
 

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје 

Консултантско друштво за  

економско-правни и други услуги 

П О К А Н А  

ЗА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН  “ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И 

ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2016 г. 

Живееме во време на големи промени на постојните законски пропи- си и 

истовремено донесување на нови. Тие претставуваат голема потешкотија и 

непознаница за нивната примена кај сите буџети и буџетски корисници и непрофитни 

организации. Но, тука е “Македонија биро”, која ќе Ви пружи секаква стручна помош за 

разрешување на сите нејаснотии и проблеми.  

“Македонија биро” е куќа која се занимава исклучиво со едукација и давање 

стручна и практична помош на сите стручни и административни работници кај буџетите 

и буџетските корисници, здравствени установи и непрофитни организации. Исто така, се 

врши едукацја и преку стручна литература, пред сe со месечниот билтен “Пракса, 

сметководство, финансии и правна проблематика” и други нејзини повремени и трајни 

изданија. 

Редовна и повремена едукација која се врши преку одржување на стручно-

едукативни советувања и консултации, во врска со примената на прописите од 

економско-правната и сметководствена област. Посебно да истакнеме дека во 

2016/2017 година предвидуваме и посебни стручни обуки за новите прописи за 

административните службеници и вработувањето во јавниот сектор, работното 

законодавство, јавните набавки и многу други прашања од секојденвното работење. 

Затоа почитувани, “Македоија биро” продолжува по истиот, препознатлив пат, 

којшто го трасира за Вас над педесет години. Препознатливи сме по навремените, точни 

и проверени информации, исцрпните и јасни инструкции и упатства преку 

обработување на следниве теми: 

I -  Примена на прописите за јавниот  

 сектор (за буџетите и буџетските  

 корисници, здравството и  

 фондовите); 

II -  Известување за сите тековни  



 промени и долгорочни статистички  

 потребни податоци; 

III - Пресметување и исплата на платите  

 и додатоците на платите и нивните  

 придонеси и даноци; 

IV - Надоместоци на платите; 

V -  Издатоци на име трошоци   поврзани со работата; 

VI - Персонален данок 

VII - Данок на добивката и данок   на имот; 

VIII -Данок на додадена вредност   и акцизи; 

IX - Расходи и приходи; 

X - Примена на прописите за   непрофитните организации; 

XI - Вкупен приход, добивка   и нивна распределба; 

XII - Практични примери за книжење   во сметководството; 

XIII - Правна проблематика    (стручна и општа); 

XIV - Јавни набавки и 

XV - Разно. 

Нашите редовни и постојани коминтенти се запознаени со сето ова и се 

презадоволни од нас. Затоа повикуваме и нови коминенти да се придружат и да се 

запознаат со квалитетите на “Македонија биро”. 

Билтенот “Пракса и сметководство” е основа за понатамошно усовршување на 

работите и работните обврски за сите раководни и админисративни лица кај буџетите и 

буџетските корисници, здравството и фондовите и непрофитните организации и преку 

нејзините повремени и трајни изданија, како и нејзините потврдени интелектуални 

стручни и други помошти кои ги пружа во секое време по барање на нашите 

претплатници. 

 Затоа почитувани, Ви се обраќаме и Ви препорачуваме да останете и понатаму 

со нас како наши редовни претплатници и во наредната 2016 година, а истовремено 

на новите интересенти да им посакаме топло добредојде во “Македонија Биро”. 

“Македонија биро”, Ви нуди неограничени прашања и консултации по телефон, на 

е-маил, консултации на лице место и сите други форми на едукација на целиот кадар 

кај буџетите и буџетските корисници, здравството и фондовите и непрофитните 

организации. 



Вашата доверба и посветеност не обврзува и понатака да бидеме целосно 

посветени на Вашите интереси, на квалитетот на нашите изданија, а пред с# на нашиот 

билтен и другите услуги и консултации кои ги пружаме, а Вие почитувани претплатници 

да бидете во целост задоволни од нас. 

Годишната претплата изнесува 12.000 ден., којашто ќе можете да ја извршите на 

жиро-сметката број 300000000197528 при Комерцијална банка АД-Скопје на име 

“Македонија биро” - Скопје, со напомена за претплата на месечниот билтен “Пракса, 

сметководство, финансии и правна проблематика” за 2016 година. 

Даночен број: 4030989239725 

Депонент:   Комерцијална банка                         АД - Скопје 

Доколку ја прифатите претплатата на билтенот за 2016 година, приложенава 

порачка доставете ни ја заверена и потпишана од Ваша страна. 

Исто така, попустот од 20%, што претплатниците на билтенот го добиваат при 

котизација за учество на редовните советувања и семинари, и понатака важи. 

Подетални информации можат да се добијат на тел.бр.: 02-3127-044 и факс: 3110-

139. 

За Вашата укажана доверба и соработка со нас, Ви благодариме и Ви ветуваме 

дека никојпат нема да Ве изневериме и секојпат ќе бидеме со Вас и на Ваше 

располагање. 

     “МАКЕДОНИЈА БИРО” – Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ДО 

 “МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје 

 ул. “Кирил и Методиј” бр. 48 

 Тел.: 02-3127-044; Факс: 02-3110-139 

П     О     Р     А     Ч     К    А 

Со оваа порачка се претплатуваме на _______ примероци Месечен билтен “Пракса, сметководство, 

финансии и правна проблематика” за 2016 год. по цена од 12.000 денари. 

___________________________________________________________________________ 

(Полн назив на нарачателот - купувачот) 

 _______________________________________ __________________________________ 
 (Назив на службата или одговорното лице кое порачува) (Поштенски фах, место, улица и број,  и телефон) 

Претплатата за ____ примероци во износ од ________ ден. ја извршивме - ќе ја извршиме во полза 

на Вашата жиро-сметка број 300000000197528 при Комерцијална банка АД - Скопје и Ваш даночен број 

4030989239725, депонент Комерцијална Банка АД - Скопје. 

Во случај на спор надлежен е судот во Скопје. 

  ________________________ 

 (М.П.)  (Потпис на овластено лице) 

 

НАПОМЕНА: Ве молиме заради средување на регистарот со точни адреси за  благовремена и точна испорака на 

билтенот, што поскоро да ни ја доставите оваа порачка. 

 Доколку не ја повратите оваа порачка, ќе сметаме дека ја прифаќате, согласно одредбите на член 34 

ставовите 2 и 3 од ЗОО. 

 


