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ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ
Советувањето се организира за судски и јавнообвинителски
службеници кои се задолжени за попис од сите апелациони подрачја во
Република Македонија.
КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Преглед на законската рамка за вршење на годишен попис кај
буџетските корисници, односно судовите/обвинителствата во РСМ,
практична примена на важечката регулатива во областа, одговорности на
комисијата за попис и одговорните лица, изготвување на извештај и
пописни листи, можни проблеми, досегашни утврдени состојби, слабости и
понудени решенија.
Цел на советувањето е успешно спроведување на редовен годишен
попис во судовите/обвинителствата во РСМ. Информирање, давање насоки
за практична примена на законската обврска, добра пракса, организација,
извршување и изготвување извештај при вршење на годишен попис.
МАТЕРИЈАЛИ
ПП Презентации од предавачот
*Сите материјали поврзани со обуката можете да ги превземете на следниот линк:
http://www.jpacademy.gov.mk

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБУКАТА
Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев
Бул.“Јане Сандански„ број: 12
1000 Скопје
Тел. 02/2 401-560
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ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТУВАЊЕТО
Ивана Милановиќ, Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев
Тел. 02/ 2401-572
Електронска пошта: ivana.milanovik@jpacademy.gov.mk
ИЗЛАГАЧИ
Г-н Бранислав Гулев, советник и државен ревизор во Државен завод за
ревизија
Г-н Максим Ацевски, помошник главен државен ревизор во Државен
завод за ревизија
ПРОГРАМА
27 ноември 2019 година (среда)
09:45-10:00

Пристигнување на учесниците

10:00-11:00

Попис на средства и обврски кај буџетски корисници:
Законска регулатива
Фази на спроведување на попис
Формирање на комисии за попис
Членови на комисии за попис
Рокови за започнување и извршување 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, извештај за извршен попис
Разгледување на Извештај
Усогласување на фактичка со сметководствена состојба
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11:00-12:00





Амортизација и ревалоризација кај буџетски корисници:
Законска регулатива
Амортизација кај буџетски корисници согласно законска
регулатива
Сметководствени начела за пресметка на амортизација
Ревалоризација и обрасци за пресметка на ревалоризација

12:00-12:30

Пауза

12:30-13:30

Утврдување на минималната плата на помошно
техничките лица
критериуми за постапување (законски акти);
компоненти на платата на помошно техничките лица;
утврдување на основната плата на помошно техничките
лица;
утврдување на основна минимална плата на помошно
технички лица;
утврдување на платата на помошно технички лица;
пресметка на даноци и придонеси од платата на помошно
техничките лица;








 Прашања и дискусија
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13:00-14:30 Донации и спонзорства во јавниот сектор / судовите
 критериуми за постапување (законски акти);
 разлика меѓу донација и спонзорство во јавниот сектор;
 начин на уредување на меѓусебните права и обврски
помеѓу давателот и примателот на донацијата/
спонзорството;
 утврдување на вредноста на примената донација/
спонзорство;
 евидентирање во деловните книги на примената
донација/ спонзорство во деловните книги на примателот
на донацијата/ спонзорството;
 подготвување извештај за примената донација/
спонзорство
 Прашања и дискусија

14:30-14:35 Пополнување на прашалниците за оцена на советувањетo

