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Број: 0302-329            
16.09.2020 година          
Велес             
 
 
До 
______________________ 
______________________ 
 
 
Предмет: Покана за работилница 
 
 
Почитувани, 
 
Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, следејќи го 
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: „ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ ВО 
УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА И ПОДГОТОВКАТА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ ЗА 2021 ГОДИНА“, која ќе 
се одржи на 23.09.2020 година (среда), во хотел „Белви“ – Скопје.  
 
Работилницата претставува одлична можност заедно со обезбедените квалитетни експерти-практичари, 
да се разменат знаења, долгогодишни искуства и добри практики за областите наведени во агендата. 
При тоа обработуваме комплексна материја која може да се структурира во две големи области:  

- разработка на теми поврзани со поголем број промени во регулативата, како и нивна 

практична примена во одделите за финансиско работење, а предизвикани од Корона вирусот 

COVID – 19. Во функција на обезбедување поддршка на вашето работење, на работилницата 

ќе дадеме насоки за постапување за: Трошоците поврзани со пандемијата, Исплатата на 

надоместоци за време на пандемија и даночен третман, Поништување на уредби донесени во 

време на пандемија, Донации во добра, услуги и финансиски средства, Расходувани средства и 

даночен третман на неотпишана набавна вредност, Кусоци и отпис на побарувања од 

физички лица. 

- Претстојниот процес на буџетирање за 2021 година; Начинот на пријавување на обврските; 

Развојните програми; Планирањето на набавките за заштита од Пандемијата со Корона 

вирусот COVID – 19. 

Работилницата ќе се спроведува со почитување на пропишаните протоколи за одржување на обуки.  
 
Почитувани, искористете ја можноста за само 5.500 денари (со вклучен ДДВ) по учесник да 
обезбедите присуство и работни материјали за обуката, освежување и кафе за време на паузите. 
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  
 
Во функција на доброто организирање на обуката, Ве молиме да го пријавите Вашето присуство во 
Здружението со доставување на пополнети пријави за учество на обуката на тел.: 043/230-623 и на e-
mail zfrlsjpv@t.mk. Формуларот за учество на обуката и агендата 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. 
Транспортот е на товар на учесниците.  
 
Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми 
поврзани со темите од обуката. 
 
Со почит, 

Извршен директор, 
м-р Зоран Јанкуловски  


