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IIII. ОПШТИ ОДРЕДБИ. ОПШТИ ОДРЕДБИ. ОПШТИ ОДРЕДБИ. ОПШТИ ОДРЕДБИ    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

Со овој правилник се пропишува содржината на одделните сметки во 

сметковниот план за буџетските корисници. 

    

IIIIIIII. СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ. СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ. СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ. СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ    

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

КЛАСА 0:КЛАСА 0:КЛАСА 0:КЛАСА 0:    ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА, ДРУГИ СРЕДСТВА И НЕПОКРИЕНИ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА, ДРУГИ СРЕДСТВА И НЕПОКРИЕНИ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА, ДРУГИ СРЕДСТВА И НЕПОКРИЕНИ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА, ДРУГИ СРЕДСТВА И НЕПОКРИЕНИ 

РАСХОДИРАСХОДИРАСХОДИРАСХОДИ    

На сметките од групата 00 - Нематеријални средства, се опфаќаат основачките 

издатоци, издатоците во истражување и развој, патенти, лиценци и концесии, 

други нематеријални права, нематеријални издатоци во подготовка, авансите за 

нематеријалните издатоци, вредносно усогласување и акумулирана амортизација 

на нематеријалните права.    

На сметката 000 - Основачки издатоци, се евидентираат издатоците за изработка 

на проектна и друга документација, за стручно оспособување и усовршување на 

кадрите, за камати и премии на осигурување, како и други издатоци во врска со 

основањето на правните лица и организациониот дел на постројките во нејзиниот 

состав. 

На сметката 001 - Издатоци во истражување и развој, се евидентираат издатоците 

во истражување и развој на техниката и технологијата во науката и практиката 

чии ефекти може да се очекуваат на подолг период од една година. 

На сметката 002 - Патенти, лиценци, концесии и други права, се евидентираат 

издатоците за патенти, лиценци, концесии и други права, согласно позитивните 

прописи. 

                                                           
1
 Пречистениот текст на овој Правилник ги содржи Правилникот за содржината на одделните 

сметки во сметковниот план за буџетските корисници (“Службен весник на Република Mакедонија” 

бр.79/03), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на одделните 

сметки во сметковниот план за буџетските корисници (“Службен весник на Република Mакедонија” 

бр.96/04) ,Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на одделните 

сметки во сметковниот план за буџетските корисници (“Службен весник на Република Mакедонија” 

бр.88/09) и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на одделните сметки во 

сметковниот план за буџетските корисници (“Службен весник на Република Mакедонија” бр.175/11). 

 



На сметката 003 - Други нематеријални права, се евидентираат вложувањата во 

туѓи основни средства за време на нивното користење, право на користењето на 

опрема во лизинг, право за вложување во повеќегодишен закуп, спроведување на 

комасација и арондација. 

На сметката 004 - Нематеријални издатоци во подготовка, се евидентираат: 

основачките издатоци, издатоците во истражување и развој, патентите, лиценците 

и концесиите и другите нематеријални права во подготовка. 

На сметката 005 - Аванси за нематеријални издатоци, се водат авансите 

исплатени за нематеријалните издатоци. 

На сметката 008 - Вредносно усогласување на нематеријалните средства 

(ревалоризација), се евидентира вредносното усогласување на нематеријалните 

средства. Утврденото побарувачко салдо се книжи на товар на оваа сметка, а во 

корист на сметките од групата 91. 

На сметката 009 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на 

нематеријалните средства, се евидентира исправката на вредноста на 

нематеријалните средства. Во рамките на оваа сметка може да се обезбеди 

евиденција за пресметаната амортизација ако за оваа намена се обезбедени 

средства. 

Член 3Член 3Член 3Член 3    

На сметките од групата 01 - Материјални добра и природни богатства, се опфаќаат; 

земјишта; шуми; издатоци на природни богатства во подготовка; аванси за 

природни богатства и вредносно усогласување на природните богатства 

(ревалоризација). 

На сметката 010 - Земјишта, се евидентираат земјиштата од сите видови 

(изградено, неизградено, ораници, ливади, пасишта итн). Овие земјишта ќе се 

заведат во деловните книги на корисникот ако за таквите земјишта е регулиран 

имотно правниот основ. 

На сметката 011 - Шуми, се водат сите видови шуми. 

На сметката 012 - Издатоци за природни богатства во подготовка, се водат 

издатоците за земјиштата за нивно уредување, оформување и обликување на 

бараната цел. 

На сметката 015 - Аванси за природни богатства , се евидентираат авансите за 

природните богатства. 

На сметката 018 - Вредносно усогласување на материјалните добра и природните 

богатства (ревалоризација), се евидентира вредносното усогласување на 

природните богатства. Утврденото побарувачко салдо се книжи на товар на оваа 

сметка, а во корист на сметките од групата 91. 

Член 4Член 4Член 4Член 4    

На сметките од групата 02 - Материјални средства, се опфаќаат средствата за 

работа, градежните објекти, опремата, повеќегодишните насади, основното стадо, 

како и другите материјални средства за работа. 

