
Цена на аранжманот: 12.500 денари (3 ПОЛУПАНСИОНИ)
по лице во двокреветна соба; 

за 1/1 = доплата: 6.000 денари/по лице

Важно објаснување во врска со цената и Пријавувањето:
-	 Цената	од	12.500	денари/лице	(3	полупансиони)	

се	однесува	за	сместување	во	двокреветна	соба
-	 За	сместување	во	еднокреветна	соба	се	доплатува	6.000	денари	
-	 Пријавување	на	лица	кои	не	се	учесници		

на	Обуката	и	Советувањето	НЕ Е ДОЗВОЛЕНО!

Цената на аранжманот вклучува:
-	Превоз	со	модерен	автобус	на	наведената	релација
-	Сместување	во	хотел	„ТОНАНТИ“	на	база	3 полупансиони
-	Организација	на	аранжманот	и	придружник	на	патувањето
-	Користење	на	поволностите	на	хотелот,	такса	за	престој

ЗАДОЛЖИТЕЛНО: 
Освен	ПАСОШ (или	ЛК)	и	патничко осигурување,	ЗАДОЛЖИТЕЛЕН	е	и	доказ	за	примени 
2 вакцини ИЛИ Доказ	за	прележан COVID (не	постар	од	45	дена)	ИЛИ негативен PCR тест 
(важи	72	часа)	или	негативен Брз антиген тест (важи	48	часа).	Освен	во	хартиена	форма,	
прифатливи	се	и	доказите	од	телефон.	Од	тргнувањето	од	Скопје	до	враќањето	назад	
во	Скопје,	патувањето	ќе	трае	повеќе	од	85	часа.

Пријавувањето е ЗАДОЛЖИТЕЛНО на тел. 02/3162-979; 3229-479; 070 60 60 61
е-маил: kontakt@proagens.com.mk, v_mladenova@proagens.com.mk

За	овој	аранжман	важат	општите	услови	за	патување	на	ТА.	Пилот	травел	и	СКТМ.	
тел. 02/3231-446; 02/3231-556;	моб. 070 250-501;	факс: 3298-344

е-маил:	info@pilottravel.com.mk
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ПРОГРАМА ЗА ДВОДНЕВНА ОБУКА НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

1.  Усогласување со новиот Закон за заштита на личните податоци

•	 	Начела	на	ЗЗЛП
•	 	Правни	основи	на	обработка	на	лични	податоци
•	 	Дефиниции	на	клучни	поими
•	 	Положба	и	меѓусебен	однос	на	Контролорот	и	Oбработувачот	(процесор)	
•	 	Договор	за	обезбедување	заштита	на	лични	податоци
•	 	Офицер	за	заштита	на	личните	податоци	(ОЗЛП)
•	 	Права	на	субјектот	на	лични	податоци	
•	 	Известување	за	нарушување	на	безбедноста	на	личните	податоци
•	 	Сметководители	и	вршители	на	сметководствени	работи	како	контролори

и	обработувачи	на	лични	податоци	
•	 	Правни	акти,	технички	и	организациски	мерки	за	усогласување	со	ЗЗЛП

2.  Поништени продажби и рекламации во трговијата 

•	 	Поништување	на	трансакции	и	поврат	на	добра	во	тековна	година
•	 	Враќање	на	производи	и	стока,	продадена	во	претходна	година
•	 	Исправка	на	ДДВ	при	промена	на	даночна	основа	

3.  Даночен третман на прометот поврзан со станови и станбени згради

•	 	Изградба	на	станбени	објекти	(претходен	ДДВ,	„reverse	charge“,	
аванси,	ДДВ	на	прв	промет)

•	 	Оданочување	на	промет	на	станови	од	соинвеститорска	изградба
•	 	Промет	на	станови	без	ДДВ
•	 	Промет	на	простории	поврзани	со	станбените	објекти	(подруми,	гаражи...)
•	 	Пренамена	на	станови	во	деловни	простори

4.  Ноември 2021: Предлог Закон за вршење на сметководствени работи

•	 	Уредување	на	стекнатите	права	
•	 	Одлагање	на	тајмингот	за	полагање	на	испит	за	нов	влез	во	сметководствената	професија
•	 	Доуредување	на	КПУ	заради	одржување	на	професионалните	знаења	и	вештини
•	 	Сметководствен	приправник	и	можност	за	менторирање	во	сметководството
•	 	Уредување	на	односот	со	ЦР	и	УЈП
•	 	Останати	важни	новини

