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Агенда за работилница: 

„Спроведување на попис на средствата, побарувањата и обврските, усогласување на 
фактичката и сметководствената состојба во деловните книги кај буџетските корисници 

и јавните претпријатија“ 
 

16.11.2021 година, ДОМ на АРМ – Скопје 
Време Тема 

8:45 - 9:00 Регистрација 

9:00 - 9:15 Отворање на работилницата 

9:15 - 10:45 Сесија 1 
Попис на средства и обврски кај буџетски корисници и јавни претпријатија 
− Законска регулатива, 

− Фази на спроведување на попис, 

− Формирање на комисии за попис и членови на комисии за попис, 

− Рокови за започнување и завршување на попис, 

− Утврдување на фактичка состојба, 

− Попис на постојани средства со примери, 

− Попис на залихи со примери, 

− Попис на побарувања и обврски со примери, 

− Попис на парични средства, 

− Содржина на Извештај за извршен попис, 

− Разгледување на Извештај, 

− Усогласување на фактичка со сметководствена состојба. 

Прашања и одговори 
10:45 - 11:15 Кафе пауза 

11:15 - 12:45 Сесија 2 
Амортизација и ревалоризација кај буџетски корисници и јавни претпријатија 
− Законска регулатива, 

− Амортизација кај буџетски корисници согласно законска регулатива,  

− Амортизација кај јавните претпријатија согласно Уредбата и МСС/МСФИ, 

− Сметководствени начела за пресметка амортизација кај двата сметководствени системи, 

− Ревалоризација, 

− Обрасци за пресметка на ревалоризација. 

 

Сесија 3 
Непризнати расходи за даночни цели 
− Даночна основа за данок на добивка, 

− Дополнителни трошоци заради Ковид 19, 

− Непризнати расходи за даночни цели исплатени над законски лимит: 

• Дневници за службени патувања, 

• Останати надоместоци, 

− Трошоци за лекување 
Прашања и одговори 

12:45 - 13:15 Кафе пауза  

13:15 - 14:15 Сесија 4 
Сметководствени политики и начела кај регулаторни тела и непрофитни организации 

1. Регулаторни тела: 
− Наметнати прашања, 

− Водење на деловни книги, 

− Мислење, 

− Даночен третман, од аспект на данок на добивка и ДДВ 

2. Непрофитни организации: 
− Признавање на приходи и расходи, 

− Проценување на билансни позиции, 

− Системски слабости, 

− Досегашно искуство,  

14:15 - 14:30 Заклучни коментари 
Затворање на работилницата 
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Агенда за Online работилница: 

„Спроведување на попис на средствата, побарувањата и обврските, усогласување на 
фактичката и сметководствената состојба во деловните книги кај буџетските корисници 

и јавните претпријатија“ 
 

17.11.2021 година, Online на платформата ZOOM  
Време Тема 

8:45 - 9:00 Регистрација 

9:00 - 9:15 Отворање на работилницата 

9:15 - 10:30 Сесија 1 
Попис на средства и обврски кај буџетски корисници и јавни претпријатија 
− Законска регулатива, 

− Фази на спроведување на попис, 

− Формирање на комисии за попис и членови на комисии за попис, 

− Рокови за започнување и завршување на попис, 

− Утврдување на фактичка состојба, 

− Попис на постојани средства со примери, 

− Попис на залихи со примери, 

− Попис на побарувања и обврски со примери, 

− Попис на парични средства, 

− Содржина на Извештај за извршен попис, 

− Разгледување на Извештај, 

− Усогласување на фактичка со сметководствена состојба. 

Прашања и одговори 
10:30 - 10:30 Пауза 

10:30 - 12:00 Сесија 2 
Амортизација и ревалоризација кај буџетски корисници и јавни претпријатија 
− Законска регулатива, 

− Амортизација кај буџетски корисници согласно законска регулатива,  

− Амортизација кај јавните претпријатија согласно Уредбата и МСС/МСФИ, 

− Сметководствени начела за пресметка амортизација кај двата сметководствени системи, 

− Ревалоризација, 

− Обрасци за пресметка на ревалоризација. 

 

Сесија 3 
Непризнати расходи за даночни цели 
− Даночна основа за данок на добивка, 

− Дополнителни трошоци заради Ковид 19, 

− Непризнати расходи за даночни цели исплатени над законски лимит: 

• Дневници за службени патувања, 

• Останати надоместоци, 

− Трошоци за лекување 
Прашања и одговори 

12:00 - 12:15 Пауза  

12:15 - 13:00 Сесија 4 
Сметководствени политики и начела кај регулаторни тела и непрофитни организации 

1. Регулаторни тела: 
− Наметнати прашања, 

− Водење на деловни книги, 

− Мислење, 

− Даночен третман, од аспект на данок на добивка и ДДВ 

2. Непрофитни организации: 
− Признавање на приходи и расходи, 

− Проценување на билансни позиции, 

− Системски слабости, 

− Досегашно искуство,  

13:00 - 13:15 Заклучни коментари 
Затворање на работилницата 

 


