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1. Билтени 
 
Од денот на основањето па досега издадени се  255 билтени, односно 
месечно по еден билтен, впрочем како што следува: 1998 – 5 билтени; 1999 
– 12 билтени; 2000 – 12 билтени; 2001 – 12 билтени; 2002 – 12, 2003 – 12 
билтени, 2004 – 12 билтени, 2005 – 12 билтени; 2006 – 12 билтени; 2007 – 
12 билтени; 2008 – 12 билтени; 2009 – 12 билтени; 2010 – 12 билтени, 2011 
– 12 билтени, 2012 – 12 билтени, 2013 – 12 билтени, 2014 – 12 билтени, 
2015 – 12 билтени, 2016 – 12, 2017 – 12 билтени, 2018 -12 билтени, 2019 - 
11. 
 
2. Студии, Прирачници и Водичи: 
 
1. Анализа „Добро владеење на општинската демократија и граѓанското 

учество на ниво на локална самоуправа“, Проф. д-р Борче Треновски, 
Проф. д-р Марина Трпеска, Проф. д-р Томе Неновски, М-р Максим 
Ацевски, Дипл. ек. Љупче Андреевски, М-р Гордана Несторовска, Дипл. 
ек. Аријан Тоска, М-р Наташа Амдију, јуни 2018 година 

2. Бизнис Информатор „Европските пари од ИПАРД 2014 -2020 за 
Македонските бизниси кој, како, каде, колку, кога ???“ Сеттим консалтинг 
Битола, Февруари 2017 година 

3. Примена на законот за јавните набавки во пракса, трето издание, м-р 
Александар Аргировски, м-р Рита Глигориевска, д-р Маре Богева 
Мицовска, м-р Марија Јованоска, јуни 2015 

4. Даночните поттикнувања според Законот за донациите и спонзорствата 
во јавните дејности, Славко Лазовски, Благородна Ампова, Зоран 
Јанкуловски, Максим Ацевски, јуни 2015 

5. Родова анализа на Програмата за уредување на градежно земјиште на 
Општина Битола; Програмата за локален економски развој (ЛЕР) на 
Општина Тетово; Програмата од областа на локалниот економски развој 
и туризмот на Општина Струмица; Програмата за остварување на 
социјалната, детската и здравствената заштита на Општина Штип и  
Програмата од областа на локалниот економски развој на Општина 
Свети Николе, Максим Ацевски, Зоран Јанкуловски, Гордана 
Несторовска, Благородна Ампова, Димитар Тодевски, Љупче 
Андреевски, Снежана Митревска, декември 2014 година 

6. Извештај за утврдени состојби, практики и препораки за подобро 
финансирање на судовите во Република Македонија, Томе Неновски, 
Максим Ацевски, Зоран Јанкуловски, Благородна Ампова, Јуни 2015 

7. Извештај за истражувањето на добрите практики во јавните набавки во 
ЕЛС Велес, Максим Ацевски, Јонче Димков, Љупче Андреевски, Зоран 
Јанкуловски, Октомври 2014 година 

 



 
 

8. Извештај со анализа и препораки во врска со аспектите на локалното 
управување и испораката на локални услуги од реализацијата на 
Програмата за децентрализација и развој на локалната самоуправа за 
периодот 2011 - 2014 година и нејзиниот акциски план за периодот 2012 - 
2014 година, Томе Неновски, Димитар Тодевски, Иван Игњатов, Зоран 
Јанкуловски, Благородна Ампова, Ноември 2013 година (Изработена на 
Македонски јазик, преведена на Англиски и Албански јазик) 

9. Примена на законот за јавните набавки во пракса, второ издание, д-р 
Маре Богева Мицовска, м-р Марија Јованоска, м-р Александар 
Аргировски, Рита Глигориевска, мај 2012 

10. Прирачник за сметководство на буџетите и буџетските корисници, (група 
автори) декември 2011 година 

11. Прирачник за финансиско известување (преработено издание), група 
автори, јануари 2011 година 

12. Компилација од работни материјали од проектот „Зајакнување на 
финансиското управување, контрола и внатрешна ревизија кај локалната 
власт во Македонија“, група автори, декември 2010 година 

13. Фискалната иднина, институционални буџетски реформи и нивни 
ефекти: што може да се научи?, ЗФР, превод на публикација на ОЕЦД, 
декември 2010 година 

14. Упатства за стандардите за внатрешна контрола во јавниот сектор, ЗФР, 
превод на публикација на ИНТОСАИ, април 2010 година 

15. Предизвици за управувањето на човечките ресурси кај власта на повеќе 
нивоа, ЗФР, превод на публикација на ОЕЦД, ноември 2009 година 

16. Стратегија за менаџирање со ризици, група автори, март 2009 година 
17. Збирка закони и подзаконски акти за внатрешна ревизија 
18. Збирка закони и подзаконски акти за администрирање локални даноци и 

такси 
19. Законот за јавни набавки во пракса, Маре Богева Мицовска, Марија 

Јовановска, Александар Аргировски, Рита Глигориева, 2008 година 
20. Известувањето во ЕЛС, Максим Ацевски, Бранислав Гулев, декември 

2008 година 
21. Составување на завршна сметка за 2007 година за ЈКП 
22. Составување на годишна сметка за 2007 за буџети, буџетски корисници 

и единки корисници, Бранислав Гулев, Танка Блажевска, јануари 2008 
година 

23. Најчесто поставувани прашања и добиени договори од областа на 
трезорското работење, Јасмина Которчевиќ, Билјана Миноска, Максим 
Ацевски, декември 2007 година 

