma direktiva za trgovsko pravo. Ovoj nastaven plan treba 

da go ponudi temelnoto obrazovanie od oblasta na smetkovodstvoto i revizijata koe }e 

bide vo kontinuitet so programite za sertificirawe na ovlastenite revizori i programite za 

KPU koi treba da gi razvijat soodvetnite komisii na IOR. 

• Permanentno iновирање на наставните програми na disciplinite od oblasta na 

smetkovodstvoto i revizijata so sledewe na novinite vo regulativata i profesijata, при 

што, нивното спроведување да оди во me|usebna соработка na doma{ni profesori со 

profesori od меѓународно признати универзитети preku transfer na znaewa. Vo taa 

nasoka, strategijata treba da ovozmo`i aktivno u~estvo na doma{ni i stranski profesori 

vo zaedni~ki seminari i obuki za studenti i eksperti od praktikata, u~estvo na 

me|unarodni konferencii и работа на заеднички nacionalni i me|unarodni nau~ni i 

aplikativni проекти . 

• Изготвување и имплементирање na стратегија за finansiska poddr{ka na procesot na 

permanentno publikuvawe na учебници i pridru`ni nastavni materijali od oblasta na 

smetkovodstvoto i revizijata на македонски jazik. Osven toa, strategijata treba da go 

pottikne i publikuvaweto na студии на случај и други материјали за обука за studenti 

i prakti~ari fokusirani na pravilnata primena na МСР и МСФИ so {to }e se nadmine 

eden od krucijalnite problemi vo domenot na edukacijata t.e. limitirani resursi za 

izrabotka i publikuvawe na kompleksna literatura za obuka na studenti i potencijalni 

revizori na makedonski jazik.  
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Исход 
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Kvalitetnoto fинансиско известување игра клучна улога во современото pazarno 

стопанство. Inicijalnite soznanija za ulogata na kvalitetnoto finansisko izvestuvawe vo 

sovremenata ekonomija studentite gi steknuvaat preku nastavnite programi od oblasta na 

smetkovodstvoto i revizijata na univerzitetsko nivo na obrazovanie. Ottuka, isklu~itelno 

zna~ewe za ponatamo{niot profesionalen razvoj na ekspertite od domenot na smetkovodstvoto i 

revizijata imaat kvalitetnite nastavni programi na departmanite po smetkovodstvo i revizija 

potkrepeni so adekvaten nastaven materijal na makedonski jazik. Osven toa, kvalitetni nastavni 

programi na disciplinite od oblasta na smetkovodstvoto i revizijata se od isklu~itelno golemo 

zna~ewe i za studentite od drugi nasoki koi vo praktikata }e se soo~at so nosewe na va`ni 

delovni odluki bazirani na informacii sodr`ani vo finansiskite izve{tai  

 

Потребните ресурси за започнување so realizirawe na програма која ќе доведе до 

подобрување на наставниот план по сметководство i revizija долгорочно ќе доведат до 

подобри познавања кај studentite i potencijalnite кандидати za profesionalno sertificirawe za 

steknuvawe na zvaweto ovlasten revizor. Исто така, важно е тоа што подобреното знаење на 

сите studenti koi vo nastavnite programi imaat disciplini od сметководство i revizija ќе im 

помогне vo zbogatuvaweto na korpusot na znaewe za zna~ajnosta на kvalitetnoto финансиско 

известување. 

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност 

(От) 

Консултирање (К) Информирање (И) 

 

 

41 

 

 

Универзитети 

 

 

Универзитети 

Мi ni st er st vo za 

obr azovani e i  nauka 

Универзитети  

НУК 

Uni ver zi t et i  od rелевантни 

земји-членки на ЕУ 

Светска банка 

 

P o{ i roka jавност 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-200,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REP ARI S  

 

Универзитети  

 

 

 

200,000 ЕУР 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

Показатели за uspe{ nost : I novi r an наставен план за сметководство и ревизија во согласност со 

добрата меѓународна пракt i ka 

 

 

4.42. Поддржување на имплементацијата на inoviran  универзитетски наставен 
план (И) 

 
Цел 

Подготвување na основна група univerzitetski професори кои ќе можат да gi a`uriraat 

postojnite knigi i nastavni materijali kako i da napi{at knigi i da razvijat dopolnitelna literatura 

za novite predmeti i sodr`ini soglasno inoviraniot nastaven plan so fokusirawe na практичните 

аспекти на МСФИ и МСР. 

