
“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје 

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги 

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

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА 2021 год. 

СО ПОЈАСНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ НОВИНИ ВО НЕГОВАТА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА, АКТУЕЛНИ 
ПРАШАЊА ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД И МНОГУ ДРУГИ ЗАКОНИ КОИ ГО 

РЕГУЛИРААТ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ, ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ПРАКСАТА, 
ОТВОРАЊЕТО НА ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ ЗА 2021 год. И ПРЕНОС НА САЛДАТА, КАКО И РАЗНИ ДРУГИ 

УКАЖУВАЊА И ПОЈАСНУВАЊА ОД СЕКОЈДНЕВНОТО РАБОТЕЊЕ СО КОМПЛЕТНИ ПРАКТИЧНИ 
ПРИМЕРИ ЗА КНИЖЕЊЕ 

Заради неможноста да одржиме советување со физичко присуство согласно протоколите на 
надлежните органи, принудени сме и овој пат да одржиме дводневно “on-line” предавање 

 

Стручното “on-line” предавање ќе се одржи 

на 14 и 15 јуни 2021 година 

 

ПРОГРАМА НА ПРЕДАВАЊЕТО: 

I. Примена на Законот за извршување на 
буџетот за 2021 година, со појаснувања на 
одделни новини во делот на неговата 
примена: 

1) Воведен дел; 
2) Исплатите на платите, додатоците и надоместоците 

на платите; 
3) Разни видови издатоци и трошоци; 
4) Финансиските планови (содржината, формата и 

роковите, како и нивното донесување и 
усогласување); 

5) Финансовите планови пропишани со Законот и 
плановите во праксата; 

6) Содржината на месечните, кварталните и годишните 
планови пропишани со Упатството за начинот на 
трезорското работење; 

7) Рокови за користење на капиталните средства во 
2021 год. од страна на централната власт; 

8) Со новиот закон пропишано е право на дневница за 
патување во земјата за вработените во буџетските 
корисници, но не е пропишано правото на хотелско 
сместување, превозни и други трошоци поврзани со 
службеното патување во земјата 
- одговор ќе добијат на советувањето сите 

учесници како ќе можат да го остваруваат и 
правото на таквите трошоци и други нејасни 
прашања од законот; 

9) Други актуелни прашања од примената на законот. 

 

II. Актуелни прашања од примената на Законот 
за данокот на личен доход: 

1) Кои стапки се применуваат во 2021 година на 
исплатите на следните приходи: 
- данок на личен доход на платите, 
- данок од самостојна дејност или паушално 

плаќање, 
- примања по договор за дело, 
- доход од продажба на сопствени земјоделски 

производи, 
- доход од капитал и капитални добивки и 
- друг доход. 

2) За авторските и сродни дела; 
3) Доход од закуп и подзакуп (кирии и закупнини); 
4) Роковите на плаќање на данокот на личен доход; 
5) Роковите на плаќањето на данокот на личен доход 

за оние приходи кои се исплатуваат на физички лица 
за извршени занаетчиски или други услуги, за 
купување на стоки од пазар или физички лица; 

6) На кои видови приходи се применуваат и плаќаат 
пропишаните стапки од 10% на бруто или 11,111% на 
нето; 

7) На кои видови приходи се применуваат пресметани 
стапки; 

8) Извршени се делимични измени и дополнувања во 
Законот во 2020 и во 2021 година; 

9) Други актуелни прашања од примената на Законот. 

 



III. Важни прашања и потсетувања од примената 
на Упатството за начинот на трезорското 
работење; 

 

IV. Закон за трансформација во редовен работен 
однос во праксата; 

 

V. Закон за волонтерство во праксата 
- Појаснување за Законот за практикантство; 

  

VI. Јавните набавки во праксата 
1) Примена на законот во класичниот сектор; 
2) Во кои случаи не се применува законот во 

класичниот сектор; 
3) Делумна примена на законот во класичниот сектор; 
4) Вредносни прагови за примена на законот; 
5) Набавка од мала вредност; 
6) Поедноставена отворена постапка; 
7) Јавна набавка за посебни услуги и услуги кои не 

подлежат на законот, ни по основ, ни по висина; 
8) Други актуелни прашања од законот: 

- конкурентска постапка со преговарање, 
- електронски каталог, 
- динамичен систем на јавни набавки, 
- утврдување способност, 
- список на одделни видови услуги од 

Поимникот  за јавни набавки; 
9) План за јавни набавки за 2021 година. 

  

VII. Потсетување во врска со преносот на салдата 
од 2020 во 2021 година и водењето на 
задолжителните деловни книги во 
сметководството кај буџетите и буџетските 
корисници и Законот за даночна постапка за 
даночните обврзници 

  Појаснување 

1) Пропусти и грешки во евиденцијата кај основните 
средства и нивната исправка, амортизација и 
ревалоризација на истите; 

2) Водење на задолжителни деловни книги во 
сметководството според Законот за сметководство 
кај буџетите и буџетските корисници: 
- задолжителни деловни книги; 
- помошни деловни книги. 

3) Пренос на салдата од 2020 во 2021 година и 
отворање на деловните книги за 2021 година: 
- одделни книжења и усогласувања при 

преносот на поедини салда од 2020 во 2021 
година; 

- затворање и потпишување на деловните книги 
за 2020 година; 

- извадок од Законот за даночна постапка за 
водење на деловните книги кај даночните 
обврзници; 

- други прашања и појаснувања околу преносот 
на салдата и заклучување на деловните книги 
за 2020 година. 

  

VIII. Предлог на закони кои се во постапка на 
донесување во Собранието на РСМ: 

1) Закон за изменување и дополнување во Законот за 
сметководство за буџетите и буџетските корисници 
и непрофитните организации; 

2) Закон за изменување и дополнување на Законот за 
вршење на сметководствени работи со кој закон се 
предвидуваат големи олеснувања и ослободувања 
од обврската за обуки на лицата кои во претходните 
години ги исполниле задолжителните часови и 
други видови олеснувања; 

3) Други прописи кои го регулираат материјално-
финансиското работење, со практични примери за 
книжење; 

 

IX. 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@thome.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. 

Плаќањето може да се изврши на жиро-сметка 
300000000197528, даночен број 4030989239725, депонент 
Комерцијална банка - Скопје, на име '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 ден од 
7 до 15 часот на тел. бр. 02/3127-044 и 3110-139. 

е-маил: info@makedonijabiro.com.mk, mbiro@thome.mk 

www.makedonijabiro.com.mk 

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

  

Скопје,  01.06.2021 год.             

 “Македонија биро” – Скопје  

Број  0701/46 


