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1 СМЕТКОВОдСТВО
	 За дол жи тел на при ме на на Ко дек сот на ети ка на 

про фе си о нал ни смет ко во ди те ли во однос на:
•	 етич	ко	од	не	су	вање
•	 подготвување	и	известување	на	информации
•	 по	тенци	јал	ни	кон	флик	ти	и	за	ка	ни
•	 заш	тит	ни	мер	ки	и	друго

	 Смет	ко	вод	стве	но	еви	ден	ти	ра	ње	на об врските за 
да но ци по из врше на кон тро ла од УЈП сог	лас	но	
МСС 8 и Од дел 10 од	МС	ФИ	за	МСЕ	(прак тич ни 
при мери)

	 Нап ла та на по ба ру ва ња та по пат на фак то ринг 
-	смет	ко	вод	ствен	и	да	но	чен	ас	пект	(прак тич ни 
при мери)

	 По зај ми ца или пре зе ма ње на долг сог	лас	но	За-
ко	нот	за	об	ли	га	ци	о	ни		од	но	си	и	да	ноч	ните	за	кони

	 Специфичности	во	смет	ко	вод	стве	ното	еви	ден	ти	ра-
ње	на до го во ри за конце си ја на ус лу ги сог	лас	но	
Тол	ку	ва	ње	то	КТМ ФИ - 12, за	из	град	ба	на	об	јекти,	
хид	ро	е	лек	трич	ни	цен	трали,	тран	спор	ти	ра	ње	и	
трет	ман	на	от	пад	и	дру	го (прак тич ни при мери)

	 Еви	денци	ја	во	тр го ви ја на го ле мо и ма ло (прак-
тич ни при мери)
•	 Ко	ја	е	раз	ли	ка	та	ме	ѓу	ма	те	ри	јал	но	то	смет	ко	вод-
ство,	и	тр	гов	ска	та	кни	га	и	ма	га	цин	ска	та	кар	тица?

•	 Кои	се	ба	ра	ња	та	на	кон	трол	ните	ор	гани?

дАНОцИ

	 да ноч ни те об врз ни ци има ат об врска до УЈП да 
го при ја ват учес тво то во стран ски пер со нал ни 
и ка пи тал ни друш тва
•	 Да	обез	бе	дат	до	ка	зи	за	из	врше	на	та	ра	бота
•	 Да	ги	име	ну	ва	ат	до	ве	ри	те	ли	те	и	при	ма	чи	те
•	 Да	учествуваат	во	утврдувањето	на	фактичката	
состојба	и	друго

•	 Кои	се	прав	ни	те	по	след	ици	од	не	ис	пол	ну	ва	ње	
на	об	врската?

	 Зад ржу ва ње на да нок при	ис	пла	та	на	при	хо	ди	на 
стран ски прав ни и фи зич ки лица
•	 Кои	при	хо	ди	под	ле	жат	на	ода	но	чу	вање?
•	 Пос	та	пка,	пресмет	ка	и	об	рас	ци	за	да	ноч	но	олес-
ну	ва	ње	или	ос	ло	бо	ду	вање

•	 Об врска на ли це то за	пресме	ту	ва	ње	и	пла	ќа	ње	
на	да	но	кот	да га ран ти ра за точ нос та

	 Но во - Од 1 Ју ли про пи ша ни ро ко ви за УЈП и 
дру ги над леж ни ор га ни да	из	да	дат	ре	ше	ние	за	
одоб	ре	ние	или	од	би	ва	ње	на	ба	ра	ње	то	од	стра	на	
на	да	ноч	ни	от	об	врз	ник

	 Спе ци фич нос ти за за ед нич ка град ба од ас пект 
на ддВ (прак тич ни при мери)

	 Нов Обра зец ддВ-ФдО - фак	ту	ра	за	да	ноч	но	ос-
ло	бо	ду	ва	ње	за	до	на	ции	од	стран	ство

	 Ра бат, каса-сконто, бо ни фи ка ци ја и до пол ни те-
лен по пуст од	ас	пект	на	ДДВ	(прак тич ни при мери)