 
Опис 

Изведувањето на активностите ќе вклучува: 

• Podgotvuvawe, воведување и воспоставување програма која ќе понуди обука за 

наставниците по сметководство и ревизија na univerzitetite во Македонија врз 

основа на следното: 
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• Vo procesot na obuka treba da se vklu~at renomirani profesori od nasokite po 

smetkovodstvo i revizija na dr`avnite univerziteti vo Makedonija. Обуката треба да 

се спроведе на македонски јазик od strana na profesori od akreditirani niverziteti 

od zemjite ~lenki na EU renomirani vo oblasta na smetkovodstvoto i revizijata vo 

sorabotka со локални македонски  професори  кои po sprovedenata obuka treba 

da докажат дека се steknale so potrebnite ve{tini i znaewa за предавање na 

prakti~nata implementacija na МСФИ и МСР. Imeno, rаботилниците треба да се 

fokusiraat на конкретната методологија за предавање na МСФИ и МСР со цел 



Национална стратегија i akcionen plan за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување во РМ 

да се razberat практичните аспекти на МСФИ и МСР. Transferot na знаење и 

ve{tini ќе се realizira preku organizirawe на интерактивни сесии каде што ќе se 

sretnat doma{ni i stranski profesori i vo slobodni diskusii }e gi споделат 

информацииte. Од суштинска важност е големиот број македонски професори 

да се запознае со МСФИ и МСР и новата методологија за нивната примена vrz 

osnova na {to }e bidat vo mo`nost da napi{at knigi i pridru`na literatura od oblasta 

na smetkovodstvoto i revizijata za polesno sovladuvawe na nastavnite disciplini od 

strana na studentite. 

o Vo interes na kvaliteten transfer na на знаење со akreditirana меѓународна 

институција, ќе се организира програма за поддршка која ќе се изведе за целна 

група од професори кои ќе бидат избрани на конкурентска основа од 

departmanite за сметководство и ревизија na univerzitetite vo Македонија. 

Целните слушатели треба да бидат професори со одлични комуникациски 

способности, докажано наставничко академско искуство во високо образовniot 

proces, so bogato iskustvo vo prezentirawe na trudovi na me|unarodni kongresi, so 

plodna publicisti~ka aktivnost potvrdena so publikuvawe na trudovi vo doma{ni 

~asopisi, so zabele`itelno u~estvo vo nacionalni i me|unarodni proekti, како и со 

potvrdena способност да подготват kvalitetni наставни материјали vo oblasta vo 

koja se doka`ale kako eksperti.  

• Градење капацитети во универзитетското образование so cel na kontinuirana 

osnova da се продолжи со подобрувањето на наставниот план od oblasta na 

сметководствоto и ревизijata. 

 
Исход 

 

Зајакнување на капацитетот на македонските универзитетски професори за да се 

podgotvat i realiziraat tekovni nastavni programi od oblasta na smetkovodstvoto i revizijata 

kako i da se razvijat novi nastavni programi bazirani na primenata na МСФИ и МСР.  
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Клучни чинители 

Активно

ст бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

 

 

42 

 

 

 

Универзитети 

 

 

 

Универзитети 

Универзитети  

НУК 

Uni verzi t et i  od 

rелевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

 

P o{ i roka jавност 

 

 

 
 

Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-600,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-220,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REP ARI S  

 

Универзитети  

 

 

820,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

Показатели за uspe{ nost : Број на i nvol vi r ani  професори во sor abot ka so prof esori  od 

меѓународни универзитети; i mpl ement i r awe na i novi r an наставен план за сметководство и 

ревизија во согласност со добрата меѓународна пракt i ka 

 

 

4.43. Обука за судството (И) 
 

Цел 

Добро изготвена и имплементирана програма за обука која ќе гi подобри soznanijata на 

судиите за zna~ajnosta na kvalitetnoto финансиско известување и за обврските и правата на 

релевантните чинители involvirani vo sudskite postapki. 

