
 

 

 

А Г Е Н Д А 

за практична дводневна обука на тема: 

ПОПИС НА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА,  

УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА, 

СМЕТКОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ, ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА НА ПОПИСОТ 

(12–14 декемри во Hotel La Terrazza - Стар Дојран) 

 

ПРВ ДЕН 

Четврток, 12 декември 

11.00–12.00  Пристигнување и сместување во хотел 

12.00–13.30  Подготвителни активности за постапката на попис 

Подготвителните активности се основа за квалитетен попис 

 

 Законска регулатива за вршење попис  

o буџетски корисници и единки корисници, 

o трговски друштва. 

 Обврски за спроведување на пописот на: 

o членовите на пописни комисии, 

o лицата задолжени за материјална евиденција,  

o лицата задолжени за сметководствена (финансиска) евиденција, 

o одговорните лица на институциите. 

 План на активности за вршење попис/план за работа 

 Подготвителни работи за отпочнување на попис: 

o донесување на Одлука/решение за вршење на попис,  

o формирање на пописни комисии, (централна и посебни комисии)  

o изготвување на упатство за вршење на пописот. 

 Начин на вршење на внатрешната ревизија на подготвителните 

активности за постапката на попис 

 

Презентирање на акт/процедура/упатство за начинот на вршење на попис. 

Детални постапки за утврдување на законитоста на вршењето на активностите по 

попис на внатрешната ревизија 

Предлози и препораки за надминување на проблемите во процесот на подготовка и 

организација на постапката за попис 

Прашања, практични совети и дискусија. 



 

 

 

13.30–14.30  Ручек 

14.30–16.00  Утврдување на фактичка состојба по попис и пописни листи  

За квалитетен попис од особено значење е точно утврдување на фактичката 

состојба на постојаните и паричните средства и соодветно и правилно 

пополнување на пописните листи 

 Начин на вршење на попис на постојаните средства (материјални, 

нематеријални, во подготовка - утврдување, мерење, пребројување, 

опишување),  

 Начин на вршење на попис на парични средства - денарски и девизни 

(сметки, благајна), хартии од вредност,  

 Пописни листи 

 Внатрешната ревизија на утврдената фактичка состојбата (попишување) 

и пописните листи 

 

Практични примери, вежби, проблеми при пополнување на пописните листи.  

Предлози и препораки за надминување на проблемите во процесот на извршување на 

пописот 

Детални постапки за утврдување на законитоста на вршењето на активностите по 

попис на внатрешната ревизија 

Прашања, практични совети  и дискусија.  

16.00–16.30  Кафе пауза 

 

16.30–17.30 Утврдување на фактичка состојба по попис и пописни листи  

За квалитетен попис од особено значење е утврдувањето на правниот основ и 

причини за неизмирени обврски, како и мерки за наплата на побарувањата и 

соодветно и правилно пополнување на пописните листи 

 

 Начин на вршење на попис на обврски и побарувања – правен основ, 

причини за неизмирени обврски, мерки за наплата на побарувања, прилог 

документација, 

 Начин на вршење на попис на средства дадени/примени на други 

субјекти, 

 Пописни листи 

 Внатрешната ревизија на утврдената фактичка состојбата (попишување) 

и пописните листи 

Практични примери, вежби, проблеми при пополнување на пописните листи.  



 

 

 

Предлози и препораки за надминување на проблемите во процесот на извршување на 

пописот. 

Детални постапки за утврдување на законитоста на вршењето на активностите по 

попис на внатрешната ревизија 

Прашања, практични совети  и дискусија.  

19.30–20.30  Вечера 

ВТОР ДЕН 

Петок, 13 декември 

07.00–10.00  Појадок 

10.00–11.30 Сметководствено евидентирање на резултатите од попис   

По завршување на активностите по попис, пописната комисија изработува 

Извештај од извршениот попис, врз основа на кој органот на управување или 

одговорното лице на субјектот носи Одлука за сметководствена евиденција на 

утврдените разлики 

 

 Сметководствено евидентирање на количинските и вредносните разлики 

помеѓу фактичката и сметководствена состојба,  

 Амортизација и ревалоризација, 

 Внатрешната ревизија на сметководствената евиденција – евидентирани  

разлики по попис 

 

Практични примери за сметководствена евиденција кај буџетските корисници и кај 

трговските друштва 

Предлози и препораки за надминување на проблемите во процесот на 

сметководствено евидентирање по пописот 

Детални постапки за утврдување на законитоста на вршењето на активностите по 

попис на внатрешната ревизија 

Прашања, практични совети  и дискусија.  

 

11.30–12.00  Кафе-пауза 

12.00–13.30 Сметководствено евидентирање на резултатите од попис  - даночен 

третман на кусоци и вишоци, отуѓување на средства 

 

 



 

 

 

Од особено значење е законското постапување со средствата кои преставуваат 

расход, постапка на продажба, подарок или отпад 

 

 Даночен третман на кусоци и вишоци 

 Постапување со расходувани средства 

 Постапка на отуѓување, преотстапување, подарување на основни 

средства 

 Внатрешната ревизија на постапувањето со расходуваните средства  

 

Практични примери за кусоци и вишоци кај буџетските корисници и кај трговските 

друштва 

Детални постапки за утврдување на законитоста на вршењето на активностите по 

попис на внатрешната ревизија 

Прашања, практични совети  и дискусија.  

13.30–15.00  Ручек 

 

15.00–16.30  Извештај од извршен попис 

Извештајот од извршениот попис е резултат на целокупните активности на 

пописната комисија и е основа на кој органот на управување или одговорното 

лице на субјектот носи Одлука за спроведување  на сметководствена евиденција 

на утврдените разлики  

 

 Презентирање на извештај од извршен попис: 

o прегледи на количинските и вредносни разлики помеѓу фактичката 

и сметководствената состојба, 

o прегледи и образложенија за средства или обврски чија фактичка 

вредност не е утврдена, 

o забелешки и објаснувања од лицата кои ракуваат со паричните 

средства или материјалите во врска со утврдените кусоци или 

вишоци, 

o предлози за постапување за утврдените разликите по попис. 

 Најчести наоди по попис на внатрешната ревизија со примери 

 Внатрешната ревизија на извештајот од извршениот попис 

 

Извештај од извршен попис кај буџетските корисници и кај трговските друштва 

Детални постапки за утврдување на законитоста на вршењето на активностите по 

попис на внатрешната ревизија 

Прашања, практични совети  и дискусија.  

 19.30–20.30  Вечера 



 

 

 

ТРЕТ ДЕН 

Сабота, 14 декември 

 

07.00–08.00 Појадок и напуштање на хотелот 

*Агендата на семинарот вклучува и организирана посета на Солун, со вклучен превоз 

и туристички пратител. Во попладневните часови – поаѓање за Стар Дојран. 

 