На сметката 020 - Градежни објекти, се евидентираат сите видови градежни 

објекти (згради и други градежни објекти), изградени од тврд материјал, метал, 

дрво, пластика и од друг материјал. Потоа, монтажни објекти, бараки, деловен и 

магацински простор, патишта, улици и други градежни објекти. 



На сметката 021- Станови и деловни објекти, поради својата специфичност се 

евидентираат сите видови на станови за живеење, независно од каков материјал 

се градени. На ова конто потребно е да се евидентираат и сите видови на деловен 

простор. 

На сметката 022 - Опрема, се евидентираат: машините, уредите, постројките, 

превозните и транспортните средства и средствата за врски, канцелариски и друг 

намештај, мебел, крупниот инвентар, опремата во образованието, науката, 

културата, здравството и социјалната заштита и друга опрема што претставува 

како основно средство во смисла на законските прописи. 

На сметката 023 - Повеќегодишни насади, се евидентираат сите видови насади со 

кои располага корисникот. 

На сметката 024 - Основно стадо, се евидентира основното стадо (крупен и ситен 

добиток) и другото основно стадо со кое располага корисникот. 

На сметката 025 - Други материјални средства , се евидентираат книги во 

библиотеките, споменици на културата, предмети од музејска вредност, предмети 

од архивски дела и дела на ликовната уметност и други средства за работа. 

На сметката 026 - Аванси за материјални средства, се евидентираат исплатените 

аванси за средствата за работа. 

На сметката 028 - Вредносно усогласување на материјалните средства 

(ревалоризација), се евидентира вредносното усогласување на средствата за 

работа, а на крајот на годината се сторнира по принципот на црвено сторно, освен 

за средствата кои се ревалоризираат на подолг период од една година (книгите во 

библиотеките, музејските и уметничките вредности, архивската граѓа итн.). 

На сметката 029 - Акумулирана амортизација (исправката на вредноста) на 

материјалните средства, се евидентира исправката на вредноста на средствата за 

работа. 

Член 5Член 5Член 5Член 5    

На сметките од групата 03 - Материјални средства во подготовка, се евидентираат: 

материјалните средства во подготовка и вредносното усогласување на средствата 

во подготовка (ревалоризација). 

На сметката 030 - Материјалните средства во подготовка, се евидентираат: 

инвестиции во тек - градежни објекти; инвестиции во тек – други материјални 

средства; инвестиции во тек -опрема и инвестиции во тек - друго. 

На сметката 038 - Вредносно усогласување на материјалните средства 

(ревалоризација), се евидентира вредносно усогласување на материјалните 

средства во подготовка. 

Член 6Член 6Член 6Член 6    

На сметките од групата 04 - Долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата и 

странство и орочени средства, кредити дадени во земјата и странство, други 

долгорочни здружени и вложени средства, орочени средства и исправка на 

вредноста на долгорочно вложените средства. Како долгорочни вложувања се 

подразбираат оние вложувања кои се со рок на враќање над една година. 

На сметката 040 - Долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата, се 

евидентираат вложувањата - кредитирањата во поврзани и други субјекти, 



вложувања во хартии од вредност, вложувањата односно побарувања за дадени 

депозити, кауции и сл. 

На сметката 042 - Кредити дадени во странство, се евидентираат евентуално 

дадените кредити на странски партнери. 

На сметката 045 - Други долгорочни вложени и здружени средства, се 

евидентираат: акции; хартии од вредност и други долгорочни побарувања. 

На сметката 046 - Орочени средства, се евидентираат орочените средства во 

банките и во другите субјекти. 

На сметката 049 - Акумулирана амортизација на финансиските вложувања, се 

води исправката на вредноста на долгорочно финансиските вложувања, во 

случаите кога дадените кредити, позајмици и други форми на здружување, ќе 

доспеат за наплата (повраќај), а не ќе можат да се наплатат се врши отпис на 

таквото побарување. 

Член 7Член 7Член 7Член 7    

На сметките од групата 08 - Други средства, се опфаќаат другите средства како 

што се: средства за солидарност, средствата за други намени, вредносното 

усогласување на другите средства (ревалоризација) и акумулираната амортизација 

(исправка на вредноста) на другите средства. 

Член 8Член 8Член 8Член 8    

На сметките од групата 09 - Непокриени расходи и други долгорочни заеми и 

кредити, се опфаќаат непокриените расходи од поранешни години и 

непокриените расходи од тековната година. 

На сметката 090 - Непокриени расходи од поранешни години, се искажуваат 

расходите кои не се покриени од поранешните години. 

На сметката 092 - Непокриени расходи од тековната година, се искажуваат 

непокриените расходи за тековната година, утврдени по годишната сметка. На 

почетокот во наредната година салдото од оваа сметка се пренесува на сметката 

090. 

На сметката 095 - Примени долгорочни кредити и заеми се водат примените 

долгорочни кредити и заеми во земјата и долгорочни кредити и заеми од 

странство (домашно и странско задолжување). При добивањето на долгорочниот 

кредит се задолжува оваа сметка во полза на сметките од групата 75 и 76. 