 
Опис 
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Поддржување програма за обука за да им се помогне на судиите: 
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• да ги резимираат основните принципи и pravila за kvalitetno финансиско 

известување кои се од суштинско значење за разбирањето на годишните и 

консолидираните сметки.  

• да го опишат степенот на проценка и расудување вклучени во процесот за 

финансиско известување. 

• да прават разлика меѓу ревидирани и неревидирани годишни и консолидирани 

сметки.  

• да донесат информирани одлуки при оценувањето на кредибилитетот на 

експертите за procenka.  

• да зацртаат дел од прашањата кои често се јавуваат во споровите каде се 

инволвирани финансиски информации.  

Оваа обука ќе вклучува како минимум: 

• Годишни и консолидирани сметки: 

5) Употреби и намени; 

6) Цели; 

7) Елементи; и 

8) Конвенции и стандарди; 

• Принципи како основа за годишните и консолидираните сметки: 

9) Основни принципи (МСФИ); 

10) Извор и хиерархија; и 

11) Проценка и расудување. 

• Ревидирани годишни и консолидирани сметки: 

12) Zada~i i cели на ревизијата; 

13) Ревизорски стандарди (МРС); 

14) Ревизорскиот извештај; и  

15) Ниво на uveruvawe. 

• Видови na годишни и консолидирани сметки: 

16) Кој ги користи годишните и консолидираните сметки: 

17) Годишни и консолидирани сметки наспроти регулаторно известување; и 

18) Потребата од инвестори и друго. 

 
 
Исход 
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Обуката и поддршката за судството за разбирањето на финансиското известување: 
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• Ќе ја зголеми свесноста во судството за придобивките и условите за kvalitetno 

obelodenuvawe и транспарентност povrzano со финансискоto известување;  

• Ќе ја зголеми побарувачката од страна на судството за kvalitetno obelodenuvawe и 

транспарентност vo raboteweto na pretprijatijata; 

• Ќе ја зголеми довербаta na javnosta во преземањето na правни дејства ако се 

случат прекршувања на прописите; 

• Ќе ја зголеми јавната побарувачка за kvalitetno obelodenuvawe и транспарентност 

vo raboteweto na pretprijatieto; и 

• Ќе го намали ризикот од големи измами со тоа што ќе ја зголеми свесноста на 

судството за правата и обврските на луѓето во врска со финансиското 

известување. 

 

 

Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

 

43 

 

I OR 

Uni ver zi t et i  

 

I OR 

Uni ver zi t et i  

МФ 

МП 

НУК 

Uni verzi t et i  od 

rелевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

 

P o{ i roka jавност 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-10,000 ЕУР 

Соодветна надворешна 

техничка помош 

-90,000 ЕУР 

Регионално координирана 

поддршка под програмата 

REP ARI S  

 

I OR 

 

Uni ver zi t et i  

 

МФ 

 

МП 

 

 

 

100,000 ЕУР 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Број на судии обучени со новата програма 

 
 

4.44. Програма за јавна свест (И) 
 

Цел 

Добро подготвена и имплементирана програма за јавна свест, која би ја зголемила јавната 

побарувачка за kvalitetno финансиско известување.  

 
 
Опис 

За да се зголеми јавната свест и доверба во финансиското известување во Македонија 

треба да се понуди помош на разните чинители за да се овозможи програмата за јавна 

свест да вклучува: 

• Акцентирање на правата на акционерите; 

• Акцентирање на baraweto за законска ревизија; 

• Акцентирање на финансиските предности на силна култура на rabotewe 

усогласено so zakonite; 

• Подобрување на јавната свест за предностите на kvalitetnoto finansisko 

известување; 
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• Унапредување на јавната свест за интегритетот, објективноста, компетентноста и 

професионализмот на ревизорите и клучните чинители; 
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• Обезбедување информации, образовнi upatstva и техничка помош за јавноста; и 

• Унапредување на kvalitetno obelodenuvawe и транспарентност во поглед на 

финансиското известување. 

