
“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје 

Консултантско друштво за  
економско-правни и други услуги 

организира стручно-едукативно  
“on-line” предавање на тема: 

НОВИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА ВО ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ;  
ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ ЗА 2022 година; ПОПИС, АМОРТИЗАЦИЈА  
И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА 2021 год.; СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2022 година; КАКО И РАЗНИ  
ДРУГИ УКАЖУВАЊА И ПОЈАСНУВАЊА ОД СЕКОЈДНЕВНОТО  

РАБОТЕЊЕ СО КОМПЛЕТНИ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА КНИЖЕЊЕ 
 

 
 
 
 
 

 

Стручното “on-line” предавање ќе се одржи 

на 25 октомври 2021 година 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НА ПРЕДАВАЊЕТО: 

 

I. Нови измени и дополнувања во законските 
прописи: 

а) Законот за сметководство за буџетите и буџет- 
 ските корисници; 

б) Законот за сметководство за непрофитните 
 организации; 

в) Законот за данок на личен доход; 

г) Законот за финансиска дисциплина; 

д) Законот за ДДВ; 

ѓ) Законот за административни службеници; 

е) Законот за данок на имот; 

ж) Законот за облигациони односи; 

з) Извршени се измени и дополнувања и во 
 други законски прописи кои ќе бидат 
 појаснети на самото предавање; 



II. Финансиските планови за 2022 година; 
 

III. Усогласување на побарувањата и обврските, 
попис на средствата со практични примери 
за книжење на кусоците и вишоците по 
пописот и нивното даночно задолжување, 
амортизацијата и ревалоризацијата за 2021 
година; 

 

IV. Спроведувањето на постапките за мали 
јавни набавки електронски; 

 
V. Припреми и подготовки за спроведувањето 

на постапките за јавните набавки во 2022 г.; 
 

VI. Практични примери на книжење со прес-
метка на повеќе видови средства, и тоа: 

а) Видови на додатоци и надоместоци на плати и 
 нивна евиденција – книжење во 
 сметководството; 

б) Видови надоместоци кои имаат карактер на 
 трошоци кои во праксата се мешаат со 
 додатоците и надоместоците за плати и 
 нивно книжење во сметководството; 

в) Исплати по договор за дело и нивното 
 ограничување според законските прописи и 
 книжење во сметководството; 

г) Исплатите на договорите за авторско дело и 
 нивното ограничување според законските 
 прописи со практични примери за книжење; 

д) Третманот на надоместоците на име закуп- 
 нина според Законот и нивното  книжење; 

ѓ) Книжењето на ДДВ кај регистрираните 
 даночни обврзници; 

е) Други усогласувања и книжења на средствата 
 во сметководството. 

VII. Специфични и многу други актуелни пра-
шања од редовното работење во праксата. 
 

VIII. Прашања и консултации од секојдневното 
работење во доменот на сметководството, 
финансиите, буџетот и правната 
проблематика и разни други оперативни и 
други прашања. 

Предавањето почнува со работа во 10,00 часот. 

Ве молиме, сите заинтересирани благовремено 
да ја пополните приложената “Пријава”, и да ни ја 
пратите на нашиот е-маил: 

 

info@makedonijabiro.com.mk 

mbiro@t.mk 

за да можеме да Ви пратиме линк, за да Ве 
вклучиме на предавањето. 

Секој пријавен учесник, претходно  ќе добие 
стручен материјал, во вид на прирачник, изработен 
исклучиво за материјата што е предмет на работа на 
предавањето, во која цена е вклучено и “on-line” 
предавањето. 

Заради карактерот и важноста на материјата, што 
ќе биде обработувана, на предавањето пожелно е да 
се пријават: 

ДИРЕКТОРИТЕ, одговорните сметководители, 
раководителите на единиците за финансиски 
прашања и внатрешна ревизија, секретарите и 
правниците, одговорните лица за јавни набавки, 
членови на комисијата за јавни набавки и лицата кои 
непосредно работат на проблематиката што ќе биде 
предмет на работа на предавањето. 

Предавачи и консултанти ќе бидат: 

1. М-р Ивица Лазевски, економски
 советник – Македонија биро – Скопје, 

2.  Иван Кузмановски, директор на   
 Македонија биро – Скопје. 

Учесниците на предавањето ќе добијат 
соодветен документ (потврда) за извршена обука, во 
смисла на член 154 од ЗРО и член 54 од Законот за 
административни службеници. 

Подетални информации можете да добиете 
секој работен ден од 7 до 15 часот на тел. бр. 
02/3127-044 и 3110-139. 

е-маил: info@makedonijabiro.com.mk , 

 mbiro@t.mk 

 www.makedonijabiro.com.mk 

  

 Во очекување на Вашето учество на 
предавањето, Ви посакуваме многу успеси во Вашето 
работење. 

Скопје,   

13.10.2021 год.                     „Македонија биро” – Скопje 

Број  0701/69 
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