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KOMORA NA PROCENUVA^I NA REPUBLIKA MAKEDONIJA 
 
 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
За поднесување барања за посетување  на kontinuirana  обука na проценувачи од 
областа на процена на тrgovski dru{tva, podvижен имот, машини и опрема и 

индустриска сопственост  

 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат условите за 

посетување на континуирана обука да поднесат барање за посетување нa континуирана 

обука  na проценувач од областа на процена на трговски друштва, подвижен имот, 

машини и опрема и индустриска сопственост 

Согласно член 26  од Законот за процена, посетувањето на континуирана  обука  

od соодветната област на процена е задолжителнa и нејзино непосетување се смета за 

дисциплински престап.  

Кандидатите кои имаат интерес за посетување на континуирана обука  na 

проценувач од областа на процена на трговски друштва, подвижен имот, машини и 

опрема и индустриска сопственост треба да поднесат Барање  на следниот емаил: 
info@komoranaprocenuvaci.mk 

1.  Барањето (исклучиво во печатена форма) треба да содржи: 
▪ Име и презиме на барателот и точна адреса на живеење. 
▪ Телефон за контакт (домашен, мобилен) и електронска адреса (Е-маил адреса). 
▪ Уплатница за уплатени средства за трошоци на kontinuirana обуката во износ 
од  (3.500,00) денари: 
Цел на дознака:  Обука за процена од областа на трговски 

друштва, подвижен имот, машини и опрема и 

индустриска сопстевност  
Назив и седиште на примачот:  Komora na procenuva~i na R.Makedonija 
Банка на примачот:   Komercijalna banka  
Трансакциска сметка на примачот:  3000000003545580 
Износ:     3.500 denari 

 

2. Кон барањето во прилог се доставува:  

-копија од уверението за положен стручен испит од соодветна област  

 
3. Kontinuiranata obuka }e se odr`at na; 

• 31 октомври 2014 година (петок) со почеток во 09.00 часот  

• 01 ноември 2014 година (сабота) со почеток во 09.00 часот  
• 02 ноември 2014  година (недела) со почеток во 09.00 часот     

• Краен рок за поднесување на барањето до Komorata na procenuva~i na 
Republika Makedonija  е  20.10.2014 година. 

 

Обуките ќе се одржат во ТЦЦ Гранд Плаза  

  Во прилог е агендата за обуките.   

                                                        Komora na procenuva~i na Republika Makedonija 



 

2 

 

 

 

    

          АГЕНДА  

 

 

31.10.2014 –петок     

09:00-10:30 Прва тема:          Проф. Др. Билјана Ангелова: Промена во методологија 

за процена на капитал 

11:00-12:30 Втора тема:        Проф. Др. Билјана Ангелова: Определување на просечна 

пондерирана цена на капитал и долг  

12:30-13:30 Пауза за ручек 

13:30–15:00 Трета тема: Проф. Др. Диана Бошковска: Бета коефициенти - 

методологија на определување и примери 

15:30–17:00 Четврта тема:   Проф. Др Гадаф Реџепи : ДЦФ метода - новини и 

дополнувања во методологијата на примена во стандардите за процена 

   

 

01.11.2014-сабота  

 

09:00-10:30 Прва тема: Мр Верица Хаџи Василева Марковска: ИФРС 13: Мерење на 

објективната вредност 

11:00-12:30 Втора тема:        Проф. Др. Гадаф Реџепи: Метода на амортизирана цена 

на замена (Depreciated Replacement Cost) 

12:30-13:30 Пауза за ручек 

13:30–15:30 Трета тема:         Проф. Др. Билјана Ангелова /Проф. Др Гадаф Реџепи 

/Мр. Верица Хаџивасилева Марковска : Работа во различни 3 групи* на 

теми кои се однесуваат на примена на методологиите за процена на 

капитал, опрема и подвижен  и права од индустриска сопственост   

15:30-17:00 Поставување на основни параметри на студија на случај 

  

 

02.11.2014-недела  

 

Комплетна анализа на случај на компанија која ке се проценува со примена на 

статички и динамички пристап 

9:00-13:00 Прва тема:          Проф. Др. Гадаф Реџепи: анализа на постојната состојба 

на друштвото - стратегија, бизнис план, SWOT анализа, длабинскa 

анализа на финансиски и други оперативни пераметри на компанијата. 

Втора тема:        Проф. Др. Билјана Ангелова: Процена со примена на ДЦФ - 

Проекции на бизнисот и определување на WACC 

Трета тема:        Мр.  Верица Хаџивасилева Марковска : Моделирање на 

процената и утврдување на проценета вредност. 

 