 
Поконкретните кампањи за свест може да се концентрираат на: 

• За менаџери – акцентирање на култура на чесни и отворени комуникации, 

префокусирање на внатрешната ревизија на покрупни и поризични прашања, и 

поттикнување безбеден канал за вработените да komuniciraat za сериозните 

problemi (разоткривање); и 

1. За директори – акцентирање на steknuvaweto na подобро разбирање на работата, 

користење на тоа разбирање да се дојде до поинформиран и поконструктивен 

предизвик за менаџментот, остварување на правото за пристап до информации 

преку внатрешни и надворешни ревизори. 

 
Исход 

Унапредување на свесноста за kvalitetno obelodenuvawe и транспарентност во врска со 

финансиското известување za raboteweto na pretprijatijata на долг рок ќе доведе до: 

• Зголемена доверба во финансиското известување во Македонија; 

• Ќе ја зголеми јавната побарувачка за kvalitetno obelodenuvawe и транспарентност 

za raboteweto na pretprijatijata; 

• Ќе се намали ризикот од голема измама преку зголемување на свеста за правата и 

обврските на луѓето; и 
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• Ќе се продлабочи локалното знаење на финансиското известување со што ќе се 

зголеми потенцијалната база на инвеститори во Македонија. 
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Клучни чинители 

Активност 

бр. 

Одговорност 

(О) 

Отчетност (От) Консултирање (К) Информирање (И) 

 

 

44 

 

 

ИОР 

 

Uni ver zi t et i  

 

 

ИОР 

 

Uni ver zi t et i  

МФ 

МП 

ИОР 

СУНР 

Uni ver zi t et i  

НУК 

Релевантни земји-членки на 

ЕУ 

Светска банка 

 

 

P o{ i roka jавност 
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Ресурси, буџет, временска рамка и показатели за uspe{ nost

Временска рамка (год.) Потребна надворешна 

поддршка 

Потребна 

внатрешна 

поддршка 

Вкупно потребен 

буџет 
0 – 1 1 – 3 3 – 5 

Оперативна поддршка 

-200,000 ЕУР 

ИОР 

Uni ver zi t et i  

МФ 

 

200,000 ЕУР 

 

 

 

Х 

 

 

 

Показатели за uspe{ nost : Испитување на разбирањето на јавноста на важноста на kval i t et not o 

финансиско известување 
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5. КЛУЧНИ СТОЛБОВИ НА СТРАТЕГИЈАТА И АКЦИОНИОТ ПЛАН 

 
Националниот управен комитет во текот на консултациите ги утврди клучните столбови 

според кои ќе се имплементира Националнata strategija i акционiot план.  

 

Подолу во Табела 5-1: Законска и институционална рамка ги имаме дадено клучните 

столбови кои ќе ќе ја одредат секоја од клучните активности утврдени од страна на 

националната стратегија и акционен план. 

 

 

Табела 5-1: Законска и институционална рамка 
 

 

Подолу во Табела 5-2: Законска рамка ги имаме дадено активностите кои треба да се 

земат предвид во законската рамка. 
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Табела 5-2: Законска рамка 
 

 

Подолу во Табела 5-3: Институционална рамка ги имаме дадено активностите кои треба 

да се земат предвид во институционалната рамка. 
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Табела 5-3: Институционална рамка 
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6. ВРЕМЕНСКА РАМКА НА NACIONALNATA СТРАТЕГИЈА И АКЦИОНИОТ 

ПЛАН 

 
Во текот на идентификувањето на активностите што треба да се realiziraat во ramkite na 

националната стратегија и акционiot план беа земени предвид временските рамки за 

realizirawe. Сметаме дека треба да се утврдат јасни временски рамки so cel успешнаta фаза на 

имплементација да sledi по прифаќањето на Националнata strategija и акционiot план. За да се 

постигне оваа цел Националниот управен комитет идентификуваше клучни датуми за секоја 

од поединечните активности во клучните столбови на планот. 

 

Подолу ги документиравме овие информации: Табела 6-1: Временска рамка за 

имплементација на Националната стратегија и акционiot план.
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Figure 6-1: Timeline for Implementation of the country strategy and action plan. 