	 да ва ње доб ра без на до мест на	вра	бо	тени,	соп-
стве	ни	ци	и	нив	ни	блис	ки	лица,	прав	ни	лица,	неп	ро-
фит	ни	ор	га	ни	за	ции	и	дру	ги (прак тич ни при мери)

	 да ноч ни ос ло бо ду ва ња од пер со на лен да нок

НАдОМЕСТОцИ
	 днев ни ци за служ бе ни па ту ва ња во зем ја та и 

стран ство и	спе	ци	фич	нос	ти	при	пресмет	ка	за	мо-
бил	ни	ра	бот	ни	ци	(во	зачи)

П РО Г РА М А  Н А  СО В Е Т У ВА ЊЕ ТО

SOVETUVAWETO ]E SE ODR@I VO

Штип	-	Хотел Оаза	.........................................31 Мај	2016 
Битола	-	Хотел	Епинал	.................................1 Јуни	2016 
Кавадарци	-	Ангропромет	...........................2 Јуни	2016	
Скопје	-	Хотел	Холидеј Инн	..........................7 Јуни	2016
Охрид	-	Хотел	Милениум..............................8 Јуни	2016

ПОЧЕТОК ВО 10 ЧАСОТ
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дЕЛОВНО ПРАВО
	 Од 31 Јули 2016 година нов Закон за општа 

управна постапка (тужба	за	поведување	на	
управен	спор	наместо	жалба,	прибавување	докази	
по	службен	пат,	утврдени	рокови	за	преземање	
дејствија	и	достава	на	документи)

	 На ма лу ва ње на ос нов на глав ни на на тр гов ско 
друш тво
•	 Усло	ви	и	по	ста	пка
•	 Испла	та	на	сод	руж	ни	ци	те	и	да	ноч	ни	ос	ло	бо	ду-
вања

	 Но во - Од 1 Ав густ за дол жи тел но учес тво на 
ад во кат во	по	ста	пка	по	пла	тен	на	лог	кај	но	тар	
(пот	реб	ни	до	ка	зи	и	при	лози,	тек	на	по	ста	пка	и		
тро	шоци)

РАБОТНИ ОдНОСИ
	 Пра во на го ди шен од мор и рег рес -		

стек	ну	вање,	ко	рис	те	ње	и	тра	е	ње
	 Зад ршка на пла та -	ос	нов	и	ог	ра	ни	чу	ва	ње		

на	из	но	сот	на	зад	ршка

дРУГИ ПРОПИСИ
	 Уки на та е ца рин ска та стап ка за	дру	ги	про	из	во	ди	

од	ко	жа	и	веш	тач	ка	ко	жа	и	од	дел	ни	тка	е	нини
	 Уки на та е об врската за	под	не	су	ва	ње	ба	ра	ње	за 

здрав стве на кар тич ка за де ца до три го диш на 
воз раст

	 Но во -	пот	реб	на	до	ку	мен	та	ци	ја	за	об јек ти за кои 
не тре ба одоб ре ние за град ба (рек	лам	ни	па	ноа,	
пла	жи	со	прид	руж	ни	об	јекти,	пе	шач	ки	па	те	ки,	под-
зем	ни	бу	на	ри	и	друго)

	 Но ви ус ло ви за пре воз на пат ни ци за соп стве ни 
пот ре би	за	кои	не	е	пот	реб	на	ли	ценца;	на	мес	то	
па	тен	лист	-	спи сок на пат ници и	друго

	 Но ви ус ло ви под кои фи зич ки те ли ца ќе мо же 
да из нај му ваат,	ста	нови,	ку	ќи	апартма	ни	и	со	би	
за	од	мор

	 Но во - Прек р шо чен пла тен на лог сог	лас	но	За	ко-
нот	за	фи	нан	сис	ка	дис	цип	лина
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KOTIZACIJA

цената на материјалот и присуство:
w 1.990 денари со вклучен ддВ за еден учесник
w 1.500 денари со вклучен ддВ за секој нареден 

учесник од иста фирма
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ODNAPRED	NA	SMETKA	210-0522737201-81,	
NLB	TUTUNSKA	BANKA,	AD	-	SKOPJE	
RAFAJLOVSKI	KONSALTING,	EDB	MK	4030998343900, 
VO GOTOVO NA	SAMOTO	SOVETUVAWE.
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