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OMSOS, vo uloga na postojan Odbor pri 

Sovetot na MFS, formiran e so primarna 

cel da gi razviva upatstvata za 

podobruvawe na standardite za obrazovanie 

vo smetkovodstvoto {irum svetot i vo 

svoeto deluvawe se fokusira na dve klu~ni 

podra~ja: 

• osnovnite elementi na akreditacijata, 

kako {to se obrazovanie, prakti~no 

iskustvo i testovi za profesionalna 

kompetentnost i 

• prirodata i stepenot na potrebnoto 

kontinuirano profesionalno 

obrazovanie na smetkovoditelite. 

Меѓународни образовни 

стандарди на МФС 



3 

Одборот за образование е постојан одбор при МФС, 

формиран за развој на стандарди, водичи, 

документи за дискусија и други документи за 

образование и обука на професионални 

сметководители пред стекнување на 

професионална квалификација и континуирано 

професионално образование и развој на членовите 

на ревизорската професија.  

Освен тоа, од Одборот за образование се 

очекува да биде катализатор во обединувањето 

на развиените економии и економиите во развој, 

како и економиите во транзиција, и да помогне 

во унапредувањето на образовните програми од 

сметководството ширум светот, особено таму 

каде што ќе го поттикне економскиот развој. 

Меѓународни образовни 

стандарди на МФС 
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Одборот за образование има разбирање за 

широката диверзифицираност по прашање на 

културата, јазикот, образованието и правниот 

систем, како и бројните функции кои ги 

спроведуваат сметководителите во земјите од 

каде потекнуваат членките на МФС. 

Оттука секоја поединечна членка на МФС треба 

да утврди детални барања за програмите за 

образование и професионален развој за прет-

квалификација и пост-квалификација на 

овластените сметководители. 

МОС треба да ги воспостават само базичните 

елементи на кои треба да се темелат овие 

програми.  

 

Me|unarodni 

obrazovni standardi 

na MFS 
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Одборот за образование признава дека одредени 

членки на МФС се предмет на законски или 

регулаторни барања во рамките на нивните 

јурисдикции.  

МОС не можат да се наметнат над рестриктивните 

барања наметнати со законите или прописите во 

конкретната национална економија.  

Секоја поединечна членка на МФС треба да ги земе 

во предвид МОС во равојот на своите програми за 

образование и професионален развој.  

Членките на МФС се обврзани да ги запознаат 

креаторите на законската регулатива со 

содржината на МОС и да побараат, до степен до 

кој е можно, начин за хармонизирање на 

локалните барања со овие Стандарди.  

 

Меѓународни образовни 

стандарди на МФС 
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МОС за професионални сметководители 

(согласно Рамката) ги воспоставуваат 

основните елементи кои се очекува да ги 

поседуваат програмите за образование и 

професионален развој и кои имаат потенцијал 

за меѓународно признавање, прифаќање и 

примена.  

МОС по својата природа помагаат во 

примена на најдобрите практики во доменот 

на прет-квалификација или пост-

квалификација на овластените 

сметководители.  

 

Меѓународни образовни 

стандарди на МФС 
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Мисија на Одборот за образование е 

да му “служи на јавниот интерес со 

унапредување на образованието и 

развој на професионалните 

сметководители ширум светот преку 

воспоставување на хармонизирани 

стандарди“.  

МОС ги пропишуваат стандардите за 

општоприфатената “добра практика“ 

во образование и развој на 

професионалните сметководители.  

 

 

 

Me|unarodni 

obrazovni standardi 

na MFS 
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Релација помеѓу способност и 

компетентност  

Концептот на способност и 

компетентност може да биде опишан како 

две страни од една паричка. 

Способноста ја сочинуваат 

професионално знаење, професионални 

вештини, и професионални вредности, 

етика и однесување потребни да се 

демонстрира компетентноста. 

Способноста е атрибут што го поседува 

поединецот кој му овозможува да ја 

спроведе својата улога. 

 

Меѓународни образовни 

стандарди на МФС 
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Компетентноста значи да се биде во 

состојба да се спроведат работните 

задачи согласно стандардите применети 

во деловното опкружување.  

Компетентноста се однесува на акциите 

кои ги превземаат поединците во 

утврдувањето дали тие ќе бидат во 

состојба да се однесуваат согласно 

барањата на стандардите.  

Компетентноста може да биде оценета со 

користење на повеќе алатки како што се 

успешноста во работењето, писмени или 

усни тестови од различни видови, само 

оценување и сл. 

 

Меѓународни образовни 

стандарди на МФС 
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Меѓународни образовни 

стандарди на МФС 

 Naziv na Me|unarodniot obrazoven standard 

MOS 1 Barawa za pristapuvawe kon Programata za profesionalno 
obrazovanie vo smetkovodstvoto 

MOS 2 Sodr`ina na Programata za profesionalno obrazovanie vo 
smetkovodstvoto 

MOS 3 Profesionalni ve{tini i op{to obrazovanie 

MOS 4 Profesionalni vrednosti, etika i odnesuvawe 

MOS 5 Barawa za prakti~no iskustvo 

MOS 6 Ocena na profesionalnite sposobnosti i kompetentnost 

MOS 7 Kontinuiran profesionalen razvoj: Programa za do`ivotno 
u~ewe i kontinuiran razvoj na profesionalna kompetentnost 

MOS 8 Barawa za kompetentnost na profesionalci vo revizijata 
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Постоечкиот МОС 1 е објавен во мај 2004 

година со датум на стапување во сила 1 

јануари 2005.  