Член 9Член 9Член 9Член 9    

КЛАСА 1:КЛАСА 1:КЛАСА 1:КЛАСА 1:    

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊАПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊАПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊАПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА    

На сметките од групата 10 - Парични средства, се опфаќаат паричните средства во 

различни форми според називите на сметките, а во согласност со прописите. 

На сметката 100 - Сметка, се водат паричните средства на редовната сметка и 

другите парични средства кои привремено или трајно се пренесени на редовната 

сметка и други слободни парични средства од други извори. 

На сметката 101 - Благајна, се евидентира целокупното благајничко работење 

преку главната и помошните благајни. 

На сметката 102 - Издвоени парични средства, се евидентираат издвоените 

парични средства на посебна сметка во соодветната банка. 



На сметката 103 - Отворени акредитиви, се евидентираат отворените акредитиви 

за наменски исплати (плати, материјални расходи, исхрана, солидарна помош итн.) 

односно за намените за кои е отворен соодветниот акредитив. 

На сметката 104 - Девизна сметка, се евидентираат сите девизни средства 

издвоени на посебна девизна сметка во овластена банка за девизи во денарска 

противвредност и во стварна ефектива на девизните средства. Евиденцијата на 

девизите во стварна ефектива се водат одделно по видови на девизи (EUR, USD, 

CHF итн.). 

На сметката 105 - Девизни акредитиви, се евидентираат девизните акредитиви 

преку кои се вршат одредени девизни исплати, кога таквите исплати не се вршат 

директно од девизната сметка заради продолжен рок на плаќање (2, 3 или повеќе 

месеци). 

На сметката 106 - Девизна благајна, се водат примањата и исплатите на девизни 

средства. За примањата и исплатите на девизни средства се води посебен 

благајнички извештај. 

На сметката 108 - Други парични средства, се водат: другите парични средства кои 

не можат да се искажат на сметките од групата 10, а тоа се: парични средства за 

други намени и други парични средства. 

Член 10Член 10Член 10Член 10    

На сметките од групата 11 - Хартии од вредност, се опфаќаат, хартиите од вредност 

во номинален износ според називите на сметките од оваа група. 

На сметката 110 - Чекови, се евидентираат чекови по видови: денарски, девизни и 

други чекови во номинален износ. 

На сметката 111 - Меници, се евидентираат мениците за денарско или девизно 

плаќање и другите видови меници, во номинален износ. 

На сметката 112 - Обврзници, се евидентираат: краткорочни и долгорочни 

обврзници и други хартии од вредност кои доспеваат до 1 година. 

На сметката 113 - Благајнички записи, се евидентираат: благајнички и други записи 

со рок на доспеаност до 1 година. 

На сметката 117 - Други хартии од вредност, се евидентираат: другите хартии од 

вредност кои не се искажуваат на сметките 111 до 113, а кои доспеваат до 1 година. 

На сметката 119 - Вредносно усогласување на хартиите од вредност (исправка на 

вредноста), се евидентира исправката (отпис) на ненаплативите хартии од 

вредност после нивната доспеаност за ефектуирање, задолжително се расчленува 

по основните сметки од оваа група. На оваа сметка се книжат и отписите на 

побарувањата кои не претставуваат конечно отпишување. Дефинитивното 

отпишување на побарувањата се книжи директно на оваа сметка. 

Член 11Член 11Член 11Член 11    

На сметките од групата 12 - Побарувања, се опфаќаат побарувањата (исправка на 

вредноста) од буџетот и фондовите и побарувањата од купувачите во земјата и 

странство, како и вредносното усогласување (исправката на вредноста) на 

побарувањата. 

На сметката 120 - Побарувања од буџетот, се водат побарувањата од Буџетот на 

Република Македонија или буџетите на локалната самоуправа во полза на 

сметката 741 - Трансфери од други нивоа на власт . 



На сметката 121 - Побарувања од фондот се евидентираат побарувањата од 

фондовите (за здравство и здравствена заштита, ПИОМ, Републичкиот завод за 

вработување и Фондот за патишта) во полза на сметката 741 -Трансфери од други 

нивоа на власт . 

На сметката 122 - Побарувања од купувачите во земјата, се евидентираат 

побарувањата по основ на продажба на производи, стоки и услуги, во полза на 

сметките од групата 72 - неданочни приходи. 

На сметката 123 - Побарувања од купувачи во странство, се евидентираат 

побарувањата од странство по основ на извезени производи, стоки и извршени 

услуги на купувачи во странство и при тоа се задолжува оваа сметка, а ќе се 

одобруваат сметките од групата 72 - во класата 7. 

На сметката 129 - Вредносно усогласување на побарувањата (исправката на 

вредноста), се евидентира вредносното усогласување на побарувањата од 

купувачите кои не се наплатени во законскиот рок и побарувањата кои се 

доспеани, а не можат да се наплатат, со тоа што по принципот на црвено сторно се 

намалува соодветниот приход, а се книжи во полза на оваа сметка. 