5.  Новини во Законот за трговските друштва

•	 	Новина:	Основање	на	поедноставено	друштво	со	ограничена	одговорност	(ПДОО);
Нова	висина	на	основачкиот	капитал	на	ПДОО

•	 	Специфики	на	ПДОО	од	аспект	на	износот	на	влогот,	бројот	на	основачи,
задолжителната	резерва

•	 	Укинато	бришење	на	трговецот	поради	неподнесување	годишна	сметка
•	 	Статус	на	започнатите	постапки	за	бришење	на	ТД	и	ТП
•	 	Нови	износи	на	глоби	за	прекршоци	од	ЗТД	по	усогласувањето

со	новиот	Закон	за	прекршоци	



6.  Предлог измена на Законот за трговските друштва

•	 	Транформација	на	заем	од	инвеститорот	во	влог	кај	ДОО
•	 	Прецизирање	на	Годишниот	извештај	во	делот	на	примањата	на	членовите

на	органите	на	друштвото

7.  Даночен третман на продажбата на патнички автомобили 
 користени како основни средства

•	 	Третман	на	продажбата	(отуѓување)	на	автомобили	користени	за	службени	цели	
•	 	Третман	на	продажбата	(отуѓување)	на	автомобили	со	кои	е	вршена	конкретна	дејност

8.  Подготовки за попис 

•	 	Информација	поврзана	со	уредувањето	на	предметите	за	попис,	акти,	пописни	листи...	

9.  Управување со отпад од пластични кеси и пакувања
•	 Обврски	на	трговците:	Известување	за	продадените	кеси	и	уплата	на	наплатените	средства	

од	продажба	на	кесите
•	 Постапување	со	постојните	несоодветни	залихи	на	кеси	и	пакувања
•	 Обврски	за	угостителите	

10.   Нови услови за пензионирање во приватниот и јавниот сектор
	 •	 	Задолжително	пензионирање	со	64	години	возраст	
	 •	 	Исклучоци	во	издвоени	сектори	согласно	со	посебни	закони	
	 •	 	Право	на	жената	на	пензионирање	по	принцип	на	позитивна	дискриминација

	 	според	ЗПИО
	 •	 	Статус	на	поднесените	Изјави	за	продолжување	на	договорот	за	вработување	

11.   Одвоен живот и теренски додаток 

	 •	 	Исклучување	на	надоместоци	еден	со	друг	–	дилеми	и	објаснувања

12.  Специфични информации кои ќе го олеснат составувањето на годишната сметка / 
финансиските извештаи и даночните биланси  за 2021 година

•	 	Услови	под	кои	примената	финансиска	поддршка	за	февруари	и	март	нема	да	се	враќа.	
Во	деталите	се	кријат	замките	и	можностите.

•	 	Данок	на	личен	доход	и	данок	на	добивка:	Третман	на	тестовите	за	Ковид	19

•	 	Даночен	третман	на	приватното	здравствено	осигурување

•	 	Исплатен	регрес	пред	зголемувањето	на	неоданочовиот	износ:	Можни	ли	се	корекции?

•	 	Гранични	износи	за	данок	на	вкупен	приход	за	2021	година

13.   Останати новини и прашања и одговори 

Важно:  Секој	учесник	на	Обуката	на	Про	Агенс	ќе	добие	Прирачник во	печатен
	 		и	електронски	формат,		работен	прибор	и	освежителен	пијалок!

Ц Е Н И !

	 	Цена	за	дводневна	ОБУКА	е	4.000	денари.
	 	Задолжителна	претходна	уплата	на	сметката	на	Про	агенс,	210-0503940101-43,

	 	 	 	кај	НЛБ	банка.	Повикување	на	број:	21-3-16.



1 Име

2 Презиме

3 Број на уверение од ИСОС

4 е-маил за информирање

5 Телефон за контакт

6
Вработен во фирмата 

(скратен назив)

7
Адресни податоци за фирмата 

(улица и број) 

8 Град 

Ќе посетувам КПУ за:

9а Овластен сметководител

9б Сметководител

Плаќањето ќе биде извршено од: 
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Пилот травел: info@pilottravel.com.mk / сметка: 210-0571615201-11 / тел. 02 / 32 98 344

ДВОДНЕВНО КПУ: Цената на Советувањето / КПУ Обуката = 4.000 денари.

