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АПСТРАКТ 

 Барате сметководител?  
 Еве, можам да бидам јас. Имам компјутер, имам сметководствен софтвер, 
мајка ми, тетка ми, чичко ми беа сметководители, ми го пренесоа занаетот. Па и 
не е толку важно што јас по вокација сум (медицинска сестра, машински техничар, 
гимназијалец, електро инжењер, со основно образование и т.н.). Ќе се снајдам.  

Вака досега функционираше сметководствената професија во Македонија. 
Досегашната законска регулатива бараше само деловниот субјект да одреди кој ќе 
биде овластениот сметководител без да се води сметка за знаењето, вештините 
и соодветноста на образованието што го поседува сметководителот. 

Сметководството е процес на одржување, ревизија и обработка на 
финансиски информации за да им помогне на менаџерите, инвеститорите, 
даночните власти и други носители на одлуки  при алоцирањето на ресурсите. Тоа 
е макотрпна професија која бара исклучителна посветеност за да не се направат 
пропусти и грешки, кои можат да имат бројни негативни последици како од 
финансиски така и од деловен аспект. На крајот на краиштата, 
сметководителите се тие кои индиректно придонесуваат за полнење на 
државниот буџет кој е неопходен за да може да се покријат сите јавни расходи 
(буџетската потрошувачка). 
 Последниве неколку месеци на повидок е подготовка на Закон за вршење на 
сметководствени работи кој (се надеваме), ќе внесе ред во сметководствената 
професија како од аспект на професионалноста, знаењето, континуираната 
едукација, така и од аспект на реалната валоризација на трудот и одговорноста 
кои на свои плеќи ги носат сметководителите. Всушност најважно од сево ова е 
постепеното признавање на економскиот факултет како единствен (како што за 
многу други професии е така, право, фармација, техн.факултети и т.н.) со кој ќе 
може да се добива звањето сметководител и овластен сметководител. Како што 
адвокат може да биде само  лице со завршен правен факултет, фармацевт со 
завршен фармацевтски факултет и ревизор со економски факултет, така и 
овластениот сметководител треба да е само со економски факултет. 
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ABSTRACTS 

 
You are looking for Accountant? 
Here, I can be. I have a computer; have accounting software; my mom, ant, my uncle 

were accountants, they shared craft to me. Well is not so important that I am by vocation 
(nursing, mechanical technician, high school boy, electrical engineer with primary education, 
etc.). I will handle.  

This was the way how the accounting profession worked in Macedonia, so far. The 
previous legislation required only business entity to determine who will be authorized 
accountant without taking into account the knowledge, skills and suitability of education that 
the accountant owns.  

Accounting is the process of maintaining, auditing and processing of financial 
information to help managers, investors, tax authorities and other decision makers in the 
resources allocation. It is a painstaking job that requires extraordinary commitment not to 
make omissions and errors that can have numerous negative consequences both financially 
and from a business perspective. After all, accountants are those that indirectly contribute to 
filling the state budget that is necessary to be able to cover all public expenditures (budget 
consumption). 

The last few months on the horizon is the preparation of Law for accounting matters 
which (we hope) will bring order in the accounting profession in terms of professionalism, 
knowledge, continuing education, and in terms of actual valuation of labor and responsibility 
which on their shoulders the accountants are caring. The most important of all this is a 
gradual recognition of the economic faculty as the only (as for many other professions so, 
law, pharmacy, technical faculties etc.) which can obtain professional title accountant and 
authorized accountant. As a lawyer can only be completed by a person with law faculty, the 
pharmacist with completed pharmaceutical faculty and auditor with economic faculty also the 
accountant should be authorized only with economic faculty. 
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ВОВЕД 

По долгогодишното отсуство на било каква институционална рамка на 
сметководствената проофесија во Република Македонија (за разлика на пример од 
сродната ревизорска фела - која одамна ги има поставено, односно прифатено 
европските стандарди за организација и функционирање во областа на ревизијата), 
конечно во тек е изработка и усвојување на Закон за Сметководствени Работи. 

Со ова ќе му се стави крај на хаосот кој владееше во оваа интелектуална 
професија и се надеваме, трудот на сметководителите конечно ќе почне повеќе да се 
вреднува. Очекуваме дека нивото до кое сметководството во Македонија до сега беше 
деградирано, со стапување на сила на овој закон, конечно ќе биде подигнато и 
активностите на сметководителите ќе бидат реално вреднувани и валоризирани. 