Во 2009 ОМСОС го комплетираше 

ревидирањето на Рамката за меѓународни 

образовни стандарди за професионални 

сметководители во која се воспоставени 

концептите и принципите за МОС: 

Рамката ги идентификува општото 

образование, професионалното 

образование во областа на 

сметководството, практичното искуство и 

оценувањето, како компоненти во 

учењето и развојот на професионалниот 

сметководител.  

 

МОС 1 Барања за пристапување кон 

програмата за професионално 

образование во сметководството 
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Како дел од проектот за јасност на 

стандардите, ОМСОС презеде иницијатива 

за преиспитување и преформулирање на 

постоечките МОС во согласност со неговата 

нова конвенција за јасност.  

Во октомври 2009 година на состанокот на 

ОМСОС постигнат е консензус сите осум 

стандарди да бидат преиспитани со цел 

да се: 
 подобри нивната јасност; 

 обезбеди конзистентност со концептите од ревидираниот 

Рамковен документ и  

 појаснат прашањата кои произлегуваат од промените во 

окружувањето на образованието во областа на 

сметководството и искуството стекнато од примената на 

Стандардите од професионалните тела членки на МФС. 

МОС 1 Барања за пристапување кон 

програмата за професионално 

образование во сметководството 
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Согласно воспоставената 

временска рамка сите МОС 

треба да бидат преиспитани и 

преформулирани до првиот 

квартал од 2013 год.  

МОС 1 Барања за пристапување кон 

програмата за професионално 

образование во сметководството 
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МОС 1 го нагласува фактот дека 
квалитетот на професијата не 
може да се одржи и да се подобри 
доколку поединците коишто 
пристапуваат во нејзините редови 
не се подготвени да ги задоволат 
неопходните стандарди.  

Сите членки на МФС треба да 
направат сериозни напори за да ги 
привлечат најквалитетните 
поединци да навлезат во тајните 
на сметководството и ревизијата.  

МОС 1 Барања за пристапување кон 

програмата за професионално 

образование во сметководството 
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Vo osnova, kvalitetot na profesijata zavisi od 

kvalitetot na poedincite koi se del od nea.  

Vleznite kriteriumi se prviot ~ekor na patot do 

steknuvawe na statusot polnopraven ~len na 

profesijata.  

Vo taa nasoka MOS 1 predlaga za poedincite koi 

sakaat da se vklu~at vo programata za 

profesionalno obrazovanie vo smetkovodstvoto 

koja vodi kon ~lenstvo vo profesionalnite tela 

na MFS, barawata za pristapuvawe treba da 

bidat najmalku ekvivalentni na onie za 

zapi{uvawe na priznaena programa za 

univerzitetski stepen na obrazovanie ili 

nejzin ekvivalent.     

МОС 1 Барања за пристапување кон 

програмата за професионално 

образование во сметководството 
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Почетното ниво во програмата за 
професионално образование во 
сметководството може да варира до земја 
до земја.  

Многу програми за образование во 
областа на сметководството и ревизијата 
почнуваат со постдипломско ниво.  

Други програми почнуваат по завршено 
средно образование или вишо 
образование коешто е на пониско ниво од 
додипломски студии.  

Дел од овие програми се организирани од 
страна на самите професионални 
асоцијации, а не од универзитетите.  

МОС 1 Барања за пристапување кон 

програмата за професионално 

образование во сметководството 
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Некои од програмите признаваат работно 
искуство, повозрасни студенти и други 
форми на учење.  

Без оглед на патот којшто ќе го изберат 
професионалните тела, барањата за 
пристап треба да бидат усогласени и 
воедначени со целокупната програма за 
образование во сметководството.  

Признавањето и оцената на програмите за 
додипломски студии на универзитетот, 
според МОС 1 треба да се темели врз 
содржината, времетраењето на 
програмата и другите квалитативни 
аспекти.  

МОС 1 Барања за пристапување кон 

Програмата за професионално 

образование во сметководството 



18 

Закон за ревизија 

Услови за полагање на испит за 
стекнување на звањето ревизор 

Член 27 

(1) За полагање на испитот за 
стекнување на звањето ревизор 
лицето треба да ги исполнува 
следниве услови: 

1) да има високо образование од 
областа на економските, правните 
науки, или друго соодветно 
образование; 

2) да го познава македонскиот јазик; 

МОС 1 Барања за пристапување кон 

Програмата за професионално 

образование во сметководството 
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3) да не е осудуван со правосилна судска 
пресуда во врска со работењето, и тоа: 

 а) во периодот на правосилноста на 
пресудата до денот на издржувањето на 
казната и пет години од денот кога ја 
издржал казната во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор 
до три години и 

 б) во периодот на правосилноста на 
пресудата до денот на издржувањето на 
казната и пет години од денот кога ја 
издржал казната во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор 
над три години и 

4) да не му е изречена мерка забрана за 
вршење на професија, дејност или 
должност. 

