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АГЕНДА  
за работилница: 

 
„ПОПИС НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ KAJ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ, ЕДИНКИТЕ 
КОРИСНИЦИ, ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ, ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ЈАВНИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И ДРУГИ 
ПРАВНИ ЛИЦА И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА ЗА 

ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД – 2022 ГОДИНА“ 

 
16.11.2022 година (среда), хотел Holiday Inn - Скопје 

Време Тема 

9:30 – 10:00 Регистрација на учесниците 

10.00 – 10:15
  

Отворање на работилницата 

10.15 – 12:00 Сесија 1: Попис на средства и обврски кај буџетски корисници и јавните 
претпријатија: 

- Законски и подзаконски акти и интерни правила и процедури; 
- Фази на спроведување на попис; 
- Формирање на комисии за попис; 
- Членови на комисии за попис; 
- Рокови за започнување и завршување на попис; 
- Утврдување на фактичка состојба; 
- Попис на постојани средства со практични примери; 
- Попис на залихи со практични примери; 
- Попис на побарувања и обврски со практични примери; 
- Попис на парични средства, 
- Содржина на Извештај за извршен попис; 
- Разгледување на Извештајот од извршениот попис, 
- Усогласување на сметководствената со фактичката состојба кај двата 

сметководствена система (примери). 
 

12.00 – 12:30 Пауза 

12.30 – 14:15    Сесија 2 
Амортизација и ревалоризација  

- Законски и подзаконски акти; 
- Амортизација кај буџетски корисници согласно законска регулатива;  
- Амортизација кај јавните претпријатија согласно МСС/МСФИ; 
- Сметководствени начела за пресметка на амортизација кај двата сметководствени 

системи; 
- Ревалоризација, 
- Обрасци за пресметка на ревалоризација. 

 
Сесија 3 
Пополнување на даночен биланс „ДБ“ од страна на буџетски корисници и трговски 
друштва: 

- Одложени даночни средства и обврски; 
- Утврдување на финансиски резултат; 
- Непризнаени расходи за даночни цели; 
- Даночна основа и намалување на даночна основа; 

- Пополнување на даночен биланс „ДБ“ од страна на буџетски корисници. 
 

Сесија 4: Корегирање на сметководствени грешки: 
- Кај буџетски корисници и единици на локална самоуправа; 
- Кај јавни претпријатија. 

 
Прашања и одговори : 

14:15 - 14:30  Заклучни коментари 
Затворање на работилницата 
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