
 

  

 

АГЕНДА 

за работилницата  

“Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2020 година кај 
буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните 

здравствени установи и јавните претпријатија/јавните комунални претпријатија” 
 

 
Датум на одржување:   21.01.2020 година и 22.01.2021 година 
Место на одржување:   Online на платформата ZOOM 

 
08:45 – 09:00 Регистрација на учесниците на платформата ZOOM 

 

Области кои ќе бидат опфатени со претстојните работилници за буџетите, буџетските 
корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи, јавните 
претпријатија/јавните комунални претпријатија 

 

• Усогласување на сметководствената со фактичката состојба на средствата и обврските:  
o Усогласување на сметководствената со фактичката состојба; 
o Разлики констатирани со пописот и спроведување на констатираните разлики во 

сметководствената евиденција/деловните книги;  
o Изготвување извештај за извршениот попис на средствата и обврските и давање на предлози за 

начинот на постапување; 
o Донесување на акт за усвојување на извештајот за извршениот попис и мерки/насоки за начинот 

на постапување;  
o Примена на сметководствени начела при спроведување на пописот; 
o Практични примери за усогласување на сметководствена со фактичка состојба. 

 

• Пресметка на амортизација и ревалоризација: 
o Основица за пресметка; 
o Пропишани стапки; 
o Период на започнување на пресметка; 
o Пресметка на амортизација кај трговските друштва и јавни претпријатија; 
o Обрасци за пресметка на ревалоризацијата кај буџетски корисници и единиците на локална 

самоуправа, 
o Сметководствено евидентирање на амортизацијата и ревалоризацијата кај двата 

сметководствена система, 
o Начин на коригирање на сметководствени грешки; 
o Признавање на целосна амортизација на преостанатата сегашна вредност.  
 

• Признавање на расходите согласно со одобрениот буџет, Законот за извршување на 
буџетот на РСМ за 2020 год. и Одлуките за извршување на буџетите на ЕЛС за 2020 год.:  

o Право на исплата на надоместоци; 
o Користење на средства за репрезентација (заклучоци донесени од надлежни органи); 
o Патни и дневни трошоци; 
o Даночен третман на надоместоци на органите на управување, користење на службени возила и 

животно осигурување; 
o Исплата на надоместоци за време на пандемија; 
o Трошоци во врска со пандемијата, со посебен осврт на даночните олеснувања од аспект на на 

Данок на личен доход. 
 

• Проценување на билансни позиции:  
o Сметководствени принципи и начела за постојаните средства; 
o Даночен аспект на извршена проценка на основни средства и на неамортизираната вредност, 
o Примена на Законот за користење и располагање на стварите во општинска сопственост во 

делот на: 
 Набавка; 
 Продажба, 
 Размена и  
 Давање под закуп; 

 



 

  

o Вреднување, мерење и сметководствено евидентирање на залихи: 
 Воспоставување на материјална евиденција, 
 Примена на методи за проценување на залихи; 

 

o Отпис на побарувања и евидентирање на обврски: 
 Попис на побарувања и обврски, 
 Даночен третман на отпишани побарувања, со посебен осврт од физички лица. 

 

• Новини во Законот за данокот на додадена вредност: 
o Нови даночни ослободувања, 
o Примена на нова даночна стапка, 
o Враќање на данокот, 
o Издавање на фактури во електронска форма (pdf или друг електронски формат). 
 

Измените и дополнувањата на Законот за данокот на личен доход:   

• Нови даночни ослободувања на: 
o Премиите за доброволно здравствено осигурување на вработените, 
o Трошокот направен за лабораториските тестови за ковид 19 за вработените лица, 
o Надоместокот за обуки на вработените лица, 
o Даден репроматеријал во земјоделието, 
o Ваучер даден на спортист издаден од Агенцијата за млади и спорт, согласно Законот за 

спорт, 
o Ослободување на аконтациите за ноември и декември 2020 година и јануари и февруари 

2021 година за оние субјекти кои остваруваат доход од самостојна дејност и кои имаат 
претрпено штети во работењето заради пандемијата корона 19. 

 

Измените и дополнувањата на Законот за данокот на добивка: 
• Даночен третман на премиите за дополнително здравствено осигурување на вработени лица и на 

лабораториски тестови за Ковид 19, 

• Дефинирање на бројот на спортски субјекти на кои даночните обврзници може да им донираат 
финансиски средства заради намалување на пресметаниот данок на добивка, 

• Ослободување од плаќање на аконтации на данокот на добивка за месеците ноември и декември 
2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година за обврзниците кои имаат претрпено штети 
поради Ковид 19, 

• Пропишување на подолг период на пренесување на загубата за обврзниците кои во текот на 2020 и 
2021 година ќе остварат загуба од работењето, 

• Укинување на условот за претходно покривање на загубата остварена во 2020 и 2021 година 
согласно Законот за трговски друштва,  

 

• Даночен третман на донации за поддршка на коронавирусот: 
o Начин на остварување на ослободување од оданочување со данок на додадена вредност при 

прометот на добра или давање на услуги, 
o Начин на остварување на ослободување од оданочување со данок на додадена вредност при 

исплата на финансиски средства, 
o Кои се даночните поттикнувања? 
o Која е обврската на буџетскиот корисник? 
o Спроведување на постапка за другите донации кои не се поврзани со борбата против 

коронавирусот. 
 

• Доставување на годишната сметка до Централен регистер, надлежните органи и нејзино 

објавување 

• Прашања и одговори  
 

Напомена: 
#### Сите учесници на работилницата ќе добијат сет на материјали, кој ги содржи: работните 

материјали од работилницата и прирачници за подготовка на финансиските извештаи;    

#### 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. 


