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А Г Е Н Д  А 

за Online работилница на тема: 
 

„ПРЕДИЗВИЦИ ОД УПРАВУВАЊЕТО СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ, ДАНОЧНИ АСПЕКТИ, КАКО И 
ПРАВАТА НА ПЛАТА И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА“ 

 
 
Датум на одржување:   29.09.2021 година 
Место на одржување:   Online на платформата ZOOM 
 
 
09:15 – 09:30 Регистрација на учесниците на платформата ZOOM 
 
09.30 – 11:30 Отворање на работилницата 
 
  Сесија 1: Водење на деловни книги кај регулаторини тела: 

• Законска регулатива; 

• Водење на деловни книги; 

• Даночен третман; 
o ДДВ, 
o Данок на добивка. 

 
Сесија 2: Сметководствени принципи и начела кај непрофитните 
организации: 

• Законска регулатива; 

• Признавање на приходи и расходи; 

• Проценување на билансни позиции, 

• Системски слабости, 

• Примери. 
 

Сесија 3: Остварување на право и пресметка на додатоци на плата: 

• Основна плата и работна успешност; 

• Додатоци; 

• Додаток за минат труд, 

• Прекувремена работа; 

• Обврски на работодавачот. 
 

Сесија 4: Надоместоци кај буџетски корисници: 

• Дневници за службени патувања, 

• Користење на сопствено возило за службени цели, 

• Останати надоместоци. 
 
11.30 – 11:45  Пауза 
 
11.45 – 13:15 Сесија 5: Евидентирање на расходи по основ на: камати, курсни 

разлики, провизии: 

• Евидентирање на провизии, 

• Обврски по основ на камати и курсни разлики, 

• Кусок на постојани средства и отпишување на ненаплатени побарувања. 
 
 Сесија 6: Измени во даночниот систем: 

• Закон за данок на имот; 

• Закон за данок на добивка; 

• Закон за данок на додадена вредност. 
 



 

 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 

 

 
Сесија 7: Даночен третман на донации дадени на буџетски корисници за 
поддршка во борба против корона 19: 

• Даночно ослободување при промет на добра и давање на услуги, 

• Даночно ослободување при исплата на финансиски средства, 

• Обврски кај буџетските корисници, 

• Заклучок. 
 

 
Сесија 8: Права и обврски на здравствени работници за престанок на 
работен однос: 

• Законско решение пред новата измена на законската регулатива, 

• Ново законско решение 
 
 
13.15 – 13:30  Прашања и дискусии 
 
 
 
 
Дополнителни информации:  

#### Сите учесници на работилницата ќе добијат сет на работни материјали;    

#### Сите учесници ќе добијат Сертификат за учество на работилницата. 


