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А Г Е Н Д  А 

за работилница на тема: 
 

„Надоместоци за вработените во јавниот сектор, даночен третман на 
надоместоците, начин на постапување при расходување на постојани средства, 

даночен третман и сметководствено евидентирање“ 
 
 
Датум на одржување:   18.05.2021 година 
Место на одржување:   Online на платформата ZOOM 
 
 
 
08:45 – 09:00 Регистрација на учесниците на платформата ZOOM 
 
09.00 – 09:15 Отворање на работилницата 
 
09.15 – 11:30  Сесија 1: Надоместоци кај буџетски корисници: 

− Дневници за службени патувања, 

− Користење на сопствено возило за службени цели, 

− Јубилејни награди, 
− Надомест за смрт на вработено лице и член на негово семејство 

 

Сесија 2: Финансиска поддршка за лекување од корона Ковид 19 и 
даночен третман: 

− Услови за даночно ослободување, 

− Даночен третман од аспект на Законот за данок на личен доход, 
− Даночен третман од аспект на Законот за данок на добивка 

 

Сесија 3: Остварување на право и пресметка на додатоци на плата: 
− Законска регулатива, 

− Видови на додатоци, 

− Додаток на минат труд, 

− Прекувремена работа, 

− Пример  
 

Сесија 4: Расходување на постојани средства даночен третман и 
сметководствено евидентирање: 

− Законска рамка, 

− Обезвреднување на средства согласно МСС 16, 

− Оштетување на средствата, 

− Загуба поради обезвреднување согласно МСС 16, 

− Примена на член 42 од Законот за користење и располагање со стварите 
во државна сопственост и стварите во општинска сопственост 

 
11.30 – 12:00  Пауза 
 
 
12.00 – 14:00 Сесија 5: Даночен третман на донации во добра, услуги и финансиски 

средства дадени на буџетски корисници за поддршка во борба против 
Ковид 19: 

− Законска регулатива, 

− Даночни ослободувања, 

− Начин на остварување на ослободување од оданочување, 

− Законски обврски на правни лица – донатори, 

− Кои се обврските на буџетските корисници ? 
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Сесија 6: Трошоци предизвикани од коронавирусот и нивен даночен 
третман: 

− Кои трошоци предизвикани од Ковид 19 имаат даночен третман, 

− Кои трошоци немаат даночен третман 
 

Сесија 7: Евидентирање на расходи по основ на курсни разлики, камати, 
кусок на средства, отпишување на побарувања кај буџетски корисници: 

− Пропишани сметководствени сметки, 

− Евидентирање на провизии, 

− Обврски по основ на камати, 

− Курсни разлики, 

− Кусок на постојани средства, 

− Отпис на побарувања, 

− Примери 
 

Сесија 8: Евидентирање на хартии од вредност: 
− Законска регулатива, 

− Пропишани сметководствени сметки и воспоставување на билансна 
рамнотежа, 

− Издавање на хартии од вредност, 

− Други видови вредносни бонови, 

− Примери 
 

Сесија 9: Аконтации на данок на добивка: 
− Законска регулатива, 

− Намалување на даночната основа, 

− Начин на плаќање на аконтации кај: 

• Јавни претпријатија, 

• Буџетски корисници, 

• Непрофитни организации. 
 

 
Дополнителни информации:  
#### Сите учесници на работилницата ќе добијат сет на работни материјали;    

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

#### Учесниците на работилницата кои имаат статус на сметководител, односно овластен 
сметководител согласно со одредбите на Законот за вршење сметководствени работи ќе добијат 
потврда за посетување на часови за КПУ согласно со темите и времетраењето на 
сесиите/Агендата за оваа работилница. За овие учесници фактурирањето на надоместокот ќе 
биде соодветно прилагодено во рамките на вкупно утврдениот надоместок за работилницата. 

 