Институционалната рамка по која во иднина ќе биде регулирана оваа професија 
предвидува лиценци, неколку нивоа на сметководители, постојана надоградба и 
едукација, професионална хиерархиска скала по која со стекнување на искуство може 
да се напредува, полагање на испити во иднина заради стекнување со лиценци и ред 
други промени. 



Професијата сметководител во Република Македонија до 2002 година беше 
регулирана со Законот за сметководството („Службен весник на Република Македонија 
бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/01), според кој секој субјект имаше обврска 
водењето на сметководството да го довери на стручно лице-одговорен сметководител.  

Во 2002 година Законот за сметководство беше укинат, па така сметководството 
на трговските друштва и на непрофитните организации го вршат интерни служби или 
надворешни сметководители (не регистрирани поединци) или сметководствени бироа. 
Критериумите за вршење сметководствени услуги не се законски дефинирани. Од 
друга страна, обврска да обезбеди стручно и квалитетно водење на сметководствените 
работи има законскиот претставник на правното лице, и тој самостојно одлучува на кој 
начин ќе ја утврди професионалната способност на сметководителот кој сака да го 
вработи односно да ги користи неговите услуги. Индивидуалниот начин на утврдување 
на професионалната способност на сметководителот во праксата не може да 
гарантира исти критериуми за признавање на припадноста на некое лице на 
сметководствената професија, и придонесува за неизвесен развој и унапредување на 
оваа професија. 

Лицата кои вршат сметководствени работи немаат законска одговорност во 
поглед на правилното водење на сметководството, ниту обврска со потпис да ја 
потврдат точноста на годишната сметка и финансиските извештаи и нивната  
усогласеност со законските одредби. Професионалната едукација и почитувањето на 
општо прифатените етички принципи на професијата, како потврда за висок квалитет 
на работење и на јавната доверба во професијата е самостоен избор на 
сметководителите.  

Сметководителите и сметководствените бироа своите интереси ги остваруваат 
преку членување во здруженија односно комори. Здружувањето најчесто е на локално 
ниво, и не постои професионално тело кое на национално ниво ќе има надлежност да 
ја унапредува професијата, спроведува професионални испити, организира 
професионални обуки, следи примената на етичките стандарди и поведува 
дисциплински постапки.  

Нерегулираните односи и непостоењето на правила при извршување на оваа 
професија доведе до нелојална конкуренција и до намален квалитетот и дисциплина 
во работата. Токму затоа се наметна потребата од донесување на Закон за вршење на 
сметководствени работи, со кој ќе се утврдат критериумите кои физичките и правните 
лица треба да ги исполнат за да стекнат право да вршат сметководствени работи, ќе 
се пропише постапката и условите за полагање на испит за стекнување на уверение за 
сметководител и овластен сметководител, ќе се дефинираат формата на 
организациона поставеност на вршителите на сметководствени работи и организација 
и контрола на сметководителите. 

По спроведената расправа во Собранието на Р. Македонија и соодветните 
комисии Законот за вршење на сметководствени работи е донесен и е објавен во 
Службен Весник на Р.Македонија бр. 95/12 од 26.07.2012 година, а влезе во сила 8 
дена по објавувањето односно на 03.08.2012 година. 

Со Законот се утврдуваат критериумите кои физичките и правните лица треба 
да ги исполнат за да стекнат право да вршат сметководствени работи. Се пропишува 
постапката и условите за полагање на испит за стекнување на уверение 
за сметководител и овластен сметководител и се утврдува право трговецот поединец-
сметководител, трговецот поединец-овластен сметководител и друштвото за вршење 
сметководствени работи да можат да вршат сметководствени работи по добивање на 
лиценца за работа од Институтот на сметководители и овластени сметководители на 
Република Македонија во кој се организираат сметководителите. 

 
 
 
 
 



КОЈ МОЖЕ ДА СТАНЕ СМЕТКОВОДИТЕЛ? 
Сметководител или овластен сметководител може да стане  лице кое ќе 

положи испит за сметководител или овластен сметководител.  
За полагање на испит за стекнување уверение за сметководител лицето треба 

да има завршено средно економско образование или уверение за завршено високо 
образование од областа на економијата или бизнисот и да уплати надоместок  за 
полагање на испитот. 

