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AГЕНДА  
ЗА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: 

 
„ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА И 

ПОДГОТОВКАТА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ ЗА 2021 ГОДИНА“ 
 
Место на одржување: хотел „Белви“ – Скопје  
Предавачи: Александра Петкановска Трпеска и Бранислав Гулев 
 

09.00 – 09.30 
Регистрација на учесниците 

09.30 – 09.40 Отворање на работилницата 

09.40 – 11.00 

Сесија 1 

Процес на буџетирање 

− краток вовед во темата буџетирање 

− буџетски циркулар и негова содржина  

− содржина на буџет и од што тој се состои  

− тековно - оперативни и капитални расходи и нивно правилно планирање во 
соодветни програми 

− задача (индивидуална работа) во делот на подготовката на Фискалната табела 
согласно со дадените податоци  

− измени во законската легислатива во делот на планирањето во основниот 
буџет, максималните ограничувања и слично 

− извршување на буџетот на општините (подготовка на квартални извештаи) 

11.00 – 11.30 
Кафе пауза 

11.30 – 12.30 

Сесија 2 

Начин на пријавување на обврските 

Развојни програми 

Планирање на набавките за заштита од Пандемијата со Корона вирусот COVID – 
19 

− Планирање 

− Изменување/пренамени/ребаланс 

− Вчитување на промените на буџетот во трезор 

12.30 –13.30 Ручек 

13.30 – 14.45 Сесија 3 
 

− Трошоци поврзани со пандемијата 

− Исплата на надоместоци за време на пандемија и даночен третман 

− Надоместоци на вработените во ЕЛС 

− Поништување на уредби донесени во време на пандемија  

− Донации во добра, услуги и финансиски средства дадени на буџетски корисници 
за поддршка во борбата против корона вирусот 

14.45 – 15.15 Кафе пауза 

15.15 – 16.30 Сесија 4 

− Даночен третман на надоместоци на членовите на органите на управување и на 
органи на надзор за користење на службено возило, телефон и животно 
осигурување, 

− Расходувани средства и даночен третман на неотпишана набавна вредност, 

− Кусоци и отпис на побарувања од физички лица од аспект на данок на личен 
доход 

 
 


