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А Г Е Н Д  А 

за работилница: 

„Зголемување на знаењата и вештините на вработените во јавниот сектор од 
областа на евидентирање на трансакциите во деловните/трговските книги, 

даночната политика и подготвувањето на Годишниот план за спречување на 
корупцијата на ниво на правен субјект“ 

Хотел „Дрим“, Струга, 1-3 јули 2021 година 

 
Прв ден, 01.07.2021: 
 
Сесија 1: Непризнати расходи за даночни цели согласно со Законот за данок на добивка 
кај буџетските корисници и јавните претпријатија: 

 Даночна основа; 

 Сметководствена и оданочива добивка; 

 Непризнаени расходи за даночни цели; 
o Кај јавни претпријатија, 
o Кај буџетски корисници. 
 

Сесија 2: Сметководствени грешки, политики и проценки: 

 Коригирање на сметководствени грешки кај буџетски корисници и единици на 
локална самоуправа; 

 Согласно МСС 8 кај јавни претпријатија, 
 

Сесија 3: Обезбедување на побарувања, застареност и отпис на истите кај јавни 
претпријатија и буџетски корисници: 

 Начин на обезбедување на побарувањата; 

 Застарување на побарувања и прекин на застарување; 

 Сметководствено евидентирање на отпис на побарувања кај јавни претпријатија и 
буџетски корисници; 

 Примери. 
 

Втор ден, 02.07.2021: 
 
Сесија 4: Вреднување на средства, нивно признавање и загуби од обезвреднување кај 
јавни претпријатија: 

 Како се мерат елементите на финансиските извештаи; 

 Начин на признавање на недвижности, постројки и опрема; 

 Вложување во недвижности, 

 Што претставува загуба од обезвреднување на средствата, 

 Сметководствено евидентирање, 

 Примери. 
 
Сесија 5: Примена на сметките за активни и пасивни временски разграничувања кај јавни 
претпријатија и буџетски корисници: 

 Примена на сметките за активни временски разграничувања кај буџетски корисници; 

 Примена на сметките за активни временски разграничувања кај јавни претпријатија; 

 Примери, 

 Примена на сметките за пасивни временски разграничувања кај јавни претпријатија; 

 Примена на сметките за пасивни временски разграничувања кај буџетски корисници; 

 Примери, 
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Сесија 6: Вреднување на залихи кај јавни претпријатија и буџетски корисници: 

 Меѓународен сметководствен стандард 2 – Залихи, 

 Мерење на залихите, 

 Производство и алокација на фиксните трошоци, 

 Третман на залихи при давање на услуги, 

 Вреднување на залихите, 

 Сметководствено евидентирање на залихи кај буџетски корисници, 

 Попис на залихи/Потреба од вонреден попис; 

 Даночен третман, 

 Примери. 
 
Сесија 7: Расходување и отуѓување на ситен инвентар: 

 Сметководствени принципи и начела, 

 Признавање и сметководствено евидентирање, 

 Спроведување на попис на ситниот инвентар, 

 Расходување и отуѓување на ситниот инвентар. 
 
Сесија 8: Данок на додадена вредност кај буџетски корисници: 

 Сметководствено евидентирање на данокот на додадена вредност, 

 Даночен третман, 

 Пример. 
 
Сесија 9: Плаќање на данок на добивка при губење на право на реинвестирана добивка и 
донации во спортот: 

 Губење на право на реинвестирана добивка, 

 Плаќање на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување, 

 Престанување на условите за даночно ослободување по основ на донирани финансиски 
средства на спортски субјекти. 

 
Сесија 10: Оданочување на капитални добивки од продажба на движен и недвижен имот 
од аспект на данокот на личен доход: 

 Капитална загуба, 

 Даночен обврзник и даночна стапка, 

 Даночни ослободувања, 

 Утврдување на набавна вредност, 

 Утврдување на продажна цена, 

 Даночна основа. 
 

Трет ден, 03.07.2021: 
 
Сесија 11: Сметководствени принципи и начела кај непрофитните организации: 

 Признавање на приходи и расходи, 

 Примери, 

 Проценување на средства, побарувања и обврски, 

 Примери, 

 Системски слабости во законска регулатива. 
 
Сесија 12: Изготвување на Годишен план за спречување на корупција на ниво на правен 
субјект: 

 Законска обврска за државни органи и препорака за единици на локална самоуправа, 

 Насоки за изготвување на Годишен план за спречување на корупција, 

 Проценка на ризици по области 
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