За полагање на испит за стекнување уверение за овластен сметководител 
лицето треба да има завршено високо образование од областа на економијата или 
бизнисот;  потврда од Агенцијата за вработување за работен стаж; потврда од 
работодавач за најмалку три години работно искуство во вршење на сметководствени 
работи и да уплати надоместок  за полагање на испитот.  

На лицата кои ќе го положат испитот за стекнување уверение за 
сметководител, односно овластен сметководител Институтот им издава уверение за 
сметководител, односно овластен сметководител. Првиот испит за стекнување на 
уверение за сметководител, односно овластен сметководител ќе се спроведе во рок 
три месеци од денот на основањето на Институтот на сметководители. 

Овластените ревизори ќе се стекнат со статус на овластен сметководител без 
полагање испит за овластен сметководител.  Овластениот ревизор кој стекнал 
уверение за овластен сметководител не може кај едно правно лице истовремено да 
врши работи на овластен сметководител и на овластен ревизор бидејќи тоа би 
претставувало конфликт на интереси.. 
 Сметководствени работи во Република Македонија може да врши и лице 
државјанин на Република Македонија кое има стекнато квалификација за 
сметководител, односно овластен сметководител во странство, доколку: 
1) професионалната квалификација стекната во странство е соодветна на 
професионалната квалификација стекната согласно со овој закон и 
2) успешно го положи испитот спроведен од Институтот со кој се обезбедува дека има 
адекватно знаење од областа на законската регулатива во Република Македонија 
релевантна за вршење на сметководствени работи, по пристапување на Република 
Македонија во Европската унија. 

Сметководствени работи врши сметководител и/или овластен сметководител 
кој добил уверение од Институтот и е регистриран во соодветниот регистар на 
Институтот. 
- Сметководителот води трговски/деловни книги за сите обврзници за водење на 
сметководство и составува и потпишува годишна сметка за трговци поединци и 
здруженија и фондации. 
- Овластениот сметководител води трговски/деловни книги и/или составува и 
потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи за сите обврзници за водење 
на сметководство. 
 
 

ВРЕМЕНИ УВЕРЕНИЈА (преодно решение) 
Сите лица (без оглед од каков профил се) кои до влегувањето во сила на 

законот за вршење сметководствени работи, вршеле сметководствени работи, може 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на законот да поднесат 
барање за добивање уверение за: 
- сметководител, ако има: 

- средно образование и најмалку три години работно искуство во вршење на 
сметководствени работи или 

- вишо образование (прв степен) и најмалку две години работно искуство во 
вршење на сметководствени работи или 

- високо образование и најмалку една година работно искуство во вршење на 
сметководствени работи и 
- овластен сметководител, ако има: 



- средно образование и најмалку десет години работно искуство во вршење на 
сметководствени работи или 

- вишо образование (прв степен) и најмалку осум години работно искуство во 
вршење на сметководствени работи или 

- високо образование и најмалку три години работно искуство во вршење на 
сметководствени работи. 

Лицата кои ќе се стекнат со времени уверенија имаат право да полагаат испит 
за овластен сметководител, односно сметководител доколку поднесат барање во 
рокот на важноста на уверението, во спротивно, доколку немаат соодветно 
образование (средно економско образование, односно високо образование од областа 
на економијата или бизнисот) го губат правото за полагање на испит за овластен 
сметководител, односно сметководител. 

Времените уверенијата се со важност од 24 месеци од денот на издавањето. 
По истекот на овој рок лицето кое добило уверение за сметководител или овластен 
сметководител нема право да врши сметководствени работи доколку не го положи 
испитот за сметководител или овластен сметководител. 

Лицата со над 25 години работно искуство во вршење на сметководствени 
работи Министерството за финансии им издава уверение со трајна важност. 
 
 
 ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 
 Вршителите на сметководствени услуги можат да се организираат како Трговец 
поединец сметководител, Трговец поединец овластен сметководител и Друштво за 
вршење на сметководствени работи. 
- Трговец поединец - сметководител врши сметководствени работи за трговци 
поединци  и  здруженија и фондации. 
- Трговец поединец - овластен сметководител врши сметководствени работи за 
трговци поединци, здруженија и фондации и други непрофитни организации и друштва 
со ограничена одговорност. 
- Друштво за вршење на сметководствени работи врши сметководствени работи за 
сите обврзници за водење на сметководство. Друштвото за вршење на 
сметководствени работи мора да има вработено најмалку еден сметководител и еден 
овластен сметководител. 