24. Финансиски менаџмент и контрола во јавните агенции, ЗФР, преведена 
публикација оригинално издадена од ОЕЦД/СИГМА, Октомври 2007 
година 

25. Буџетско известување (Извештај од истражувањето), ЗФР, превод на 
публикација оригинално издадена од ИФАЦ, 2007 година 



 
 
 

26. Управување со даноци и такси – Водич за општините во Македонија, 
група автори, октомври 2007 година 

27. Пишување ревизорски извештаи (Македонска и Албанска верзија), 
Максим Ацевски, Благоја Илиевски, Трајко Спасовски, Бранислав Гулев, 
август 2007 година 

28. Прирачник за администрирање локални даноци и такси во Единиците на 
локалната самоуправа (второ издание), Максим Ацевски, Евгенија 
Граматикова, Васе Доневски, Славко Лазовски, април 2007 година 

29. Фискална децентрализација и финансирање на локалната самоуправа 
во Република Македонија, Александра Максимовска Велјановски, 2007 
година 

30. Збирка на законски и подзконски акти (дополнителен семинарски 
материјал) 

31. Составување на годишната сметка за 2006 година кај буџетите, 
буџетските корисници и единките корисници, Бранислав Гулев, Танка 
Блажевска, јануари 2007 година 

32. Прирачник за интерна контрола, внатрешна ревизија и превенција од 
измами во Единиците на локалната самоуправа (Македонска и Албанска 
верзија), Максим Ацевски, Благоја Илиевски, Трајко Спасовски, Евгенија 
Граматикова, ноември 2006 година  

33. Прирачник за администрирање локални даноци и такси во Единиците на 
локалната самоуправа (Македонска и Албанска верзија), Максим 
Ацевски, Славко Лазовски, Евгенија Граматикова, Васе Доневски, Драге 
Дамјаноски, август 2006 година 

34. Прирачник за финансиско известување во јавните комунални 
претпријатија согласно со Меѓународните Сметководствени Стандарди, 
група автори, јуни 2006 година 

35. Апликација за процесот на буџетирање и известување во локалната 
самоуправа (Упатство за инсталирање и користење), група автори, мај 
2006 година 

36. Прирачник за составување на завршната сметка кај буџетите, 
фондовите и корисниците на средства на буџетите и фондовите за 2005 
година, Бранислав Гулев, Танка Блажевска, Максим Ацевски, јануари 
2006 година 

37. Прирачник за известување во единиците на локалната самоуправа 
(Македонска и Албанска верзија), група автори, октомври 2005 година 

38. Водич за инсталирање на софтверот за подготовка на општински буџет 
39. Прирачник за подготовка на општински буџет (Македонска и Албанска 

верзија), група автори, октомври 2005 година 
40. Прирачници за попис на средствата 
41. Прирачници за јавни набавки 
42. Прирачник за составување на годишната сметка кај јавните комунални 

претпријатија 



 
 
 

43. Финансиски менаџмент за успешен градоначалник, група автори, април 
2005 година 

44. Прирачник за општинско буџетирање за раководителите на локалната 
самоуправа, група автори, април 2005 година 

45. Сметковен план, ЗФР, јануари 2005 година 
46. Прирачник за составување на годишната сметка кај буџетите, фондовите 

и корисниците на буџетите и фондовите за 2004 година, Танка 
Блажевска, јануари 2005 година 

47. Прирачник за составување годишна сметка за јавните комунални 
претпријатија за 2004 година, Бранисалв Гулев, јануари 2005 година 

48. Прирачник за процесот на буџетирање во единиците на локалната 
самоуправа за 2005 година, Вукица Савеска, Максим Ацевски, Менде 
Мицевски, октомври 2004 година 

49. Прирачник за подготвување на завршните сметки за јавните комунални 
претпријатија за 2003 година, Бранисалв Гулев, јануари 2004 година 

50. Прирачник за подготвување на завршните сметки за единиците на 
локалната самоуправа за 2003 година, Танка Блажевска, Бранисалв 
Гулев, јануари 2004 година 

51. Студија за состојбите во јавните комунални претпријатија, ЗФР, мај 2004 
година 

52. Буџетски прирачник за општинските буџети за 2004 
53. Упатство за користење на програмата за пресметка на плата и 

програмата за финансово сметководство, ЗФР, Мај 2004 година 
54. Збирни евалуации од проектот „Финансиско раководење во локалната 

самоуправа – предизвик и реалност) , ЗФР, мај 2004 година 
55. Дополнителен семинарски материјал, ЗФР, јануари 2004 година 
56. Сметковен план, ЗФР, јануари 2004 година 
57. Буџетска порака за општинските буџети за 2004 година, Максим Ацевски, 

Вукица Савеска, октомври 2003 година 
58. Техники за подготвување и презентирање на Буџетот на општината, 

Максим Ацевски, Вукица Савеска, октомври 2003 година 
59. Водич низ канцелариско и архивско работење во ЕЛС; Александар 

Тасевски, јули 2003 година 
60. Прирачник за подготвување и презентирање на општинските буџети за 

2004 
61. Студија за определување на финансиските капацитети и степенот на 

сопствена наплата на сопствени приходи во единиците на локална 
самоуправа, група автори, јуни 2003 година 

62. Водич низ финансиската легислатива и ефектите во финансиското 
работење на невладините организации, Максим Ацевски, Драган 
Дамјаноски, Зоран Јанкуловски, Васил Николов, декември 2002 година 

63. Студија за данокот на имот, група автори, ноември 2002 година 
 