 

МОС 1 Барања за пристапување кон 

Програмата за професионално 

образование во сметководството 
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Професионалното образование во 
сметководството може да се 
организира во академската средина 
или на курсеви за професионални 
квалификации коишто треба да бидат 
еднакви најмалку на универзитетско 
ниво на образование.  

Кандидатите треба да се стекнат со 
професионално знаење, 
професионални вештини и 
професионални вредности, етика и 
однесување и треба да бидат во 
состојба да ги интегрираат овие 
елементи. 

МОС 2 Содржина на Програмата за 

професионално образование во 

сметководството 
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Првата компонента од програмата, 
знаењето, може да биде од 
исклучителна корист во развивањето 
на професионалните вештини.  

Денеска, стекнатите знаења можат да 
бидат застарени подоцна во текот на 
кариерата.  

Пристапот којшто тргнува од учење и 
стекнување знаење преку многу 
широк опсег на предмети не 
претставува долгорочен интерес на 
професијата и на идните 
професионални сметководители.  

МОС 2 Содржина на Програмата за 

професионално образование во 

сметководството 
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Интелектуалните вештини коишто 
ги бара современата професија се 
темелат врз разбирање, примена, 
анализа и оцена.  

Во текот на кариерата, 
професионалните вештини, 
вредности, етика и однесување се 
многу поважни од 
професионалното знаење стекнато 
за време на полагање на 
професионалниот испит.  

МОС 2 Содржина на Програмата за 

професионално образование во 

сметководството 
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МОС 2 ја сумира содржината на 
Програмата за професионално 
образование во сметководството 
преку три главни наслови: 
 сметководство, финансии и поврзани 

знаења (посебен акцент во овој сегмент од 
програмата се става на следниве подрачја: 
финансиско сметководство и известување; 
управувачко сметководство и контрола, 
даноци, деловно и трговско право; 
ревизија и уверување; финансии и 
управување со финансиите и 
професионални вредности и етика); 

МОС 2 Содржина на Програмата за 

професионално образование во 

сметководството 
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 организациски и деловни знаења (со 
фокусирање на следниве области: 
економија; деловно опкружување; 
корпоративно управување; деловна 
етика; финансиски пазари; 
квантитативни методи; организациско 
однесување; управување и носење 
стратешки одлуки; маркетинг и 
меѓународен бизнис и глобализација) и  

 знаења од информациски технологии 
и компетентност (со опфаќање на 
следниве подрачја: општи познавања на 
ИТ; знаења од ИТ-контроли; 
компетентност на ИТ-корисници и сл.). 

МОС 2 Содржина на Програмата за 

професионално образование во 

сметководството 
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МОС 2 Содржина на Програмата за 

професионално образование во 

сметководството 

Slika 11. Osnovni kriteriumi za vlez vo revizorskata profesija vo R. 
Makedonija 

 

Licenca za 
ovlasten 
revizor mu se 
izdava na lice 
koe ima 
najmalku tri 
godini iskustvo 
vo revizija od 
koi dve godini 
pod nadzor na 
ovlasten 
revizor  

BARAWA POVRZANI 

SO OBRAZOVANIE 

НИВО 1 
1. Финансиско сметководство 
2. Ревизија 
3. Управувачко сметководство 
4. Законска регулатива 
 
НИВО 2 
5. Финансиско известување 
6. Ревизија 2 
7. Корпоративно управување и 

етика 
8. Управување со финансии 

 

Visoko 
obrazovanie od 
oblasta na 
ekonomskite, 
pravnite nauki, 
ili drugo 
soodvetno 

obrazovanie 

BARAWA 
POVRZANI SO 
PRETHODNO 

OBRAZOVANIE 

 

BARAWA POVRZANI SO 
PROFESIONALNIOT ISPIT 

ZA OVLASTEN REVIZOR 

BARAWA 
POVRZANI SO 
PRAKTI^NO 
ISKUSTVO 
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Со МОС 3 е пропишана комбинација од 
вештини коишто треба да ги поседуваат 
кандидатите за да можат да се стекнат 
со потребните квалификации за 
професионален сметководител.  

Комбинацијата на вештини треба да им 
помогне на кандидатите да 
функционираат во нивниот 
професионален живот како компетентни 
професионалци во опкружување, 
коешто секојдневно станува сѐ 
покомплексно и со зголемени барања за 
врвен професионализам. 

МОС 3 Професионални вештини 

и општо образование 
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МОС 3 ги групира професионалните 
вештини коишто се бараат од 
професионалните сметководители 
во пет главни сегменти:  
 интелектуални вештини;  

 стручни и функционални вештини;  

 персонални вештини;  

 вештини за комуницирање и  

 организациски вештини и вештини за 
управување со работењето. 

МОС 3 Професионални вештини 

и општо образование 
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МОС 3 бара сите програми за 
професионално образование да 
вклучат одреден дел на општо 
образование.  

Барањата за општо образование можат 
да варираат од програма до програма 
и од земја до земја.  

Пошироко општо образование може да 
го поттикне доживотното учење и да 
понуди солидна основа за 
надградување со понатамошни 
професионални и сметководствени 
студии.   