ЦЕНА на Советувањето / КПУ обуката (со Прирачник, раб. материјали и освеж. напиток):

Ако поседувате сопствено патничко осигурување, ставете „Х“

Напуштање на хотелот:                  21.11.2021

двокреветна соба

еднокреветна соба

Двокреветната соба ќе ја делам со:

Инфо за организацијата на патувањето:

Регистрација на 12 ноември 2021 (петок) од 9:30 часот. Почеток во 10:00 часот !

Пријавениот учесник се смета за регистриран само ако е извршена целосна уплата на цената. 

Уредно пополнетата Пријава задолжително се доставува 7 дена пред Советувањето / КПУ обуката.

Со пополнувањето на оваа Пријава го потврдувам Барањето за резервација во хотелот

„ТОНАНТИ“ - Врњачка Бања (СРБ), согласно со познатите цени и услови:

Мобилен телефон

ЕМБГ

Број на пасош

Адреса од пасошот

Инфо за Советувањето / КПУ обуката

10a Фирмата/ТП во која сум вработен (наведена погоре во точката 6.)

10б Сопствени парични средства на ОС / С
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Ставете „Х“ само во еден од избраниот ред:

Ставете „Х“ само во еден од избраниот ред:

Агенција ПРО АГЕНС: ПРИЈАВА за Советување / КПУ обука за овл. сметководители

/ сметководители, бр. 3/2021 - 16 за ВРЊАЧКА БАЊА (СРБ) 18-21 ноември 2021 г. 

За оваа обука ќе користам ВАУЧЕР од 8 / 16 КПУ часови

(колегите што НЕМА да користат ваучер, ова поле не го пополнуваат)
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Задолжително: Освен ПАСОШ (или ЛК) и патничко осигурување, ЗАДОЛЖИТЕЛЕН е и доказ за примени 

2 вакцини ИЛИ Доказ за прележан COVID (не постар од 45 дена) ИЛИ негативен PCR тест (важи 72 часа) или 

негативен Брз антиген тест (важи 48 часа). Освен во хартиена форма, прифатливи се и доказите од телефон.

Од тргнувањето од Скопје до враќањето назад во Скопје, патувањето ќе трае повеќе од 85 часа.

ЦЕНА за престојот и патувањето: 3 полупансиони; со вклучен автобуски превоз: 

двокреветна соба = 12.500 денари / доплата за еднокреветна соба = 6.000 денари

Состанок на групата на 18 ноември 2021 (четврток)

пред хотел „ВИП“ во 6:30 часот (рано наутро)  

Име и презиме на патникот

Пристигнување во хотелот:          18.11.2021

Ако патувате со сопствено возило (а не со организираниот превоз), ставете „Х“

(ако патувате организирано, ова поле не го пополнувајте)

Сметка на Про агенс, 210-0503940101-43, кај НЛБ банка. Повикување на број: 21-3-16.



ул „Наум Наумовски Борче“, бр. 68/4, 1000 Скопје, п. фах 272

Сметка:

ЕДБ: МК 4030995196418

Матичен број: 5039401

тел./факс: 02 3162 979 3229 479

Скопје, 05.11.2021 година

(датум)

Ред.

бр.

Eд. 

мерка
Количина Eд. 

Цена

Со букви:

Плаќање во рок од 3 дена од денот на приемот на фактурата. Лице овластено за фактурирање

Примил ПГ

NLB банка - Скопје

4.000

210 - 0503940101 - 43

kontakt@proagens.com.mk

21-3-16

О  П  И  С ИЗНОС

со ДДВ за 1 лице

четири илјади денари

1

Врњачка Бања (СРБ), Обука 3/2021 (11-21 ноември 2021 - 16 КПУ): 

„Сметководство, финансиско известување, даноци, работни 

односи, корпоративно право и други пропси - 2021 година“ 

Цената е за 1 учесник и 1 Прирачник

часови 16 250

www.proagens.com.mk

www.proagens.mk

Агенција за економско - правна поддршка и процена „Про агенс“ ДОО - Скопје

ПРО - ФАКТУРА бр.

mailto:kontakt@proagens.com.mk
http://www.proagens.com.mk/
http://www.proagens.mk/

