“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје
Консултантско друштво за економско-правни и други услуги
организира стручно-едукативно советување на тема:

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА ОД ТЕКОВНОТО РАБОТЕЊЕ,
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИТЕ ПО НОВО И ДРУГИ АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ОД
ОДДЕЛНИ ПРОПИСИ КОИ ВО ПРАКСАТА ПРОИЗВЕДУВААТ ПРОБЛЕМИ
И НЕЈАСНОТИИ

Стручното советување ќе се одржи во:
- СТРУГА – хотел „ДРИМ“ на 2 и 3 јуни 2022 година,
- СКОПЈЕ – хотел „КОНТИНЕНТАЛ“ на 6 и 7 јуни 2022 година.

ПРОГРАМА НА ПРЕДАВАЊЕТО:
I.

Вовед;

II.

Примена на Законот за извршување на
буџетот на РСМ за 2022 година;

измените и дополнувањата извршени во
Законот за административни службеници;
4) Минимална плата по ново.
V.

III.

Примена на Законот за минимална
плата;

IV.
Пресметка на платите по ново:
1) Пресметка на минимална плата за
вработените за кои не важи Законот за
административни службеници;
2) Пресметка на плата за време на штрајк за
вработените за кои не важи Законот за
административни службеници;
3) Пресметка на платите за административните службеници врз основа на

VI.

Потсетување околу примената на
Општиот колективен договор за јавниот
сектор со неговата целосна содржина;

Актуелни и спорни прашања од
Законот за јавна внатрешна финансиска
контрола:
1) Дали овој закон има целосна правна
примена на сите видови буџети и буџетски корисници;
2) Во кои субјекти се формираат одделенија
за финансиски прашања;

3) Во кои субјекти се формираат единици –
одделенија за внатрешна ревизија;
4) Дали јавните установи се должни да
изготвуваат процедури според ЗЈВФК.

Одговорните сметководители, раководителите на единиците за финансиски прашања и
внатрешна ревизија, секретарите и правниците,
одговорните лица за јавни набавки, членови на

VII.

VIII.

IX.

Правен основ на компензациите,
цесиите и други форми на порамнување
или пребивање со нивно книжење, како
и книжење и раскнижување на исплатени долгови од сметките на сопствените приходи за сметка на буџетската
сметка и обратно.

комисијата за јавни набавки, како и лицата кои

Законот за јавни набавки во праксата,
нејаснотии, недоречености и погрешна
примена на законот, за кои најчесто се
поставуваат прашања.

– Македонија биро – Скопје,

Актуелни прашања околу расходувањето на средствата по член 42 од
Законот за користење и располагање со
средствата во државна и општинска
сопственост.

X.

непосредно работат на проблематиката што ќе
биде предмет на работа на предавањето.
Предавачи и консултанти ќе бидат:
1. М-р Ивица Лазевски, економски советник

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

Прашања, консултации и одговори.

секој работен ден од 7 до 15 часот на тел. бр.:
02/3127-044 и
Советувањето првиот ден почнува со работа
моб.тел.бр. 071-342-010 и 071-342-185.

во 10,00 часот.
Секој учесник на советувањето ќе добие
стручен

материјал,

во

вид

на

прирачник,

изработен исклучиво за материјата што

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

www.makedonijabiro.com.mk

е

предмет на работа на советувањето.
Заради карактерот и важноста на материјата,

Во очекување на Вашата посета на
советувањето, Ви посакуваме многу успеси во
Вашето работење.

што ќе биде обработувана, на советувањето
пожелно е да се пријават:
Скопје,
20.05.2022 год.
Број 0701/49
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