За вршење на сметководствени работи се склучува договор во писмена форма 
со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски меѓу обврзникот за водење на 
сметководство (физичко или правно лице кое има обврска да води трговски/деловни 
книги и да составува и презентира годишна сметка и/или финансиски извештаи во 
согласност со закон) и трговецот поединец, односно друштвото за вршење на 
сметководствени работи. 

За вршење на сметководствени работи за свои потреби обврзникот за водење 
на сметководство може да вработи сметководител и/или овластен сметководител или 
со договор за вршење на сметководствени работи да ангажира трговец поединец - 
сметководител, трговец  поединец - овластен сметководител или друштво за вршење 
на сметководствени работи.  

Регистрираните субјекти за вршење на сметководствени работи се должни да 
направат годишно осигурување од штета при вршење на професионална дејност 
(сметководствени работи), и тоа за: 
- трговец поединец - сметководител на износ од минимум 2.000 евра во денарска 
противвредност по штетен настан, 
- трговец поединец - овластен сметководител на износ од минимум 5.000 евра во 
денарска противвредност по штетен настан и 
- друштво за вршење на сметководствени работи на износ од минимум 20.000 евра во 
денарска противвредност по штетен настан 
 



Трговецот поединец - сметководител, трговецот поединец - овластен 
сметководител и друштвото за вршење на сметководствени работи се должни 
најдоцна до 31 јануари во тековната година да му достават на Институтот список на 
лица вработени како сметководители и овластени сметководители со регистарски број 
под кој се запишани во соодветниот регистар кај Институтот и доказ за годишно 
осигурување од штета при вршење на професионална дејност.  

Сметководствени работи не може да врши: 
- сметководител, односно овластен сметководител кој е со над 2% од акциите со право 
на глас, односно влоговите кај обврзникот за водење на сметководство и 
- трговец поединец - сметководител, трговец поединец - овластен сметководител, 
односно друштво за вршење на сметководствени работи кој е акционер или вложувач 
со над 2% од акциите со право на глас, односно влоговите кај обврзникот за водење 
на сметководство. 

Постојните правни лица кои се регистрирани за вршење на сметководствени 
работи се должни да се усогласат со одредбите од законот и да поднесат барање за 
запишување во соодветниот регистар во рок од шест месеци од денот на основањето 
на Институтот на сметководители. 
 
 
 КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА 
СМЕТКОВОДИТЕЛИТЕ 
 За одржување и надградување на нивото на знаење сметководителите и 
овластените сметководители треба да посетуваат обука за континуирано 
професионално усовршување од: 

- 90 часа за период од три години, при што најмалку 20 часа во текот на една 
година за сметководителите и  

- 120 часа за период од три години, при што најмалку 30 часа во текот на една 
година – овластените сметководители 
Обуката ќе ја организира и спроведува Институтот на сметководители  во 

соработка со други правни лица кои спроведуваат стручно усовршување и едукација 
од областа на сметководството, финансиите или даноците и физички лица со 
соодветни квалификации од наведените области. 

 
 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИТЕ И ОВЛАСТЕНИТЕ 

СМЕТКОВОДИТЕЛИ 
Сметководителите и овластените сметководители на територијата на 

Република Македонија се организираат во Институт на сметководители и овластени 
сметководители на Република Македонија кој има својство на правно лице. Институтот 
ќе формира подружници на територијален принцип за една или повеќе единици на 
локалната самоуправа. Подружниците немаат својство на правно лице. 

Институтот ќе ги врши следниве работи: 
1) ќе води Регистар на сметководители, Регистар на овластени 

сметководители, Регистар на трговци поединци - сметководители, Регистар на трговци 
поединци – овластени сметководители и Регистар на друштва за вршење на 
сметководствени работи; 

2) ќе врши контрола на работењето на вршителите на сметководствени работи, 
трговците поединци - сметководители и трговците поединци - овластени 
сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи; 

3) ќе организира и спроведува испит за стекнување на уверение за 
сметководител, односно уверение за овластен сметководител; 

4) ќе издава уверение за сметководител и уверение за овластен 
сметководител; 



5) ќе издава и одзема лиценци за работа на трговците поединци - 
сметководители, трговците поединци - овластени сметководители и друштвата за 
вршење на сметководствени работи; 

6) ќе одлучува по барањата за одобрување на квалификација за 
сметководител, односно овластен сметководител стекната во странство; 

7) ќе организира и спроведува испит одобрување на квалификација за 
сметководител, односно овластен сметководител стекната во странство; 

8) ќе организира и спроведува обука за континуирано професионално 
усовршување; 

9) ќе ја следи примената на Кодексот на етика за професионални 
сметководители на IFAC; 

10) ќе ги преведува МСФИ и МСФИ за МСС; 
11) ќе соработува со други соодветни професионални тела во Република 

Македонија и во странство и 
12) ќе врши други работи утврдени со овој закон. 
 