МОС 3 Професионални вештини 

и општо образование 
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Општото образование може да се состои 
од:  

 разбирање на различните култури во современиот 
свет;  

 основни знаења за однесувањето на луѓето;  

 разбирање на уметноста, литературата и науката;  

 применување логично размислување и разбирање 
на критичкото мислење;  

 разбирање на политичките и социјални сили во 
светот и сл. 

Општото образование може да се стекне на 
различни начини, како што е на пр. 
балансирање на програмите од разните 
предмети на додипломските студии од 
областа на сметководството. 

 

 

МОС 3 Професионални вештини 

и општо образование 
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МФС е наполно свесна за фактот дека 
сметководствената професија ширум 
светот функционира во опкружување 
со различни култури, обичаи и 
законски барања.  

Пошироката јавност има големи 
очекувања од сметководствената и 
ревизорската професија.  

Од особено значење е 
професионалните сметководители да ги 
прифатат и да се придржуваат кон 
етичките принципи со коишто се 
регулираат сите нивни односи со 
пошироката јавност. 

МОС 4 Професионални 

вредности, етика и однесување  
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Професионалните асоцијации се 
одговорни да понудат уверување дека 
нивните членови поседуваат соодветни 
познавања на принципите за етичко 
однесување, како и за местото и улогата 
на професионалната етика во 
професионалното дејствување на 
професионалните сметководители. 

МОС 4 Професионални 

вредности, етика и однесување  
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Според МОС 4 јасното разбирање и 
образование во областа на принципите за 
етичко однесување станува суштинско.  

Образовните институции и професионалните 
тела треба да направат разлика помеѓу 
учењето на студентите за професионалните 
вредности, етика и однесување и 
поттикнувањето на етичко однесување.  

Развивањето на професионалните 
вредности, етика и однесување треба да 
започне на почетокот од образованието на 
професионалните сметководители, со 
повторно нагласување на нивното значење 
во текот на кариерата. 

МОС 4 Професионални 

вредности, етика и однесување  
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На прашањата поврзани со 
професионалните вредности, етиката и 
однесувањето, професионалните 
сметководители треба да гледаат како 
на клучен дел од доживотно учење.  

Учењето од примерите од практиката со 
кои се соочиле професионалните 
сметководители на патот на градење на 
кариерата се неодминливи во 
проширувањето на хоризонтите на 
знаење во полето на професионалните 
вредности, етика и однесување. 

МОС 4 Професионални 

вредности, етика и однесување  
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Барањата за вредности, етика и однесување на 
професионалните сметководители вклучуваат 
обврска за усогласување со релевантните 
локални кодекси на етика, коишто треба да 
бидат усогласени со Кодексот на МФС.  

Минималните барања од образовните програми 
коишто треба да ги покријат прашањата 
поврзани со вредностите и однесувањето на 
професионалните сметководители водат кон 
обврска за вклучување на: јавниот интерес и 
чувствителност кон општествената 
одговорност; континуирано усовршување и 
доживотно учење; доверливост, одговорност, 
благовременост, љубезност и почит и закони и 
прописи. 

МОС 4 Професионални 

вредности, етика и однесување  
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Поради значајноста на професионалните 
вредности, етиката и однесувањето за 
идните професионални сметководители, 
МФС предлага наведените теми најпрвин 
да бидат третирани како посебни 
предмети.  

Со напредокот на потенцијалните 
ревизори и проширувањето на нивните 
знаења од другите области, може да биде 
посоодветно посебните предмети да се 
интегрираат, со што ќе се охрабрат 
кандидатите да ги поврзат етичките 
проблеми и со другите области и 
предметни дисциплини.  

МОС 4 Професионални 

вредности, етика и однесување  



36 

Кандидатите заинтересирани за влез 
во професијата треба да разберат 
дека вредностите, етиката и 
однесувањето се протегаат низ сѐ 
што работат професионалните 
сметководители, како и за нивниот 
придонес во градењето на довербата 
на пазарот. 

МОС 4 Професионални 

вредности, етика и однесување  
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Практичното искуство стекнато преку 
спроведување ангажмани со 
професионални сметководители, 
заедно со знаењето добиено преку 
следење на програмите за 
професионално образование во 
областа на сметководството, се смета 
за неопходно пред кандидатите да се 
промовираат во јавноста како 
професионални сметководители.  

МОС 5 Барања за практично 

искуство 
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Поради различните околности во кои 
делуваат професионалните асоцијации 
во светот, МФС признава дека кај 
барањата за практично искуство, како 
еден од влезните критериуми, постојат 
разлики од земја до земја.  

Балансот помеѓу практичното искуство 
и академското образование или 
учењето за професионални 
квалификации може да варира од една 
квалификација до друга. 

МОС 5 Барања за практично 

искуство 
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Согласно со МОС 5, членките на МФС се 
наполно слободни во прилагодувањето на  
барањето за практично искуство при што 
можат да се водат од задоволување на 
сопствените барања, барањата на 
релевантните авторитети во националната 
економија, како и очекувањата на 
јавноста по прашање на компетентноста 
на професионалните сметководители.  

Не постои една единствена комбинација 
на образование и практично искуство 
којашто би се применила за 
квалификување на професионалните 
сметководители ширум светот. 

МОС 5 Барања за практично 

искуство 
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Периодот на практично искуство во 
спроведувањето на ангажманите на 
професионални сметководители треба да биде 
дел од програмата за нивно 
претквалификување.  

