
 

 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 

 

 
 

А Г Е Н Д  А  
за работилница нa тема: 

  

„КОНТРОЛНИ ПОСТАПКИ ПРЕД ПОДГОТОВКАТА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА  

И НОВИНИ ВО РЕГУЛАТИВАТА“  

  
  

Датум на одржување:     20.12.2022 година  

Место на одржување:     Online на платформата ZOOM  

  
  
 09:45 – 10:00   Регистрација на учесниците на платформата ZOOM  

  

10:00 – 10:15   Отворање на работилницата  

  
10:15 – 11:00  Сесија 1: Примена на сметководствени принципи и начела при 

усогласување на фактичката со сметководствената состојба, презентирани 
преку примери: 

• Кај буџетските корисници и единиците на локалната самоуправа, 

• Кај јавните претпријатија. 

  
11:00 – 11:45  Сесија 2:  Заклучни чекори пред изготвување на завршната сметка:  

• Пресметка на годишна амортизација и ревалоризација, 

• Евидентирање на влезни и излезни документи пристигнати во 
наредната година а се однесуваат за тековната година, 

• Логичка проверка на воспоставената билансна рамотежа на 
сметките наменети за постојани средства, побарувања и обврски, 

• Логичка проверка на признатите приходи и расходи. 
 
11:45 – 12:15  Пауза  
  
12:15 – 13:00  Сесија 3: Пресметка и исплата на надоместоци согласно законската 

регулатива и даночен третман:  
• Дневници за службени патувања во земјата и во странство, 
• Надомест за смрт на вработен и член на семејство, 
• Користење на сопствено возило за службени цели, 

• Новогодишни подароци и друго. 
 

13:00 – 13:30  Сесија 4: Начин на формирање на даночна основа за данокот на добивка 
кај буџетските корисници и единиците на локалната самоуправа:  

• Пополнување на реден број 1 од даночниот биланс - ДБ, 
• Кои надоместоци имаат даночен третман. 

 

13:30 – 14:00  Сесија 5: Прашања и одговори од областа на работни односи:  

• Додаток на плата по основ на работа во смени, 
• Организирање на превоз и храна, 
• Користење на работно време и прекувремена работа. 

 

 

Дополнителни информации:    

 
− Сите учесници ќе добијат Сертификат за учество на работилницата 

− Сметководителите и овластените сметководители ќе добијат потврда за посетување на часови 
за КПУ согласно со времетраењето на сесиите (за овие посетители фактурата ќе биде 
соодветно прилагодена во рамките на вкупниот надоместок утврден за работилницата). 