Институтот, средствата за финансирање на своето работење ќе ги обезбедува 

од: годишни членарини од вршители на сметководствени работи, надоместоци за 
издавање на лиценци за работа, надоместоци за полагање испит за стекнување 
уверение за сметководител и овластен сметководител, надоместоци за издавање 
уверенија за овластен сметководител без полагање испит,  надоместоци за полагање 
испит за признавање на професионална квалификација стекната во странство; 
надоместоци од спроведување на континуираното професионално усовршување,  
приходи од продажба на стручни публикации, донации и наплатени парични казни за 
изречени дисциплински мерки. 

До основање на Институтот, подготвителните работи во врска со започнување 
на неговата работа ќе ги врши комисија формирана од министерот за финансии. 
Комисијата ги подготвува актите за основачкото собрание на Институтот. Основачкото 
собрание на Институтот на кое ќе се изберат органите и ќе се одобрат сите акти на 
Институтот ќе се одржи во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на 
законот. Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТАПКИ 
Дисциплинска постапка води дисциплинска комисија. Дисциплинската комисија 

е составена од пет члена со мандат од две години. Дисциплинска постапка против 
вршител на сметководствени работи се поведува на барање на Управниот одбор или 
по поднесена пријава од член на Институтот, освен од членовите на дисциплинската 
комисија, државен орган, правниот субјект каде што е вработен сметководителот, 
односно овластениот сметководител, како и други физички и правни лица за кои 
сметководителот, односно овластениот сметководител вршел сметководствени 
работи. 

За сторена дисциплинска повреда на вршител на сметководствени работи 
дисциплинската комисија може да му ги изрече следниве дисциплински мерки: 
- јавна опомена; 
- парична казна; 
- времено бришење од соодветниот регистар на Институтот и 
- трајно бришење од соодветниот регистар на Институтот. 
 
 

КОНТРОЛА НА РАБОТЕЊЕТО НА СМЕТКОВОДИТЕЛИТЕ 
Контрола на работењето на вршителот на сметководствени работи, трговецот 

поединец - сметководител, трговецот поединец - овластен сметководител и друштвото 



за вршење на сметководствени работи врши Институтот. Контролата опфаќа проверка 
на: 
- усогласеноста на работењето со одредбите на овој законот за вршење 
сметководствени работи  и законите и подзаконските прописи со кои се регулира 
водењето на сметководството и 
- усогласеноста со актите на Институтот за исполнување на барањата на Кодексот на 
етика за професионалните сметководители на IFAC. 
Контролата се спроведува на објективен и независен начин и со постапка која 
исклучува судир на интереси меѓу лицето кое ја спроведува контролата и субјектот на 
контрола. 

Врз основа на извештајот од спроведената контрола (доколку се констатираат 
неправилности), Управниот одбор на Институтот: 
- покренува дисциплинска постапка против сметководителот и/или овластениот 
сметководител и 
- поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд. 
 
 
 ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА 

Конечно, време беше да се регулира и професијата овластен сметководител 
бидејќи досега секој можеше да биде професионалец во својата област ама 
сметководител можеше да биде баш секој (и со основно образование и гимназијалец, 
и медицинска сестра и електроинжинер, и машински техничар и ......). Токму затоа 
сметководството се сметаше за занает, а не како исклучително важна професија која 
бара континуирано усовршување  а и следење и примена на Меѓународните 
стандарди за финансиско известување (праксата покажува дека голем број 
дипломирани економисти со тешкотија ги прифаќаат и применуваат) .  

