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- Online Советување 30.08.2021 –  
Усогласување со Законот за заштита на лични податоци 

низ практични примери и новини во законската 
регулатива (даночна, сметководствена и сл.) 

 
 
Почитувани, 

Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на Online советување на 30.08.2021 

година (Понеделник) со следните теми: 

 

 Усогласување со Законот за заштита на лични податоци низ 

практични примери, 
 
 Воведување во Законот за заштита на лични податоци и запознавање со 

термините и целта на законот, 
 
 Кои обврски треба да ги исполнат трговските друштва со цел усогласување со 

барањата од Законот за заштита на лични податоци, 
 
 Разграничување на тоа кој треба а кој не треба да назначува офицер за 

заштита на лични податоци и да изврши усогласување. 
  
 Правата и обврските на сметководствените бироа како контролори и како 

обработувачи на лични податоци 
 
 СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: Разработка на пример на Сметководствено биро и сите 

обврски што треба да ги преземе спрема Агенцијата за заштита на лични 

податоци, спрема своите клиенти и сите акти за заштита на лични податоци 

согласно со ЗЗЛП. 

 Разрешување на сите дилеми и нејаснотии околу овој Закон со поставување 

на прашања од пракса и разработка на истите. 

 
Предавач : Емилија Ангеловска, Магистер по правни науки, Data 

protection and privacy consultant коавтор на Прирачник за имплемен-
тација на Законот за заштита на личите податоци објавен од МАСИТ. 
Стекнат меѓународно признаен сертификат CIPP/E (Certified Information 
Privacy Professional) 

 
 
 
 
 
 
 



 Карактеристики на новиот предлог Закон за вршење на 

сметководствени работи (ЗВСР)? 
 Што се уредува со новиот Предлог ЗВСР? 
 
 Кои се условите за стекнување на статус, сметководствен приправник, 

сметководител или овластен сметководители? 
 
 Кои се условите за стекнување на лиценца за ТП сметководител, овластен 

сметководител или Друштво за вршење на сметководствени работи? 
 
 
 Која е улогата и надлежностите на Советот за унапредување и надзор на 

сметководствената професија? 
 
 Што се доуредува во поглед на надлежностите и управувањето со ИСОС? 
 
 Кои се надлежности за дисциплинска комисија и кои мерки се предвидени за 

дисциплински прекршоци? 
 
 Кој ќе ја врши и како ќе се одвива контролата на квалитет на работењето на 

сметководителите и овластените сметководители? 
 
 Како е уредено континуираното професионално усовршување, колку часови 

ќе треба да се посетува? 
 
 Како е регулиран влезот во сметководствената професија со полагање испит 

за стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител и кој 
треба да го полага испитот? 

 
 Други прашања  
 

Предавач: Јани Павловски, магистер по правни науки 
 
 

 Претворање на заем во влог кај ДОО во согласност со предлог 

измената на Законот за трговски друштва  
 Кои се законските основи за преворање на заем (позајмица) дадена од 

основачот на друштвото во траен влог во основната главнина на друштвото? 
 
 Практично спроведување на целата постапка во централниот регистар и 

други институции доколку основачот е нерезидент. 
 

 Даночен третман и сметководствено евидентирање. 
 

Предавач: Јани Павловски, магистер по правни науки 
 
 
 
 
 



 Измени на даночна регулатива   

 Право на регрес за годишен одмор – даночен третман и сметководствен 
третман од аспект на пропишаниот зголемен износ на признат расход од 
аспект на данок на добивка. 

 
 Зголемен износ на признат трошок за тестови за Covid-19. 
 
 Амортизирање на преостанатата сегашна вредност на средствата кои не 

можат понатаму да се користат – постапка пред УЈП. 
 

 Други прашања 
 
Предавач: Симона Павловска, Овластен ревизор 

 
 
 
Напомена: Со присуство на советувањето се стекнувате со 8 часа КПУ 

 
Советувањето ќе се одржи на 30.08.2021 година со почеток во 09:00 часот. 
 
Надоместокот за присуство на online советувањето ќе изнесува 2.000 
денари + 18 % ДДВ или вкупно со ДДВ 2.360 денари. 
 

Плаќањето се врши однапред на жиро сметка 200003332266115 на 
Стопанска Банка АД Скопје. 
 

Пријавувањето може да се изврши со пополнување на формата за 

регистрација на smetkovoditeli.com.mk, со пишување на наш маил или со 

телефонско јавување. 

 
Контакт информации:  
Глобал Гроуп Консалтинг ДОО Скопје 
Ул. Жил Верн бр.8/1-5, 1000 Скопје 
Тел: 02/5126-533, Моб: 075/709-399 
www.smetkovoditeli.com.mk 
e-маил: info@globalgroup.mk, pretplata@smetkovoditeli.com.mk  
 
 

 
 

                                 

 
 