ID Task Name
1 ALIGNMENT OF CORPORATE FINANCIAL REPORTING FRAMEW
2 IMPLEMENT THE CORPORATE FINANCIAL REPORTING FRAME
3 ESTABLISHING THE IFRS TRANSLATION PROCESS (I)
4 SUPPORTING THE IFRS TRANSLATION PROCESS (I)
5 ALIGNMENT OF BANK FINANCIAL REPORTING REQUIREMENTS
6 INSTITUTIONAL STRENGTHENING FOR BANK SUPERVISION (I)
7 INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF THE BANKING ASSOCIAT
8 ORGANISING  ANNUAL ACCTS AND CORP INCOME TAX REPOR
9 INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF THE PUBLIC REVENUE O
10 FINANCIAL REPORTING FOR INSURANCE UNDERTAKINGS (S)
11 SUPPORTING THE INSURANCE REGULATOR (I)
12 FINANCIAL REPORTING FOR LISTED ENTITIES (S)
13 SUPPORTING THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
14 PUBLICATION AND FILING OF FINANCIAL INFORMATION (S)
15 SUPPORTING THE FILING OF STATEMENTS IN THE CENTRAL R
16 ESTABLISHING OVERSIGHT OF THE AUDITING PROFESSION (I
17 DEVELOPING OVERSIGHT OF THE AUDITING PROFESSION (I)
18 CAPACITY BUILDING SUPPORT TO THE OVERSIGHT FUNCTION
19 ESTABLISH THE INSTITUTE OF CERTIFIED AUDITORS (ICA) (I)
20 DESIGN OPERATIONAL ARCHITECTURE OF THE ICA (I)
21 CAPACITY BUILDING TO SUPPORT THE ICA (I)
22 DEVELOP TRANSLATION PROCESS FOR AUDITING STANDARD
23 SUPPORT TRANSLATION OF AUDITING STANDARDS (I)
24 DESIGN EDUCATIONAL PROGRAM FOR AUDITORS (I)
25 IMPLEMENTATION OF EDUCATION PROGRAM FOR AUDITORS 
26 CAPACITY SUPPORT TO THE EDUCATION COMMITTEE (I)
27 DESIGN CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGR
28 ASSIST IMPLEMENTATION OF CPD PROGRAM FOR AUDITORS 
29 CAPACITY BUILDING TO THE ICA TO SUPPORT THE CPD PROG
30 DESIGN QUALITY ASSURANCE (QA) PROGRAM FOR AUDITORS
31 ASSIST IMPLEMENTATION OF THE QUALITY ASSURANCE PRO
32 CAPACITY SUPPORT TO THE ICA RELATING TO THE QA PROG
33 DESIGN DISCIPLINARY PROGRAM FOR AUDITORS (I)
34 SUPPORT IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINARY PROGRAM
35 CAPACITY SUPPORT TO THE ICA FOR THE DISCIPLINARY PRO
36 DESIGN A PUBLIC REGISTER FOR STATUTORY AUDITORS (I)
37 ESTABLISHMENT OF A PUBLIC REGISTER FOR STATUTORY AU
38 CAPACITY SUPPORT TO THE ICA FOR THE PUBLIC REGISTER 
39 RECOGNITION OF AUDIT QUALIFICATIONS ACQUIRED ABROAD
40 ICA – REGIONAL/EUROPEAN AND INTERNATIONAL RELATIONS
41 SUPPORT TO THE THIRD LEVEL ACCOUNTANCY CURRICULUM
42 SUPPORT IMPLEMENTATION OF AN IMPROVED THIRD LEVEL C
43 TRAINING FOR THE JUDICIARY (I)
44 PUBLIC AWARENESS PROGRAM (I)

Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4
2007 2008 2009
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7. ПЛАНИРАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА И АКЦИОНИОТ ПЛАН 

 
НУК го разгледа методот за одобрување за националната стратегија и акциониот план и 

улогата на самиот НУК во фазата на имплементација. Националната стратегија и акционен 

план формално ќе се презентираат на Владата на Република Македонија. Ќе се формира 

одбор на проектот за имплементација на планот, што подлежи на доволно финансирање и 

целосно прифаќање на националната стратегија и акционен план од страна на Владата на 

Република Македонија. 

 

Овие информации ги документиравме во Табела 7-1: Одобрување и имплементација на 

националната стратегија и акционен план
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