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 Во врска со претходно доставеното изестување, за одржување на 
предавање, за изготвување на завршна сметка за 2020 година, објавено на ден 
21.12.2020 година, дополнително Ви го доставуваме следното: 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 Предавањето ќе се одржи „on-line“,  на деновите 03 и 04.02.2021 година, со 
почеток во 10,00 часот. 

 Сите пријавени учесници, ќе добијат стручен материјал – прирачник за 
изготвување на завршна сметка за 2020 година во која цена е вклучено и         
„on-line“ предавањето, и тоа: 

- за претплатниците на Билтенот Пракса и сметководство по цена од 
3.000 ден. + 5% ДДВ, за вториот учесник по цена од 1.500 ден. + 5% 
ДДВ, за третиот и натака по цена од 1.000 ден. + 5% ДДВ; и 

- за непретплатниците на Билтенот Пракса и сметководство по цена од 
3.500 ден. + 5% ДДВ, за вториот учесник по цена од 2.000 ден. + 5% 
ДДВ, за третиот и натака по цена од 1.500 ден. + 5% ДДВ. 

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

 На самото предавање, освен за составување на завршната сметка, ќе бидат 
третирани и теми за изготвување на платите во 2021 година, новини во законски 
прописи, правно-економски и други прашања за буџетите и буџетските 
корисници. 
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 На истата пријава можат да се нарачаат и обрасците за составување на 
завршна сметка за 2020 година. 

 Ги молиме сите заинтересирани, кои досега сеуште не се пријавиле, да се 
пријават веднаш, за да би можеле благовремено да ја отпечатиме потребната 
количина на прирачници, и да ги вклучиме на предавањето.  

 Заинтересираните да се пријават на нашата пријава, која Ви ја доставивме 
на ден 21 декември 2020 година, а оние кои не ја добиле, можат да ја преземат 
од нашата веб страна: www.makedonijabiro.com.mk , и да ни ја достават на 
нашиот е-маил: mbiro@t.mk , или по пошта. 

 Сите лица кои ќе присуствуваат на предавањето, ќе добијат потврда за 
извршена обука, во смисла на член 36 став (3) алинеја 3, член 49 став (4) алинеја 
1 и член 54 став (1) од Законот за административни службеници. 
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       15.01.2021 година                                                            У п р а в и т е л, 
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