
“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје 

Консултантско друштво за  
економско-правни и други услуги 

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

НАЈАВЕНИ СЕ ИЗМЕНИ И УСОГЛАСУВАЊА НА ПРОПИСИТЕ ЗА СМЕТ- 
КОВОДСТВОТО И СМЕТКОВОДСТВЕНОТО РАБОТЕЊЕ СО ЕВРОПСКОТО 

ЗАКОНОДАВСТВО  И  МЕЃУНАРОДНИТЕ  СМЕТКОВОДСТВЕНИ 
СТАНДАРДИ ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ; НОВИ 
ЗАКОНСКИ  ПРОПИСИ; ФИНАНСОВИТЕ ПЛАНОВИ И ПОПИС И 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 2022 г. И ДРУГИ ПРАШАЊА 
 

 
 

Стручното “on-line” предавање ќе се одржи 

на 19 и 20 октомври 2022 година 

 

ПРОГРАМА НА ПРЕДАВАЊЕТО: 

 

I. Најавени се измени и усогласувања на 
прописите за сметководството и сметко-
водственото работење со европското 
законодавство и меѓународните сметко-
водствени стандарди за буџетите и 
буџетските корисници. 

1.  Предвидено е ова усогласување да 
 заврши до крајот на 2022 година. 

а) Ќе се менува целосно Законот за сметко-
 водство за буџетите и буџетските 
 корисници; 

б) Правилниците заедно со сметковниот 
 план; 

в) Другите прописи и акти поврзани со 
 сметководството и сметководственото 
 работење. 

2.  Улогата на одговорниот сметководител, 
 неговите права и обврски по ново и се 
 менуваат и усогласуваат со меѓународ-
 ните сметководствени стандарди и европ-
 ското законодавство. 

3. Какви услови треба да ги исполнува одго-
 ворниот сметководител (работно иску-
 ство, образование и сл.). 

4. Се воведува полагање на стручен испит 
 за одговорниот сметководител. 

5. Наши ставови и мислења околу овие  пра-
 шања и посебно околу правата, обвр- 
 ските и соодветното рангирање според 
 Законот за административни службеници 
 на одговорните сметководители по ново. 

 



II. Нови законски прописи: 
 
1. Нов Закон за буџетите; 

 
2. Нов Закон за спречување перење на 

пари и финансирање тероризам; 
 

3. Појаснувања на одделни нерасчис-
тени прашања околу пензионирањето 
на лицата кои покрај старосната 
граница (62 и 64), немаат наполнет 
стаж најмалку 15 години. 

 

III. Примена на одредбите на член 56 од 
Законот за користење и располагање со 
средствата во државна и општинска 
сопственост; 
 

IV. Финансовите планови за 2023 г. кои се 
изготвуваат по досегашниот Закон за 
буџетите; 
 

V. Годишен попис на средствата (основни и 
обртни); 
 

VI. Усогласување на побарувањата и 
обврските; 
 

VII. Амортизација и ревалоризација на 
средствата за 2022 годинаша. 
 

VIII. Прашања, консултации и одговори. 

On-line  предавањето првиот ден почнува во 
10,00 часот. 

Ве молиме, сите заинтересирани благо-
времено 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, и 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 

 

 Доколку не сте во можност да 
присуствувате на предавањето, можете да го 
порачате само прирачникот. 

Плаќањето може да се изврши на жиро-
сметка 300000000197528, даночен број 
4030989239725, депонент Комерцијална банка - 
Скопје, на име „МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје. 

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

Одговорните сметководители, раководи-
телите на единиците за финансиски прашања и 
внатрешна ревизија, секретарите и правниците 
и лицата кои непосредно работат на пробле-
матиката 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; моб.тел. 071-342-010 и 071-342-185. 
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,   
05.10.2022 год.             „Македонија биро” – Скопje 
Број  0701/83 
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