Се поставува прашањето зошто со Законот за вршење на сметководствени 
работи се дозволува сметководителите да можат да се регистрираат како Трговци 
поединци сметководители и да  вршат сметководствени работи за трговци поединци и 
здруженија и фондации (Ова е нелогична одредба затоа што постојат здруженија и 
фондации кои остваруваат многу поголем обрт и имаат повеќе пари отколку што има 
во некоја фирма и тоа не значи дека е полесно да се води сметководство на 
здруженија или фондации отколку на фирми). Само за споредба со другите професии: 
никогаш немало адвокат со средно образование, медицинската сестра не може да 
биде лекар (ама сметководител може да биде и да се регистрира како трговец 
поединец сметководител или пак доколку има 25 години стаж на сметководствени 
работи ќе се регистрира и како овластен сметководител, па ќе може да врши 
сметководствени работи  за сите обврзници за водење на сметководство).  

Од друга страна пак, Трговец поединец - овластен сметководител врши 
сметководствени работи за трговци поединци, здруженија и фондации и други 
непрофитни организации и друштва со ограничена одговорност а друштво за вршење 
на сметководствени работи врши сметководствени работи за сите обврзници за 
водење на сметководство (остануват уште акционерските и командитните друштва). 
Овде се наметнува дилемата зошто друштвото за вршење сметководствени работи 
мора да има вработено  најмалку еден сметководител и еден овластен сметководител 
кога досегашното искуство покажува дека акционерските и командитните друштва 
(бидејќи во принцип се големи деловни субјекти) вработуваат  квалификувани стручни 
лица и не ги користат услугите на книговодствените бироа. 
 Со законот не се дефинирани обемноста на материјата и областите кои ќе 
бидат предмет на полагање за стекнување со овластување за сметководител и 
овластен сметководител за да може да се оцени дали предвидените 24 месеци (колку 
што важат времените овластувања) се доволни за да се положат предвидените испити 
и да се добие трајно овластување. 
 



Давачките по разни основи кои ги наметнува Законот се загрижувачки за 
сметководителите. Освен што ќе мора да плаќаат за лиценци, ќе плаќаат и годишни 
членарини на Институтот на сметководители, надоместоци за полагање испит, 
издавање уверенија, континуирано професионално усовршување (кое ќе бара и пари и 
време) и сл. Давачки ќе имаат и за осигурување од штета на клиентите, во висина од 
2.000 евра за сметководител трговец поединец, 5.000 евра за трговец поединец 
овластен сметководител и 20.000 евра за друштво кое врши сметководствени работи. 
Повторно дилема. Зошто толкава разлика помеѓу трговец поединец овластен 
сметководител и друштво кое врши сметководствени работи???. Ќе можат ли 
сметководителите да го поднесат овој товар имајќи ги во предвид ниските цени на 
сметководствените услуги и слабата платежна состојба на корисниците на услугите (ќе 
можат ли да поднесат покачување на цените? 

Големи проблеми предизвикува одредбата која забранува сметководство да 
води  сметководител, односно овластен сметководител кој е со над 2% од акциите со 
право на глас, односно влоговите кај обврзникот за водење на сметководство и 
трговец поединец - сметководител, трговец поединец - овластен сметководител, 
односно друштво за вршење на сметководствени работи кој е акционер или вложувач 
со над 2% од акциите со право на глас, односно влоговите кај обврзникот за водење 
на сметководство. Тоа значи дека овластениот сметководител кој се регистрирал како 
трговец поединец или пак е основач (партнер) на друштво за вршење на 
сметководствени услуги нема да може да води сметководство на своето друштво и ќе 
треба да го довери на друг сметководител. Зошто????? Зарем сметководствените 
записи и документи не се предмет на континуирана контрола од страна на органите на 
власта? 

 
 
 ЗАКЛУЧОК 
 Неоспорен е фактот дека закон за вршење на сметководствени работи беше 
неминовно да се донесе и да се воведе ред во професијата за да се зачува 
кредибилитетот и дигнитетот на професијата. 
 Законодавецот, имајќи во предвид дека сметководителите се многубројна 
фела, водел сметка за социјалниот аспект и затоа ги дал решенијата да и несоодветни 
профили можат да продолжат да работат како сметководители  доколку положат и се 
стекнат со уверение за овластен сметководител во преодниот рок. 
 Имајќи во предвид дека ова е нов закон, праксата ќе укажува на неговите 
пропусти и грешки и истите во од ќе се корегираат со измени и дополнувања. 
 
 
 
 БИБЛИОГРАФИЈА 
 

- Закон за вршење на сметководствени работи, Службен Весник на Р.Македонија 
бр. 95/12 од 26.07.2012 година, 

- М-Р Павле Гацов, Нов почеток во уредување на сметководствената професија 
во Р. Македонија, Економија и бизнис, Март, 2012  
  