Член 12Член 12Член 12Член 12    

На сметките од групата 13 - Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции, се 

водат побарувањата за дадени аванси за обртни средства и за дадените депозити и 

кауции. 

Член 13Член 13Член 13Член 13    

На сметките од групата 14 - Краткорочни финансиски побарувања, се 

евидентираат побарувањата од заедничко работење, дадени позајмици и кредити 

во земјата, дадени кредити во странство, вложени средства во банки, вложени 

средства кај други субјекти и други краткорочни побарувања на име расходи во 

училишните кујни и ученичките задруги и побарувања од работниците по сите 

основи со рок за враќање до една година. Во рамките на оваа група сметки се 

евидентира вредносното усогласување на краткорочните побарувања (исправката 

на вредноста), наведени според називите на сметките во оваа група кои не можат 

да се наплатат, туку се отпишуваат. 

Член 14Член 14Член 14Член 14    

На сметките од групата 15 - Побарувања од вработените, се евидентираат 

краткорочните побарувања од работниците и другите краткорочни побарувања 

според називите на сметките од оваа група на сметки. 

Член 15Член 15Член 15Член 15    

На сметките од група 16 - Финансиски и пресметковни односи, се евидентираат 

меѓусебните побарувања во односите со буџетот и фондовите и другите меѓусебни 

побарувања, како и исправката на вредноста на финансиските и пресметковни 

односи. 

Член 16Член 16Член 16Член 16    

На сметките од групата 17 - Побарувања од државата и другите институции, се 

евидентираат: побарувањата за платен данок на додадена вредност, акцизи и 

други даноци. Побарувањата за платени даноци и придонеси на исплати по 

договор за дело и авторско дело. Побарувањата за платен данок од добивка, 



побарувањата за платени други даноци и придонеси и вредносно усогласување на 

побарувањата од државата и другите институции. 

На сметката 170 - Побарувања за платен данок на додадена вредност и други 

даноци, се евидентираат: побарувањата за платен данок на додадена вредност по 

општа и повластена стапка. 

На сметката 171 - Побарувања за платени акцизи, се евидентираат: платените 

акцизи по разни основи. 

На сметката 172 - Побарувања за платени царини и царински давачки, се 

евидентираат: побарувањата за платени царини и други царински давачки. 

На сметката 173 - Побарувања за платени даноци и придонеси на исплата по 

договор за дело и авторско дело, се евидентираат: побарувањата за платени 

даноци и придонеси на исплатите по договор за дело и авторско дело. 

На сметката 174 - Побарувања за платен данок од добивка, се евидентира: 

пресметаниот и платен данок од добивка и другите даноци и придонеси од 

добивката. 

На сметката 175 - Побарувања за платени други даноци и придонеси, се 

евидентираат: побарувањата за другите даноци и придонеси кои не можат да се 

искажат на сметките 170 до 173 од оваа група на сметки. 

На сметката 179 - Вредносно усогласување на побарувањата од државата и другите 

институции (исправката на вредноста), се евидентира: вредносното усогласување 

на побарувањата од сметките 170 до 175 кои не можат да се ликвидираат во 

законскиот рок по принципот на црвено сторно со задолжување на сметката 900 - 

Државен јавен капитал, во полза на оваа сметка. 

Член 17Член 17Член 17Член 17    

На сметките од групата 19 - Активни временски разграничувања, се евидентираат 

активните временски разграничувања според називите на сметките и тоа за 

однапред платените расходи, расходите кои се разграничуваат на повеќе години, 

пренесениот вишок на приходите од претходната година и други активни 

временски разграничувања. 

На сметката 190 - Однапред платени расходи, се евидентираат оние расходи кои 

однапред се платени за период најмногу до 12 месеци, како што се: премии за 

осигурување, расходи на име закупнини, расходи за огрев, гориво, мазиво, расходи 

за претплата на списанија, весници, книги итн. 

На сметката 191 - Расходи разграничени на повеќе години, се евидентираат 

расходите за инвестиционо одржување на средствата, расходите за 

повеќегодишен закуп (лизинг) и расходи кои се разграничуваат на подолг период 

од една година. 

На сметката 196 - Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година, 

на почетокот се задолжува за износот на вишокот на приходите пренесен од 

претходната година на сметката 296, со одобрение на сметката 741 – пренесен дел 

од вишокот на приходите од претходната година. 

На сметката 197 - Пренесена транзиторна актива, се евидентира пренесената 

транзиторна актива на име остварена негативна разлика помеѓу приходите и 

расходите. 



На сметката 198 - Други активни временски разграничувања, се евидентираат: 

доспеаните, а неисплатени плати, расходите на име надоместоци, стоки и други 

услуги, тековните трансфери, каматните плаќања, купување на капитални 

средства и други расходи. По исплатата на обврските од оваа сметка се задолжува 

соодветната сметка во класа 4, а во полза на оваа сметка. 