Овој период треба да биде доволно долг и 
интензивен за да им овозможи на кандидатите 
да покажат дека се здобиле со професионално 
знаење, ги стекнале професионалните 
вештини, располагаат со професионални 
вредности, етика и однесување коишто се 
бараат за спроведување на нивната работа со 
професионална компетентност, како и за 
континуирано усовршување преку нивната 
кариера. 

МОС 5 Барања за практично 

искуство 
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Но без оглед на понудената слобода во 
воспоставувањето рамнотежа помеѓу теоретското 
знаење и практичното искуство, МОС 5 предлага 
периодот на практично искуство да трае 
минимум три години.  

Периодот потребен за професионално образование 
за стекнување релевантна диплома (по 
завршување на додипломските студии, на пр., 
магистерски студии) со нагласени елементи на 
практична примена на сметководството може 
да учествува, но не повеќе од дванаесет 
месеци во потребното практично искуство.  

Крајна цел сепак е да се добие компетентен 
професионален сметководител преку соодветна 
комбинација од општо образование, 
професионално образование и практично 
искуство. 

МОС 5 Барања за практично 

искуство 
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Професионалните асоцијации и/или 
надлежни органи треба да понудат 
уверување дека стекнатото практично 
искуство од страна на кандидатот е 
прифатливо.  

Пожелно е практичното искуство да се 
оствари под надзор на ментор.  

Пожелно е кандидатот, менторот и 
работодавачот да работат заедно во 
развивање на програмата за 
стекнување практично искуство.  

МОС 5 Барања за практично 

искуство 



43 

Прегледот на спроведените 
активности од страна на кандидатот 
треба да биде проверуван на 
периодична основа од страна на 
менторот.  

Програмата за практично искуство 
треба да биде развиена и применета 
на начин што наполно ги задоволува 
барањата на професионалната 
асоцијација. 

МОС 5 Барања за практично 

искуство 
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Закон за ревизија 

Лиценца за овластени ревизори 

Член 23 

(1) Законски или договорни ревизии во 
Република Македонија може да врши 
само ревизор кој поседува лиценца за 
овластен ревизор и е член на Институтот. 

(2) Лиценца за овластен ревизор му се 
издава на лице кое стекнало уверение за 
ревизор и има најмалку три години 
искуство на работи на ревизија од кои 
две години под надзор на овластен 
ревизор. 

МОС 5 Барања за практично 

искуство 
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Закон за ревизија 

Лиценца за овластени ревизори 

Член 23 

(3) Лице кое нема статус на овластен 
ревизор и кое не е член на 
Институтот не може да врши ревизија 
во Република Македонија, или да се 
претставува како овластен ревизор 
или да користи каква било ознака 
или опис кои ќе создадат впечаток 
дека лицето е овластен ревизор. 

МОС 5 Барања за практично 

искуство 
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Завршната оцена на способноста и 
компетентноста вообичаено е 
дополнување на чисто академските 
квалификации и следи по 
стекнувањето универзитетско ниво на 
образование.  

МОС 6 предлага значителен дел од 
оценувањето да биде во писмена 
форма.  

Оценувањето треба да го тестира 
стекнатото теоретско знаење заедно со 
практичната примена на знаењето. 

МОС 6 Оцена на професионалните 

способности и компетентност  
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Согласно со МОС 6, кандидатот треба да 
покаже дека:  
 (а) поседува здраво стручно познавање на 

специфичните предмети од програмата;  

 (б) може да го примени стручното знаење на 
аналитичен и практичен начин;  

 (в) може да извлече познавања од бројните предмети 
потребни за решавање комплексни проблеми;  

 (г) може да разреши одреден проблем преку правење 
разлика помеѓу релевантни и нерелевантни 
информации од дадената целина на податоци;  

 (д) може кај ситуации со повеќе проблеми да ги 
идентификува проблемите и да ги рангира според  
редоследот на нивното разрешување;  

МОС 6 Оцена на професионалните 

способности и компетентност  



48 

 (ѓ) да забележи дека се можни алтернативни 
решенија и да ја разбере важноста на 
расудувањето во справувањето со нив;  

 (е) може да интегрира различи области на 
знаења и вештини;  

 (ж) може ефективно да комуницира со 
корисниците преку формулирање реални 
препораки на концизен и логичен начин и  

 (з) може да идентификува етички дилеми. 

МОС 6 Оцена на професионалните 

способности и компетентност  
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Професионалната способност и 
компетентност на кандидатите треба 
формално да биде оценета, пред да се 
потврди квалификацијата на 
професионалниот сметководител.  

Согласно со МСФ, одговорноста за 
оценување треба да ѝ биде доверена на 

професионалната асоцијација или на 
надлежен орган со нагласено влијание на 
професионалната асоцијација.  

МОС 6 Оцена на професионалните 

способности и компетентност  
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Оцената на професионалната способност и 
компетентност треба да:  

 (а) побара значителен дел од одговорите на 
кандидатот да бидат во писмена форма;  

 (б) биде веродостојна и валидна;  

 (в) покрие значителен дел од целокупниот опсег 
на професионално знаење, професионални 
вештини и професионални вредности, етика и 
однесување за да биде оцената веродостојна и 
валидна и  

 (г) биде направена што е можно поблиску до 
завршувањето на образовната програма за 
претквалификација. 

