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ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС 

ПРОГРАМА ЗА  

ОБУКА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА - ЕДНОДНЕВНА И 
ДВОДНЕВНА ПРОГРАМСКА ЕДУКАЦИЈА 

 

Распоред на предавања и тематски содржини 

Распоред на одржување на Обука и датуми. Почеток 10.00 часот 

Скопје 
Event Centar “Ragusa 360” 
(физичко присуство) 

30 ноември 2022  

WEBINAR („on-line” обука) со почеток во 10 часот  
(пријавување најдоцна до 27.11.2022 година) 

01 декември 2022 

Дубаи, Обединети Арапски Емирати 
07 – 13 декември 

2022 

 

Т Е М И 

ТРГОВИЈА 

 Нов Закон за заштита на потрошувачите; 

 Права и обврски за потрошувачите при купопродажни односи; 

 Обврски за продавачите кои произлегуваат од продажни зделки; 

 Специфични договори и новововедени трговски категории на заштита; 

 Замени на купени стоки, рекламации, одговорност и забелешки; 

 Трговски поттикнувања; 

 Информациски и документациски обврски; 

 Јавни трговски услуги; 

 Нечесни трговски практики; 

 Услови на стоките за внесување во промет; 

 Заштита на правата и колективните интереси на потрошувачите; 

 Потрошувачки приговор, спор и вонсудско порамнување; 

 Надзор и казнени одредби. 

ПОПИС И ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ  

 Попис на основни средства, вложување и други материјални и 
нематеријални средства; 

 Попис на залихите на материјали, ситен инвентар, амбалажа, готови 
производи и стоки; 

 Попис на побарувања и обрски и други финансиски средства, попис на 
паричните средства и готовина; 

 Документациска основа и други акти за извршување на пописот. 

МСС и МСФИ 

 МСС 2 - Залихи; 

 Набавна, продажна вредност на залихите; 

 Постапки на проверка и усогласување на залихите; 



 

 Дополнителни утврдувања на отстапување во вредноста на залихите; 

 Определување на нето реализациона вредност на залихите; 

 Финансиски импликации во ФИ од вреднувањето на залихите; 

 Обелоденување информации и презентирање. 

МСС и МСФИ 

 МСФИ 5 - Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати 
работења; 

 Класификација на нетековни средства (НСО); 

 Нетековни средства за оттуѓување; 

 Утврдување на вредноста на НСО; 

 Признавање на загуби и промени во планови за продажба на НСО; 

 Презентирање и обелоденување информации за оценување на финан-
сиските ефекти. 

ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА РАЗЛИКИ УТВРДЕНИ СО ПОПИСОТ 

 ДДВ, 

 Персонален данок на доход, 

 Данок на добивка, 

 Сметководствена евиденција на разликите утврдени со пописот и друга 
поврзана сметководствена евиденција. 

ЈАВЕН СЕКТОР 

 Закон за буџети со примена од 01.01.2023 година;  

 Нови расходни ставки и права за исплата од 01.01.2023; 

 Импликации од актуелната состојба врз извршувањето на буџетот во 
2023 година; 

 Промени во начинот и условите за извршување на буџетот; 

 Најавени или околности кои се очекуваат и нивното влијание врз 
извршувањето на буџетот. 

СПЕЦИФИЧНОСТИ И ОСОБИНИ НА ПОПИСИТЕ КАЈ ОСТАНАТИ ВИДОВИ СУБЈЕКТИ 

 Пописи кај непрофитни субјекти; 

 Пописи кај банки; 

 Пописи кај осигурителни друштва; 

 Попис кај буџети и буџетски корисници. 
 

ПАУЗА: 12.00-13.00 
 

НАПОМЕНА: За слушателите на ON-LINE обука, за навремено доставување на мате-
ријалот, Вашата уплата и пријава да се извршат најдоцна до 27 Ноември 2022 год.  

Цена за еднодневна обука 2.360 денари со вклучен 18% ДДВ, обука во странство 

4.000 ден. (ослободено од ДДВ по член 14 став 2 точка 3а од Закон за ДДВ) 

Начин на плаќање: Исклучиво на трансакциска сметка:  
Еуро Консалт Плус: ЕДБ МК 4030005567697,  

Tрансакциска сметка: 270000001040794, Халкбанк АД Скопје  
Пријавата пополнете ја и испратете ја на нашата e-маил адреса: info@eurokonsaltplus.com.mk  

mailto:info@eurokonsaltplus.com.mk