Член 18Член 18Член 18Член 18    

КЛАСА 2:КЛАСА 2:КЛАСА 2:КЛАСА 2:    

ТЕКОВНИ ОБВРСКИТЕКОВНИ ОБВРСКИТЕКОВНИ ОБВРСКИТЕКОВНИ ОБВРСКИ    

На сметките од групата 21 - Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност, 

се евидентираат обврските за издадени хартии од вредност со рок на втасаност до 

една година во номинални износи според називите на сметките.  

На сметката 210 - Обврски за издадени чекови, се евидентираат чековите со рок на 

втасаност најдолго до една година. 

На сметката 211 - Обврски за издадени меници, се евидентираат обврските по 

основ на издадените меници одделно за номиналната вредност на меницата и 

одделно за каматата, како и меници во девизи. 

На сметката 212 - Обврски за издадени обврзници, се евидентираат: обврските за 

издадените краткорочни и други обврзници кои доспеваат до 1 година. 

На сметката 213 - Обврски за благајнички записи, се евидентираат: обврските за 

благајничките и други записи кои доспеваат до 1 година. 

На сметката 217 - Обврски за други хартии од вредност, се евидентираат: обврските 

за другите хартии од вредност кои не можат да се евидентираат на сметките 210 до 

213 на оваа група сметки. 

Член 19Член 19Член 19Член 19    

На сметките од групата 22 - Краткорочни обврски спрема добавувачи, се 

евидентираат фактурираните и нефактурирани обврски на добавувачите во 

земјата и странство. 

Член 20Член 20Член 20Член 20    

На сметките од групата 23 - Примени аванси, депозити и кауции, се евидентираат 

обврските за примените аванси за обртни средства, обврските за примените 

депозити и кауциите од правни и физички лица. 

Член 21Член 21Член 21Член 21    

На сметките од групата 24 - Краткорочни финансиски обврски, се евидентираат 

обврските според означените сметки со рок на враќање до една година. 

На сметката 245 - Други краткорочни финансиски обврски, се евидентираат: 

другите краткорочни финансиски обврски и наменските средства, донациите и 

подароците и другите приходи во ученичките кујни, ученичките задруги и сл. 

Приходите од оваа сметка на крајот на пресметковниот период по покривањето на 

расходите од групата 145 се пренесуваат во наредната година како транзиторна 

пасива на сметката 297, а негативните разлики помеѓу приходите и расходите на 

сметката 145 исто така се пренесуваат во наредната година само како транзиторна 

актива преку сметката 197 – Пренесена транзиторна актива. 

На сметката 246 - Обврски спрема работниците, се евидентираат: обврските 

спрема работниците за неподигнати плати и надомести на плати, обврски за 



неисплатен надомест на име боледување, за додаток на деца, теренски додаток, за 

исхрана и други обврски спрема работниците. 

На сметката 247 - Обврски по запирањата на работниците, се евидентираат 

обврските по основ на судски административни забрани, обврски за синдикална 

членарина, за местен самопридонес и по други запирања од платите. 

Член 22Член 22Член 22Член 22    

На сметките од групата 25 - Обврски спрема државата и други институции, се 

евидентираат: обврските спрема државата и други институции за даноци, 

придонеси и други давачки според називите на сметките од оваа група. 

На сметката 250 - Обврски за данок на додадена вредност, се евидентираат: 

обврските за данок на додадена вредност по општата и бенефицирана стапка. 

На сметката 251 - Обврски за акцизи, се евидентираат: обврските за акцизите. 

На сметката 252 - Обврски за царини и царински давачки, се евидентираат: 

обврските за царините и другите царински давачки. 

На сметката 253 - Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско 

дело, се евидентираат: обврските на име персонален данок и други даноци и 

придонеси по договор за дело и авторско дело. 

На сметката 255 - Обврски за други даноци и придонеси, се евидентираат: 

обврските за другите даноци и придонеси кои не можат да се евидентираат на 

одделните сметки од оваа група. 

Член 23Член 23Член 23Член 23    

На сметките од групата 26 - Финансиски и пресметковни односи, се евидентираат 

меѓусебните обврски во односите со буџетот и фондот кои произлегуваат помеѓу 

корисниците на буџетот и фондот или другите посебнит единици во рамките на 

буџетот и фондот. 

На сметката 263 - Обврски за повраќај во буџетот и фондот од нето вишокот на 

приходите - добивката по оданочувањето се евидентира обврската која се 

утврдува за таа намена по годишната сметка на крајот на годината. 

Член 24Член 24Член 24Член 24    

На сметките од групата 27 - Обврски за даноци и придонеси од добивката, се 

евидентираат: обврските за даноци и придонеси од добивката со одобрување на 

соодветните сметки од оваа група, а со задолжување на сметките од групата 

81 - Распределба на вишокот на приходите - добивката пред оданочувањето. 

Член 25Член 25Член 25Член 25    

На сметките од групата 28 - Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема 

вработените, се евидентираат платите и надоместоците на платите по сите основи 

и даноците и придонесите од платите и надоместоците од платите. 

