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www.smetkovoditeli.com.mk 

Претплата 

Што добивате со годишната претплата на Smetkovoditeli.com.mk ?шн 

а 

12 месечни  Информатори 
12 месечни Информатори (сметководство, даноци и право) во кои ќе се обработуваат актуелности 
како и теми од интерес за секојдневното работење на сметководителите и овластените 
сметководители.  

 

Прирачник за годишна сметка и даночен биланс 
E-прирачник за изработка на годишна сметка и даночен биланс со примери и со додатоци ексел 
калкулатори и теркови за изработка на финансиски анализи. 
 

Мобилна апликација  
Мобилна апликација Сметководители со која ќе имате можност за пристап до нашите бази од вашиот 
смартфон на уникатен и современ начин. Со мобилната апликација покрај пристапот до нашите бази 
ќе добивате и известувања за новини и законски измени како и известувања и роковник за 
почитување на рокови од даночен календар и други битни рокови за сметководителите. 

 

База на информации  
Базата на информации содржи информации од интерес на сметководителите и овластените 
сметководители како база на сметководствени книжења, податоци за плата, дневници, цени на 
гориво, уплатни сметки за јавни приходи, прашања и одговори,  шифри за плаќање, амортизациони 
стапки и слично). 

 

Е-калкулатори 
Е-калкулатори за пресметка на плати и придонеси, даноци на личен доход, камата, мдб и сл. Во тек е 
надградба на базата со калкулатори и теркови за пресметка на неколку финансиски параметри како 
ликвидност, профитабилност, финансиска стабилност, деловна активност.  

 

База на прописи 
База на пречистени прописи (основни закони, измени и дополнувања и пречистени текстови) како 
и подзаконски акти, колективни договори. Во базата се опфатени неколку категории од интерес на 
сметководителите и овластените сметководители. 

 

База на теркови и обрасци 
 Обрасци и теркови за изготвување на документи од сите области на работа како човечки ресурси, 
трговски друштва, договори, даноци и друго. Терковите може да се симнуваат во текст форма. Постои 
и можност на ваше барање да изготвиме терк кој не е во база. 

 

Усни и писмени совети 
Нашиот тим, составен од овластени ревизори, овластени сметководители, даночни советници и 
правници, професионално ќе одговори на вашите дилеми и прашања поставени на телефон и/или на 
маил. 
 

Профил на друштво за сметководство во НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ 
Со прифаќање на нашата претплата, добивате бесплатен профил на вашето друштво за 
сметководство на најкористената алатка за пребарување на сметководители НАЈДИ 
СМЕТКОВОДИТЕЛ. Благодарение на нашите реклами на социјални мрежи и на Google добивате 
индиректна реклама на вашиот бизнис + најдобра позиционираност на Google. 
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Претплата 

 

За прифаќање на претплатата потребно е да извршите едно од наведените: 

 Платете ја вредноста на претплатата со цел на дознака: годишна претплата или 

 Пополнете ја Претплатницата во прилог и вратете ја скенирана на наш маил или 

 Испратете повратен е-маил дека ја прифаќате нашата понуда 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПРЕТПЛАТНИЦА ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 
_________________________________________________ од   ________________ со седиште на  
                                Назив на друштво/ Име презиме                                                                 Град/ општина  

ул.____________________________ бр.____, ЕДБ: ______________________, лице за контакт 

___________________, e-mail:_____________________________, тел:_____________________ 

ИЗЈАВУВАМЕ дека се претплатуваме за ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА на Smetkovoditeli.com.mk и ГГЦ 

Консалтинг.  

 

Годишна претплата – комплет услуги 

 

• усни и писмени консултации од областа на 
сметководство, даноци и право,  

• 12 месечни е-информатори 

• електронски информативни написи за новини 
и актуелности, 

• Профил на вашето друштво за сметковод-
ство во НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ 

 
 

• Прирачник за годишна сметка и даночен 

биланс, 

• кориснички пристап до сите е-бази, 

• маил во маилинг листа за информации 

• Пристап до мобилна апликација 

“Сметководители” 

 

 

ЦЕНА: 6.500 денари/ годишно 

 

 

 
НАПОМЕНА: На претплатниците кои ја прифатиле оваа 
Понуда на еден од начините наведени погоре, истата ќе им се 
продолжи и за наредната година, освен во случај на писмено 
откажување (на е-маил или пошта) најдоцна до 31 декември 
во годината за наредната година. 

 Овластено лице: 
 
м.п 

_____________________ 
 

ГГЦ Консалтинг Дооел Скопје 

ул. Жил Верн бр.8/1-5, 1000 Скопје 

ЕДБ: MK 4058020537291, тел: 02/5126 -533 

Жиро сметка: 200003801633886 – Стопанска Банка АД Скопје   

www.smetkovoditeli.com.mk, pretplata@smetkovoditeli.com.mk   

http://www.smetkovoditeli.com.mk/
mailto:pretplata@smetkovoditeli.com.mk