МОС 6 Оцена на професионалните 

способности и компетентност  
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Поради фактот дека е исклучително тешко 
оценувањето да се спроведе во еден 
единствен испитен циклус, МОС 6 остава 
простор за користење повеќе испитни 
циклуси.  

Тоа се однесува и на применетите методи за 
оцена на кандидатите.  

Методите треба да бидат прилагодени на 
факторите коишто се специфични за 
одделните професионални асоцијации и тела, 
меѓу кои се и:  
 (а) географската локација;  

 (б) образованието и другите расположливи ресурси;  

 (в) бројот на кандидати коишто треба да бидат испитани и 
нивното предзнаење; и  

 (г) можностите за обука. 

МОС 6 Оцена на професионалните 

способности и компетентност  
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МОС 7 го прикажува концептот на 
континуиран професионален развој (КПР) како 
релевантна, потврдлива и мерлива активност 
за учење, којашто наполно соодветствува со 
принципот според кој одговорноста на секој 
професионален сметководител е да развие и 
да одржи професионална компетентност 
неопходна за обезбедување услуги со висок 
квалитет за клиентите.  

КПР се осврнува на учењето и развојот во 
функција на развивање и одржување на 
способностите коишто ќе им овозможат на 
професионалните сметководители да ги 
спроведат своите задачи во потполност.  

МОС 7 Континуиран професионален развој: 

Програма за доживотно учење и континуиран 

развој на професионална компетентност  



53 

КПР, сам по себе, не може да понуди уверување 
дека сите професионални сметководители ќе 
понудат услуги со висок квалитет за целото 
време од својата кариера.  

Ваквото уверување бара многу повеќе од самото 
одржување на професионалната компетентност 
на професионалните сметководители.  

Тоа бара примена на знаење со професионално 
расудување и објективно однесување.  

Поради разликите во индивидуалните 
задолженија и способноста за учење, не може 
да се понуди уверување дека секое лице кое 
учествувало во програмата за КПР ќе извлече 
максимални користи од таа програма. 

МОС 7 Континуиран професионален развој: 

Програма за доживотно учење и континуиран 

развој на професионална компетентност  
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МОС 7 ја нагласува потребата професионалната 
асоцијација да ја промовира важноста на континуираното 
подобрување на компетентноста и обврската за 
доживотно учење за сите професионални 
сметководители.  

МОС 7 им ја наметнува обврската на професионалните 
асоцијации да го олеснат пристапот на професионалните 
сметководители кон можностите и ресурсите за КПР, со 
цел да им помогнат да ги исполнат своите одговорности 
за доживотно учење.  

Професионалните асоцијации треба да бараат од сите 
професионални сметководители да развијат и да 
одржуваат компетентност што е релевантна и соодветна 
на нивната работа и професионалните одговорности.  

Во основа, одговорноста за развивање и одржување на 
компетентноста останува за секој професионален 
сметководител. 

МОС 7 Континуиран професионален развој: 

Програма за доживотно учење и континуиран 

развој на професионална компетентност  



55 

КПР придонесува за компетентноста на 
професионалните сметководители, поради 
што од прифатливите активности за КПР се 
очекува дека ќе развијат професионално 
знаење, професионални вештини и 
професионални вредности, етика и 
однесување на професионалните 
сметководители, релевантно за нивната 
сегашна и идна работа и професионални 
одговорности.  

Од професионалниот сметководител се бара 
да ги мери активностите или резултатите од 
учењето, со цел да ги задоволи барањата за 
КПР на професионалната асоцијација.  

МОС 7 Континуиран професионален развој: 

Програма за доживотно учење и континуиран 

развој на професионална компетентност  
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Активностите поврзани со учењето 
можат да бидат измерени во вложени 
напори или потрошено време, или 
преку валидни методи за мерење 
коишто ја мерат остварената или 
развиената компетентност.  

Покрај мерењето, од особено значење е 
активностите на КПР да бидат 
верифицирани од страна на 
компетентни извори. 
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Мерењето на комплетирањето на КПР 
може да биде постигнато преку 
користење три различни пристапи: 
 пристап заснован на влезни информации – преку 

воспоставување збир од активности за учење 
коишто се сметаат за соодветни за развој и 
одржување на компетентноста; 

 пристап заснован на резултатите – преку 
барањето од професионалните сметководители да 
покажат, со користење на резултатите дека тие ја 
развиле и ја одржале професионалната 
компетентност.   

 комбиниран пристап – преку ефективно и 
ефикасно комбинирање на елементите од 
претходните два пристапи, дефинирање на 
бараниот обем на активности за учење и мерење 
на остварените резултати. 