На сметката 280 - Обврски за плати и надоместоци на плати, се евидентираат 

обврските за бруто платите и надомести на платите по сите основи. Во одобрение 

на оваа сметка се книжат бруто платите и надоместоците на платите, а на товар на 

сметките од групата 40 во класата 4 на основа пресметката (рекапитулацијата) на 

платите кога истите ќе бидат исплатени, а додека не се исплатат се книжат на 

товар на сметката 198. 



На сметката 281 - Обврски за нето плати, се евидентираат нето платите на 

вработените така што оваа сметка секогаш се одобрува со пресметката 

(рекапитулацијата) за нето платите, а се задолжува сметката 280. 

На сметката 282 - Надоместоци на нето платите, се евидентираат нето 

надоместоците на платите по сите основи вклучувајќи го и боледувањето. Оваа 

сметка се одобрува, а се задолжува сметката 280 со пресметката 

(рекапитулацијата). 

На сметката 283 - Обврски за непосредна заедничка потрошувачка, се 

евидентираат средства на име регрес за годишен одмор на вработените, 

надоместок за расходи за погреб, за елементарни непогоди и други надоместоци 

кои имаат карактер на непосредна заедничка потрошувачка. 

На сметката 284 - Даноци од плати и надоместоци, се евидентира персоналниот 

данок од платите и надоместите на платите со одобрување на оваа сметка, а на 

товар на сметката 280 по рекапитулацијата за платите. 

На сметката 285 - Придонеси од плати и надомести од плати, се евидентираат 

придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравство и 

здравствено осигурување и вработување. Оваа сметка се одобрува по 

рекапитулацијата за пресметаните придонеси, а се задолжува сметката 280. 

На сметката 286 - Други придонеси и даноци од платите, се евидентираат: 

обврските на име други придонеси и даноци кои не можат да се евидентираат на 

одделните сметки од оваа група. 

Член 26Член 26Член 26Член 26    

На сметките од групата 29 - Пасивни временски разграничувања, се водат 

пресметаните расходи кои го товарат тековниот пресметковен период, а не се 

фактурирани, како и однапред наплатените или пресметани приходи во тековниот 

период кои се однесуваат за наредниот пресметковен период, пренесениот дел од 

вишокот на приходите од претходната година и други пасивни временски 

разграничувања. 

На сметката 290 - Пресметани расходи, се евидентираат оние расходи кои се 

однесуваат за соодветниот пресметковен период, а не се фактурирани. 

На сметката 292 - Однапред наплатени (пресметани) приходи, се водат приходите 

кои се однапред наплатени или пресметани, а кои се однесуваат за нареден 

пресметковен период или наредната година. Заради реално распоредување на 

приходот таквите средства времено се книжат на оваа сметка, место во приходите 

на класата 7. 

На сметката 296 - Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година. На 

крајот на годината се одобрува за износот на делот од вишокот на приходите 

заради пренос во наредната година со задолжување на сметката 831 - Дел од 

вишокот на приходите - добивката за пренос во наредната година. 

На сметката 297 - Транзиторна пасива, се евидентира позитивната разлика 

утврдена помеѓу сметките 145 и 245. 

На сметката 298 - Други пасивни временски разграничувања, се евидентираат: 

фактурираните приходи кои не се наплатени од должниците по видови и извори 

на приходи. Кога овие приходи ќе бидат наплатени се задолжува оваа сметка, а се 

одобрува соодветното во сметката во класа 7. Исто така на оваа сметка се водат и 



други видови временски разграничувања кои не можат да се искажат на сметките 

290 до 297. 

    

Член 27Член 27Член 27Член 27    

КЛКЛКЛКЛАСА 3:АСА 3:АСА 3:АСА 3:    ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН 

ИНВЕНТАРИНВЕНТАРИНВЕНТАРИНВЕНТАР    

На сметките од групата сметки 30 - Пресметка на набавката се опфаќаат 

набавната (фактурна) вредност и расходите на набавката што се засметуваат во 

набавната вредност на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар. 

На сметката 309 - Пресметка на набавката се книжи набавната вредност на 

одделни набавки од соодветните сметки од групите 31, 32, 35 или на класа 4 за 

материјал или резервни делови што не се складираат. Користењето на сметките од 

оваа група не е задолжително. 

Член 28Член 28Член 28Член 28    

На сметките од групата 31 - Материјали, се опфаќаат материјалите на залиха, 

отстапувањата од планските вредности и вредносното усогласување на залихите 

на материјали, според називите на сметките од оваа група. 

На сметката 310 - Материјали на залиха, се евидентираат залихите на суровините, 

материјалите, горивата, мазивата итн. според набавната – реалната или планска 

вредност. Ако залихите се водат според планска вредност, отстапувањата од 

планската вредност (разликата во цена) се книжи во полза на сметката 319 -

Отстапување од цената на материјалите и стоките. 

На сметката 316 - Материјали и стоки во обработка, доработка и манипулација се 

евидентираат материјалите и стоките на кои им се врши обработка, доработка и 

манипулација со цел да се прилагодат на намените и потребите на корисникот. 

