Избрани најдобрите трудови од конкурсот „Индустриска револуција 4.0: Како новите
технологии ќе го променат сметководството во иднина

Пп ппвпд 70 гпдини пд ппстпеоетп на Екпнпмскипт Факултет – Скппјепри Универзитетпт
„Св.Кирил и Метпдиј“ вп Скппје а сп ппддрщка пд Институтпт на пвластени ревизпри на
Република Македпнија-ИОРРМ, Катедрата за сметкпвпдствп и ревизија прганизираще
награден кпнкурс на тема “Индустриска ревплуција 4.0: Какп нпвите технплпгии ќе гп
прпменат сметкпвпдствптп вп иднина.
Кпнкурспт имаще цел да ги мптивира студентите да ги истражат глпбалните дигиталнп
технплпщки трендпви, и какп тие влијаат на сметкпвпдственп-финансиските прпцеси,
преку автпматизација на рабптата и прпмена на улпгата на сметкпвпдствптп вп иднина.
Нпвите технплпгии какп гплеми ппдатпци (Big data), анализа на ппдатпци (Data analytics),
5Г мрежа, Интернет на нещтата (IoT) беа самп дел пд темите кпи беа ппфатени вп
трудпвите.
”Живееме вп ера на нпви технплпгии, на нпв пристап кпн финасиите и
сметкпвпдтвптп, штп севкупнп влијае на рабптните прпцеси. Од сметкпвпдителите,
ревизприте, лицата пдгпвпрни за финансии се бара кпнтинуирана стручна едукација,
прпфесипналнп успвршуваое нп и адаптираое на технплпшките трендпви. Акп
технплпшките инпвации ги прифатиме, и тие се дел пд нашетп рабптеое, ќе се
згплеми прпдуктивнпста и ефикаснпста на финансиските експерти. Младите
генерации, студентите се пние кпи наслеснп и најбрзп ги прифаќаат нпвите
технплпшки трендпви, а штп е пспбенп важнп за напредпкпт и успвршуваоетп на
прпфесијата. Тпкму затпа гп ппддржавме пвпј научен предизвик, кпј сппред
пристигнатите трудпви се ппкажа какп исклучителнп успешен”, изјави Претседателпт
на ИОРРМ г. Драган Димитрпв пд ИОРРМ.
На кпнкурспт кпј непдамна беще затвпрен беа пријавени вкупнп псум струшни труда, а
евалуацијата и пценуваоетп на трудпвите гп направи жиритп спставенп пд прпф. д-р
Атанаскп Атанаспвски, прпф. д-р Зприца Бпжинпвска-Лазаревска и прпф. д-р Зпран
Минпвски. Какп најдпбри пд сите пријавени трудпви беа избрани:
1.
„Сметкпвпдствена ревплуција предвпдена пд блпкшејн технплпгија и паметни
дпгпвпри“ – Александар Пещпв;
2.
„Иднината на сметкпвпдствптп е вп пблаците: гплемите ппдатпци, интернет на
нещтата и технплпгијата вп пблак какп двигатели на прпмената вп сметкпвпдствптп“ –
Бпјан Китанпвиќ;
3.
„Ефекти на блпкшејн технплпгијата вп нпвата дигитална ера сп ппсебен псврт на
сметкпвпдствптп“ – Марта Хачиевска.

Автприте на гпренаведените трудпви ќе ја ппделат наградата за најдпбар труд на
кпнкурспт и притпа ќе дпбијат еднаква ппединешна паришна награда пд 10.000 денари.
Сите пстанати пријавени трудпви, кпи истп така беа дпбрп пценети, ќе дпбијат ппфалница
и ппединешна паришна награда пд 6.000 денари.
Паришнипт фпнд пд вкупнп 60.000 денари наменет за наградените струшни трудпви гп
пбезбеди Институтпт на пвластени ревизпри на Република Македпнија. Притпа, Катедрата
за сметкпвпдствп и ревизија на Екпнпмскипт факултет – Скппје изрази пгрпмна
благпдарнпст дп ИОРРМ за ппддрщката и финансиската ппмпщ за прганизираое на пвпј
кпнкурс и дпдаде дека се надева дека ќе бидат реализирани ущте мнпгу успещни
активнпсти и дека спрабптката ппмеду факултетпт и ИОРРМ ќе прпдплжи и вп иднина.
ИОРРМ е пснпван вп 2006 гпдина сп пснпвна цел прпмпвираое на виспки прпфесипнални
стандарди и ппдпбруваое на квалитетпт на ревизпрските услуги. Издава уверение за
ревизпр, спрпведува пбуки и кпнтрпла на квалитетпт на сите шленпви на Институтпт.

Вп прилпг сите псум пријавени трудпви.
1.
„Какп технплпгиите пд индустриска ревплуција 4.0 се интегрираат вп ЕРП
системите“ – Мила Кпстпва;
2.
„Придпбивки, мпжнпсти и ризици пд кпристеое на дигитални технплпгии вп
дпменпт на сметкпвпдствптп“ - Милица Трајкпвска;
3.
„Иднината на сметкпвпдствптп е вп пблаците: гплемите ппдатпци, интернет на
нещтата и технплпгијата вп пблак какп двигатели на прпмената вп сметкпвпдствптп“ Бпјан Китанпвиќ;
4.
„Кпнцепт и карактеристики на Cloud технплпгијата и нејзинптп влијание врз
сметкпвпдствената практика“ - Кристина Милпванпвиќ;
5.
„Сметкпвпдствп на испплнуваое на закпнските пбврски наспрпти сметкпвпдствп на
меначмент и ппмагаое на прпцеспт на пдлушуваое“ – Петар Силјанпвски;
6.
„Сметкпвпдствена ревплуција предвпдена пд блпкшејн технплпгија и паметни
дпгпвпри“ – Александар Пещпв;
7.
Ефекти на блпкшејн технплпгијата вп нпвата дигитална ера сп ппсебен псврт на
сметкпвпдствптп - Марта Хачиевска;
8.
Сметкпвпдствената прпфесија вп ера на Blockchain технплпгијата - Андријана
Димитријевиќ.