МОС 7 Континуиран професионален развој: 

Програма за доживотно учење и континуиран 

развој на професионална компетентност  



58 

Согласно со МОС 7, професионалните 
асоцијации коишто се определиле да го 
користат првиот пристап треба да 
побараат од професионалните 
сметководители да:  
 комплетираат најмалку 120 часа или 

еквивалентни единици за учење од релевантни 
активности за професионален развој во секој 
заокружен тригодишен период, од кои 60 часа 
или еквивалентни единици за учење треба да 
можат да се верифицираат;  

 комплетираат најмалку 20 часа или еквивалентни 
единици за учење во секоја година и  

 ги следат и мерат активностите за учење за да ги 
задоволат наведените барања. 
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Професионалните асоцијации коишто се 
определиле да го применат вториот 
пристап треба да побараат од 
професионалните сметководители да го 
покажат одржувањето и развојот на 
релевантната компетентност преку 
периодично обезбедување докази 
коишто:  

 објективно се верифицирани од компетентни 
извори и  

 се измерени со користење валиден метод за 
оцена на компетентноста. 
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Определбата за користење на 
третиот комбиниран пристап, бара 
од професионалната асоцијација 
да избере помеѓу неколку 
алтернативи за можни 
комбинирања на претходните два 
пристапа коишто се наведени во 
МОС 7. 
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Закон за ревизија - декември 2010 

Континуирано професионално 
усовршување (Член 28) 

(1) Овластениот ревизор е должен да 
посетува обука од најмалку 120 часа за 
период од три години, односно да 
посетува обука од најмалку 30 часа 
годишно во рамките на континуирано 
професионално усовршување заради 
надградување на знаењето во областа на 
сметководството и ревизијата. 

(2) Обуката може да биде организирана од 
Институтот или од друга акредитирана 
релевантна институција во странство. 
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Закон за ревизија - декември 2010 

Континуирано професионално 
усовршување (Член 28) 

(3) На овластениот ревизор кој нема да 
ги посетува обуките или нема да 
обезбеди доказ за завршени обуки од 
ставот (1) на овој член, Советот му ја 
одзема лиценцата за овластен ревизор, 
по предлог на Институтот. 

(4) Против решението од ставот (3) на 
овој член може да се поведе судска 
постапка. 
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МОС 8 се фокусира на пропишување 
барања за компетентност на 
професионалците во ревизијата, 
вклучително и оние коишто работат во 
специфично опкружување и индустрија. 

Специјализацијата е потребна за да се 
увери корисникот на услугата дека таа ќе 
биде спроведена од страна на 
професионални сметководители коишто 
имаат доволно продлабочени знаења и 
експертиза во дадената област.  

Една од областите за специјализација е и 
ревизијата на историски финансиски 
информации. 

МОС 8 Барања за компетентност на 

професионалци во ревизијата  
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МОС 8 се фокусира на пропишување 
барања за компетентност на 
професионалците во ревизијата, 
вклучително и оние коишто работат во 
специфично опкружување и индустрија. 

Специјализацијата е потребна за да се 
увери корисникот на услугата дека таа ќе 
биде спроведена од страна на 
професионални сметководители коишто 
имаат доволно продлабочени знаења и 
експертиза во дадената област.  

Една од областите за специјализација е и 
ревизијата на историски финансиски 
информации. 
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Согласно со МОС 8 образованието и 
развојот поврзани со стекнувањето и 
одржувањето на способноста за 
професионално извршување на 
ревизијата можат да опфатат:  

Напредно ниво на професионално 
образование организирано од академска 
институција или преку програмите на 
професионалните асоцијации; 

(б) Програми за обука и стекнување 
искуство во текот на работата; 

(в) Обука надвор од работата; 

(г) Курсеви и активности за КПР. 
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МОС 8 бара од професионалните 
асоцијации да побараат од 
поединците, пред да ја преземат 
улогата на професионалци во 
ревизијата, да:  

(а) стекнат квалификации за 
професионален сметководител;  

(б) поседуваат универзитетска 
диплома или нејзин еквивалент и  

(в) ги задоволат сите барања 
наведени во овој стандард. 
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Во сегментот на потребното знаење, 
програмата за обука и развој на 
професионалците за ревизија треба 
да ги опфати следниве подрачја:  

(а) ревизија на историски финансиски 
информации на понапредно ниво;  

(б) финансиско сметководство и 
известување на понапредно ниво и  

(в) информациски технологии. 
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Во поглед на бараните професионални 
вештини, програмите за образование и 
развој за професионалците за ревизија 
треба да опфати:  

 Примена на следниве професионални вештини 
во ревизијата: 

• Идентификување и решавање проблем; 

• Спроведување соодветни стручни 
истражувања; 

• Ефективна работа во тим; 

• Прибавување и оцена на доказите; 

• Ефективно прикажување, разгледување и 
бранење ставови преку формална, 
неформална, писмена или усна 
комуникација и 
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 Развивање на следниве професионални 
вештини на напредно ниво во ревизијата:  

• примена на релевантни стандарди и 
упатства за ревизија; 

• оцена на примената на релевантните 
стандарди за финансиско известување; 

• покажување способност за 
распрашување, логично мислење и 
критичко анализирање; 

• покажување професионален 
скептицизам; 

• примена на професионално расудување 
и 

• одолевање и разрешување конфликти. 
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Согласно МОС 8, поединците треба да 
бидат во состојба да ги применат 
бараните професионални вредности, 
етика и однесување во ревизорските 
ангажмани пред да ја преземат 
улогата на професионалци за 
ревизија.  

Професионалните сметководители, 
пред да се стекнат со статусот на 
професионалци за ревизија, треба да 
завршат период на релевантно 
практично искуство.  