На сметката 317 - Вредносно усогласување на залихите, материјалите (исправката 

на вредноста) се евидентира усогласувањето на вредноста на застарените 

материјали и стоки кои не одговараат на нивната намена. 

На сметката 319 - Отстапување од цената на материјалите и стоките, се евидентира 

разликата во цената од материјалите и стоките. 

Член 29Член 29Член 29Член 29    

На сметките од групата 32 - Резервни делови, се евидентираат набавените делови 

за вградување, по правило без обработка и доработка, во сопствени производи и за 

одржување, поправка и реконструкција, како и отстапување од планските 

вредности и вредносното усогласување на залихата на резервни делови 

(исправката на вредноста), според називите на сметките од оваа група. 

Член 30Член 30Член 30Член 30    

На сметките од групата 36 - Ситен инвентар, се евидентира ситниот инвентар на 

залиха и во употреба во кои спаѓаат и автогумите и повратната амбалажа според 

називите на сметките од оваа група. 

На сметката 360 - Ситен инвентар на залиха се евидентира ситниот инвентар на 

залиха. 

На сметката 362 - Ситен инвентар во употреба се евидентира ситниот инвентар во 

употреба вклучувајќи ги и автогумите и повратната амбалажа. 



На сметката 365 - Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар се 

евидентира усогласувањето на вредноста на ситниот инвентар и тоа, со 

отпишување при ставањето на ситниот инвентар во употреба со 100 %. 

На сметката 369 - Отстапувањето од цената на ситниот инвентар, се води 

разликата во цената на ситниот инвентар на залиха и во употреба. 

Член 31Член 31Член 31Член 31    

КЛАСА 4: РАСХОДИКЛАСА 4: РАСХОДИКЛАСА 4: РАСХОДИКЛАСА 4: РАСХОДИ    

На сметките од групата 40 - Плати и надоместоци, се евидентираат расходите за 

основни плати, за придонеси за социјално осигурување, за останати придонеси од 

плати и за надоместоци. 

На сметката 401 - Основни плати, се евидентираат расходите за основни плати по 

сите основи во нето износ, додатоци на плата и одбитоци за вработените. 

На сметката 402 - Придонеси за социјално осигурување, се евидентираат 

исплатите по основ на Фондот на ПИОМ, Фондот за здравство и Агенцијата за 

вработување. 

На сметката 403 - Останати придонеси, се евидентираат останатите придонеси од 

плати. 

На сметката 404 - Надоместоци, се евидентираат надоместоците за годишен 

одмор, за теренска работа, за одвоен живот, за дежурства и други надоместоци кои 

се обезбедуваат во буџетот. 

Член 31Член 31Член 31Член 31----аааа    

На сметките од групата 41 - Резерви и недефинирани расходи, се евидентираат 

расходите од финансирање на нови програми и потпрограми, постојаната резерва 

(непредвидени расходи), тековните резерви (разновидни расходи) и резервите за 

капиталните расходи. 

На сметката 411 - Финансирање на нови програми и потпрограми, се евидентираат 

расходите за финансирање на нови програми и потпрограми. 

На сметката 412 - Постојана резерва (непредвидливи расходи), се евидентираат 

расходите за постојана резерва (непредвидливи расходи). 

На сметката 413 - Тековни резерви (резервни расходи), се евидентираат расходите 

за тековните резерви (разновидни расходи) . 

На сметката 414 - Резерви за капитални расходи, се евидентираат расходите кои ќе 

настанат по основ на резерви за капитални расходи. 

Член 32Член 32Член 32Член 32    

На сметките од групата 42 - Стоки и услуги, се евидентираат патните и дневните 

расходи, комуналните услуги, греењето, расходите за комуникации и транспорт, 

ситниот инвентар, алат и другите материјали за поправка, расходите за поправки 

и тековно одржување, расходите за договорните услуги, расходите за привремени 

вработувања и други тековни расходи. 

На сметката 420 - Патни и дневни расходи, се евидентираат расходите за 

хранарината (дневници), патните расходи, сместувањето и споредните расходи за 

патувања во земјата и странство. 

На сметката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, се 

евидентираат расходите за електрична енергија, водовод и канализација, 

ѓубретарина, градска рента, медицински отпад, други комунални такси и услуги, 



централно греење, дрва, јаглен, течни горива и други материјали за греење, пошта, 

телефон и телефакс и други расходи за комуникација, горива и масла за моторни 

возила, регистрација на моторни возила, транспорт на стоки и транспорт на луѓе. 

На сметката 423 - Материјали и ситен инвентар, се евидентираат расходите за 

канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за користење од 

страна на вработените, други административни материјали, материјали за АОП, 

облека, прехранбени продукти и пијалоци, лекови и медицински материјал, 

ортопедски направи и помагала, санитетски материјал, други медицински 

материјали, наставно-образовни помагала, училишни материјали, средства за 

одржување на хигиената, ситен инвентар и амбалажа, алат и материјали за 

поправки и одржување, други материјали за посебни намени. 

