
 

 

 

 

ПОКАНА 

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) 

 
Која е целта на обуката? 

Унапредувањето, надградбата на знаењата и вештините на вработените, е вложување 

во капацитетите на институцијата. 

Зошто да учествувате на обуката? 

 Успешно спроведен попис е обемна, комплексна и одговорна работа,   

 Пописот е една од најзначајните постапки пред изготвување на годишната 

сметка,  

 Резултатите од спроведениот попис претставуваат основа за податоците во 

финансиските извештаи, 

 Пописниот елаборат е предмет на внатрешна и надворешна ревизија. 

 

За кого е наменета обуката? 

 Членови на пописни комисии, 

 Финансиски работници  

o лица задолжени за материјална евиденција и  

o лица задолжени за сметководствена (финансиска) евиденција, 

 Внатрешни ревизори, 

 Одговорни лица на институции. 

 

Што ќе опфати обуката? 

 План на активности за вршење попис (план за работа: кој, што, кога, зошто), 

 Подготвителни работи за отпочнување на попис, 

 Утврдување на фактичка состојбата (попишување) на: 

o постојани средства (материјални, нематеријални, во подготовка - 

утврдување, мерење, пребројување, опишување), 

o парични средства - денарски и девизни (сметки, благајна), хартии од 

вредност,  

o обврски и побарувања – правен основ, причини за неизмирени 

обврски, мерки за наплата на побарувања, прилог документација, 

o средства дадени/примени на други субјекти, 

 Изготвување (пополнување и потпишување) на пописни листи,   



 

 

 

 

 Утврдување на разлики помеѓу фактичка и сметководствена состојба, 

пресметување на разликите, причини за утврдените разлики, 

 Извештај од извршен попис, 

 Сметководствено евидентирање на резултатите од попис, 

 Одлука за усвојување на резултатите од пописот, 

 Даночен третман на кусоци и вишоци, 

 Постапување со расходувани средства, 

 Внатрешна ревизија на пописот (за секоја активност погоре): 

o Планирање на ревизијата на процесот на попис, 

o Извршување на активности, 

o Изработка на извештај. 
Како ќе се спроведе обуката? 

На високо интерактивно ниво, со примери, прашања, одговори, студии на случај, 

дискусии. Покрај презентациите, учесниците ќе може да поставуваат прашања, 

случаи од пракса, проблеми, за кои ќе добијат одговори и мислења. 

 

Кои се предавачи на обуката? 

м-р Цвета Ристовска – магистер по економски науки, со практично искуство во 

постапката за вршење на попис, сметководствено евидентирање и изработка на 

финансиски извештаи, лиценциран вештак во областа на материјалното и 

финансиско работење, 

м-р Љубица Тошевска – магистер по економски науки, со практично искуство во 

постапката за вршење на попис, сметководствено евидентирање и изработка на 

финансиски извештаи, овластен ревизор. 

 
Колку изнесува котизацијата за учество? 

Котизацијата за учество на обуката изнесува 6.950 денари + 18% ДДВ. За две или 

повеќе пријавени лица од иста институција, следува попуст од 10%. 

Во котизацијата е вклучено: учество на обуката, кафе, колачи, освежителен пијалок и 

вода за време на паузата, работни материјали од обуката и сертификат за учество. 

 

Колку е цената на аранжманот? 

Цената на аранжманот по лице изнесува 9.690,00 денари за сместување во 
еднокреветна соба и 8.480,00 денари по лице за сместување во двокреветна соба, 
и истата вклучува: 

 два полни пансиони (доручек, ручек и вечера) и 

 организирана посета на Солун, со вклучен превоз и туристички пратител 

Сместувањето е во HOTEL LA TERRAZZA – СТАР ДОЈРАН. 

Цена за превоз на релација Скопје – Дојран – Скопје изнесува 1100 ден + 5% ДДВ. 

http://hotellaterrazza.mk/


 

 

 

Како да се пријавите за учество на обуката? 

Пријавувањето за учество на обуката се врши најдоцна до 10 декември 2019 год. 
(вторник) со пополнување и испраќање на »ПРИЈАВНИОТ ЛИСТ« на следната 
електронска пошта: info@simpozion.mk.  

За сите дополнителни прашања и/или потребни информации во врска со обуката, Ве 
молиме, слободно контактирајте нѐ на тел. 078 271 576 или на официјалната имејл 
адреса. 
 

Дополнителни информации 

Сите учесници ќе добијат: 
 сертификат за учество на обуката, 
 работни материјали од обуката,  
 предлог процедура за начинот на вршење попис, 
 матрица со прашања за проверка на постапките на процесот на попис.  

 

 

 

https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2019/11/Пријавен-лист_Попис_12-14.12.2019.doc
mailto:info@simpozion.mk

