Покана и Агенда за работилница на тема
„ПОДГОТОВКА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА
И УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ “

27.10.2021 година
место: платформа ZOOM

Join our Visual Communication
Specialist Okamura Azumi as she
talks about communication in
the rising digital age.

FEB 11 • 7:00 PM TO 8:30 PM
REGISTER AT
REALLYGREATSITE.COM

https://www.zfr.org.mk/

Покана за работилница на тема
„ПОДГОТОВКА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА И УПРАВУВАЊЕ
СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ “
Датум: 27.10.2021
Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, следејќи ја
долгодишната традиција, календарот на претстојни активности кај буџетските институции, како и
врз основа на сопствените анализи и барањата за обука, размена на информации и зголемување на
вештините, со задоволство Ве поканува на работилницата: „ПОДГОТОВКА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ
ЗА 2022 ГОДИНА И УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ“, која ќе се одржи Online на платформата
ZOOM на 27.10.2021 година.

Зошто да учествувате во обуката?
Работилницата претставува одлична можност заедно со обезбедените квалитетни експерти-практичари, за размена на знаења, долгогодишни искуства и
добри практики за следните области:
- Процес на буџетирање
- Пријавување на обврските во ЕСПЕО системот – евиденција на обврските и предизвици и предлози за подобрување
- Подготовка на развојните програми (детално објаснување, алоцирање на недостатоци при процесот на нивна изработка, предлози за нивно
подобрување)

- Реално планирање на приходите и следење на нивната навремена наплата

- Исплата на надоместоци за време на пандемија
- Финансиска поддршка за лекување
- Исплата на надоместоци за користење на сопствено возило за службени цели
- Донации во добра, услуги и финансиски средства дадени на буџетски корисници за поддршка во борбата против корона вирусот
- Набавка на движни ствари по пат на наем
- Обезбедување на побарувања
- Издавање на ствари под закуп
Го очекуваме активното учество на вработените во одделите за буџет, финансии, даноци, внатрешна ревизија во институциите од единиците на
локалната самоуправа

Кои се ангажираните експерти?
За одржување на работилницата се ангажирани врвни експерти-практичари со долгогодишно искуство во областите за
обука – процесот на буџетирање и финансиското работење во јавниот сектор.

Колку изнесува надоместот за учество?
Надоместот за учество на работилницата изнесува само 2.500 денари (без вклучен ДДВ) по учесник, со што, покрај учеството на
работилницата и сертификатот за учество, на емаил ги добивате и работните материјали од обуката.
Котизацијата за учество на обуката можете да ја уплатите на:
Здружение на финансиските работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија,
сметка 300 270 000 017 628, Комерцијална Банка АД Скопје или на
сметка 200 000 026 137 030, АД Стопанска Банка – Велес
даночен број МК4004997107233

Како да се пријавите?
Ве молиме да го пријавите Вашето присуство во Здружението со доставување на пополнети пријави за учество на
обуката на e-mail zfrlsjpv@t.mk. Формуларот за учество на обуката се поставени на нашата веб страна: https://zfr.org.mk/.
За сите дополнителни информации обратете се во канцеларијата на Здружението, на тел. 043/230-623, моб. 070/265-401,
071/335-930, 076/265-136 или преку e-mail zfrlsjpv@t.mk.

AГЕНДА
ЗА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА:
„ПОДГОТОВКА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА И УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ “
Место на одржување: Online, Платформа ZOOM
Предавачи: Александра Петкановска Трпеска и Бранислав Гулев
08.45 – 09.00

Регистрација на учесниците

09.00 – 09.10
09.10 – 10.15

Отворање на работилницата
Сесија 1

Процес на буџетирање
краток вовед во темата буџетирање, содржина на буџетскиот циркулар
содржина на буџетот на општината
задача (индивидуална работа) во делот на подготовката на Фискалната табела при изработување на Буџет/Ребаланс и
Завршна сметка на буџетот
измени во законската легислатива во делот на планирањето во основниот буџет, максималните ограничувања и други
предлог законски измени
краток осврт на кварталните извештаи (Извештајот за извршување на буџетот и Извештајот за неизмирени обврски) и
алоцирање на недостатоци при нивната изработка
10.15 – 11.00

Сесија 2

Пријавување на обврските во ЕСПЕО системот евиденција на обврските и предизвици и предлози за подобрување
Подготовка на развојните програми (детално објаснување, алоцирање на недостатоци при процесот на нивна изработка,
предлози за нивно подобрување)
Прашања и дискусија
11.00 –11.15

Пауза

11.15 – 12.30

Сесија 3

Реално планирање на приходите и следење на нивната навремена наплата
Исплата на надоместоци за време на пандемија
Финансиска поддршка за лекување
Исплата на надоместоци за користење на сопствено возило за општински цели, исплата на надомест за ангажирано
надворешно лице, исплата на дневници за службени патувања во земјата и странство
12.30 – 12.45

Пауза

12.45 – 13.45

Сесија 4

Донации во добра, услуги и финансиски средства дадени на буџетски корисници за поддршка во борбата против корона
вирусот
Набавка на движни ствари по пат на наем,
Обезбедување на побарувања и застареност на истите, евидентирање на обврските во деловните книги
Издавање на ствари под закуп и остварување на приход, расходување на движни ствари согласно законска регулатива
13.45 – 14.15

Прашања, дискусии, размена на информации

Тел. ++389 43 230 623; ++389 43 230 625; e-mail zfrlsjpv@t.mk веб страна https://zfr.org.mk/ Сметка 300270000017628 - Комерцијална Банка АД Скопје; Сметка 200000026137030 - Стопанска Банка АД Скопје Даночен број МК 4004997107233