МОС 8 Барања за компетентност на 

професионалци во ревизијата  
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Периодот на релевантно практично искуство 
треба да биде доволно долг и доволно 
интензивен за да им овозможи да покажат 
дека се стекнале со потребното 
професионално знаење, професионални 
вештини и професионални вредности, етика 
и однесување релевантни за ревизијата.  

Значителен дел од периодот за практично 
искуство треба да биде во областа на 
ревизија на историски финансиски 
информации.  

Искуството во ангажмани од ревизија треба 
да биде стекнато во ревизорска фирма под 
менторство на партнерот на ангажманот. 

МОС 8 Барања за компетентност на 
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Професионалците за ревизија имаат обврска 
за следење на активностите од програмата 
за КПР.  

Професионалните способности и 
компетентности треба да бидат оценети пред 
поединците да станат професионалци за 
ревизија.  

Оценувањето треба да биде достатно 
сеопфатно за да овозможи покажување на 
професионалното знаење, професионалните 
вештини и професионалните вредности, 
етика и однесување коишто се бараат од 
поединците за компетентно спроведување на 
ангажманите од доменот на ревизијата. 
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• Vo soglasnost so ~len 6 od Osmata direktiva na 

fizi~ko lice mo`e da mu se dozvoli da sprovede 

zakonska revizija samo otkako }e gi zadovoli 

slednive kriteriumi:  

• zapi{uvawe na fakultet ili ekvivalentno nivo,  

• kompletirawe na kursevite za teoretsko 

obrazobanie, pominata prakti~na obuka i polo`en 

ispit za profesionalna kompetentnost so 

diplomirawe na fakultetot ili so ekvivalentno 

nivo na ispituvawe organizirano od 

zainteresiranata zemja ~lenka. 

Професионално образование на 

ревизорите во земјите членки на 

ЕУ 
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Soglasno ~len 8 od Direktivata, testot za teoretski poznavawa 

vklu~en vo ramkite na profesionalniot ispit treba vo 

poedinosti da gi pokrie slednive predmeti:     

• teorija i principi na op{to smetkovodstvo; 

• zakonski barawa i standardi povrzani so podgotovka na godi{ni i 

konsolidirani finansiski izve{tai;  

• me|unarodni smetkovodstveni standardi; 

• finansiska analiza; 

• smetkovodstvo na tro{oci i upravuva~ko smetkovodstvo; 

• upravuvawe so rizikot i interna kontrola; 

• revizija i profesionalni ve{tini; 

• zakonski barawa i profesionalni standardi povrzani so 

zakonskata revizija i zakonskite revizori; 

• me|unarodni standardi za revizija; 

• profesionalna etika i nezavisnosti. 

Професионално образование на 

ревизорите во земјите членки на 
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Testot treba da gi pokrie najmalku slednive predmeti 

vo zavisnost od nivnata relevantnost za revizijata:  

• zakon za kompanii i korporativno upravuvawe; 

• zakon za insolventnost i postapki za sli~ni sostojbi; 

• zakon za danoci; 

• gra|ansko i stopansko pravo; 

• zakon za socijalno osiguruvawe i zakon za rabotni 

odnosi; 

• informacioni tehonologii i kompjuterski sistemi; 

• delovna, op{ta i finansiska ekonomija; 

• matematika i statistika; 

• osnovni principi za finansisko upravuvawe so 

pretprijatija. 

Професионално образование на 

ревизорите во земјите членки на 

ЕУ 



76 

Naporedno so poseduvaweto na teoretskite poznavawa od 

navedenite oblasti potvrdeni so polagawe na profesionalen 

ispit, vo ~lenot 10 od Direktivata kako vtor vlezen kriterium 

za potencijalnite revizori e navedeno poseduvaweto na 

zadol`itelno prakti~no iskustvo.  

So cel da ja potvrdi svojata sposobnost da go primeni teoretskoto 

znaewe vo praksata, ~ie{to testirawe e vklu~eno vo ispitot, 

praktikantot treba da kompletira minimum tri godini 

prakti~no iskustvo vo oblasta na revizijata na godi{ni smetki, 

konsolidirani izve{tai ili sli~ni finansiski izve{tai. 

Najmalku dve tretini od prakti~nata obuka treba da bide 

kompletirana so ovlasten revizor ili vo revizorska firma 

priznaena vo bilo koja zemja ~lenka. Zemjata ~lenka treba da 

ponudi uveruvawe deka celata obuka e sprovedena so lice koe 

poseduva soodvetna sposobnost za vodewe na prakti~na obuka. 

Професионално образование на 
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Naporedno so poseduvaweto na teoretskite poznavawa od 

navedenite oblasti potvrdeni so polagawe na profesionalen 
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prakti~no iskustvo vo oblasta na revizijata na godi{ni smetki, 

konsolidirani izve{tai ili sli~ni finansiski izve{tai. 

Najmalku dve tretini od prakti~nata obuka treba da bide 

kompletirana so ovlasten revizor ili vo revizorska firma 

priznaena vo bilo koja zemja ~lenka. Zemjata ~lenka treba da 

ponudi uveruvawe deka celata obuka e sprovedena so lice koe 

poseduva soodvetna sposobnost za vodewe na prakti~na obuka. 
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