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ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ (МОДУЛ 3) – НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 

                                                        А Г Е Н Д А 

На ова советување се обработуваат темите од Модул 3 од Програмата на 
Професионал Акаунт во времетраење од 8 часа. 

ВРЕМЕ ТЕМИ 
Број на 
часови 

Предавач 

10.00- 10.20 
Регистрација на учесниците   

10.20 – 11.40 

 Нормативен, сметководствен, 
даночен третман и евиденција 
при набавка и продажба на стоки 
и услуги (трговија на големо, 
трговија на мало и трговија во 
транзит) 

 Вложување во придружни 
ентитети и заеднички вложувања 
согласно МСС 28, МСФИ 3,10 и 11 

  2 часа 

Елизабета 
Рибарова, 

консултант  

11.40 – 11.50 
Пауза 

 
 

11.50 – 12.30 

 

 Сметководствен третман на 
орочени  девизни депозит во 
комерцијалните банки 

 Капар и пишманлак согласно 
Законот за облигационите односи 
– сметководствен и нормативен 
третман 

 

  1 час 

 

Елизабета 
Рибарова, 

консултант 

 

12.30-13.10 

 Нова организациона форма за 

основање трговско друштво 

(основна главнина 1 евро) 
 Лимитирана можноста на 

Централниот регистар за 
бришење на неактивни субјекти 
по службена должност 

 1 час 

Елена 
Блажевска 
Стаменковска, 
консултант 

13.10 – 13.20 
Пауза  

 
 

13.20 – 14.40 

 

Враќање и можност за невраќање на 
финансиската поддршка за исплата на 
плати за месеците февруари и март 2021  

 

 Услови и износ за враќање 

искористената поддршка 

 Можност работодавачот да не ја 
врати искористената поддршка 

 Примери и книжења – МСС 20, 

ОДДЕЛ 24 ОД МСФИ ЗА МСЕ 

 2 часа 

 

 

 

Мимоза 
Богатинова-

Кузмановски 

консултант, 



 

2 

 

 

Осврт на условите за враќање на 
финансиската поддршка според јавните 

повици од Владата од шестиот сет 
антикризни економски мерки 
 

 Угостители 

 Ресторани за свадби 

 Игротеки и приватни детски 
одморалишта  

 Оператори за огранизирање настани 

 Угостители (ноќен бар, дискоклуб, 
кабаре) 

 Туристички агенции 

 Фитнес студија и фитнес центри 

 Естрадни уметници 

 Туристички водичи 

 

14.40 – 14.50 
Пауза  

 
 

14.50 – 16.10 

 

Данок на додадена вредност при 
купување и проджба на подвижен имот 
(основни средства)  

 Законска регулатива и даночен 
третман 

 Примери и книжења 

 

2 часа 

Ксенија 
Чаминска, 

консултант 

 

Ви посакуваме успешна обука! 