На сметката 424 - Поправки и тековно одржување, се евидентираат расходите за 

поправка и одржување на лесни возила, поправка и сервисирање на товарни 

возила, поправка и сервисирање на авиони и хелихоптери, поправка и 

сервисирање на пловни објекти, поправка на други возила, поправки и одржување 

на згради, услуги за обезбедување на објекти, дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација, одржување на мостови, одржување на автопати, улици и патишта, 

одржување на аеродроми, одржување на други градби, поправка и одржување на 

мебел, поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, поправка и 

одржување на опрема, поправка и одржување на машини, одржување на земјиште 

и зелени површини. 

На сметката 425 - Договорни услуги, се искажуваат расходите за изнајмување на 

канцелариски простор и на магацински простор, изнајмување на друг тип на 

простор, изнајмување на канцелариска опрема, изнајмување на моторни возила, 

друга опрема и опрема за специјални намени, провизија за платен промет; 

банкарска провизија; осигурување на вработени, осигурување за повреда и 

инвалидитет; осигурување на недвижности и права, осигурување на моторни 

возила, осигурување на воздухоплови, други финансиски услуги, правни услуги, 

судски вештачења, судски преведувачи, судска експертиза, судски курирски 

услуги, плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство, 

примарна здравствена заштита, специјалистичко-консултативна заштита, 

болнички услуги, здравствени услуги во странство, ортопедски услуги; други 

здравствени услуги, ветеринарни услуги, заштита од штетници во земјоделството; 

уништување на штетни животни; земјоделски производни услуги; услуги за 

заштита на водите, реките и езерата, метеоролошки и хидрометеоролошки 

набљудувања; испитување на квалитетот на водите и воздухот; изработка на 

просторни и урбанистички планови, обука за техничка култура, услуги за развој на 

наставниот план и програма, инструктори на кратки курсеви, дополнителни 

активности, услуги за вонучилишни образовни активности; превозни услуги во 

образованието, други образовни услуги, преведувачи, услуги за копирање, 

печатење и издавање, научно истражување, рушење на објекти, плаќање за 

користење на приватен имот во одбраната, 

пренос на програмите на МРТВ преку сателит и други договорни услуги. 



На сметката 426 - Други тековни расходи, се евидентираат расходите за: 

членарини во меѓународни организации, чланарини во домашни организации; 

расходи за репрезентација и други оперативни расходи. 

На сметката 427 - Привремени вработувања, се евидентираат расходите за 

привремени вработувања. 

Член 32Член 32Член 32Член 32----аааа    

На сметките од групата 43 - Тековни трансфери до вонбуџетските фондови, се 

евидентираат расходите за: трансферите до фондот за пензиско и инвалидско 

осигурување; трансферите до Агенцијата за вработување; и трансферите до 

фондот за здравство. 

На сметката 431 - Трансферите до фондот за пензиско и инвалидско осигурување, 

се евидентираат расходите за: трансферите до фондот за пензиско и инвалидско 

осигурување утврдени со закон; и другите трансферите до фондот за пензиско и 

инвалидско осигурување. 

На сметката 432 - Трансферите до Агенцијата за вработување, се евидентираат 

расходите за: трансферите за невработени евидентирани во Агенцијата за 

вработување; и други трансфери до Агенцијата за вработување. 

На сметката 433 - Трансферите до фондот за здравство, се евидентираат расходите 

за: придонес за здравство за невработени; придонес за здравство за пензионери; и 

други трансфери до фондот за здравство. 

Член 33Член 33Член 33Член 33    

На сметките од групата 44 - Тековни трансфери до единиците на локалната 

самоуправа, се евидентираат расходите за: дотациите од ДДВ; наменските 

дотации; блок дотациите; и дотациите за делегирани пооделни надлежности. 

На сметката 441 - Дотациите од данок на додадена вредност, се евидентираат 

расходите за: дотациите од данокот на додадена вредност. 

На сметката 442 - Наменските дотации, се евидентираат расходите за: издавачка 

дејност; библиотечна дејност; филмска дејност; сценско-уметничка дејност; 

заштита на недвижно културно наследство; ликовно творештво и галериска 

дејност; културно уметнички манифестации; музејска и кинотечна дејност; други 

трансфери од областа на културата; тековно одржување во дејноста основно 

образование; тековно одржување во дејноста средно образование; поддршка на 

ученички домови; превоз на ученици од основното образование; подршка на 

градинки; и поддршка на старски домови. 

На сметката 443 - Блок дотации, се евидентираат расходите за: блок дотациите по 

одделни намени. 

На сметката 444 - Дотации за делегирани пооделни надлежности, се евидентираат 

расходите за: дотациите за делегирани пооделни надлежности. 

Член 34Член 34Член 34Член 34    

На сметките од групата 45 - Каматни плаќања, се евидентираат расходите за: 

каматните плаќања кон нерезидентни кредитори; камати плаќања кон домашни 

кредити; и камати плаќања кон други нивоа на власт. 

На сметката 451 - Каматните плаќања кон нерезидентни кредитори, се 

евидентираат расходите за: каматните плаќања кон Меѓународен Монетарен 

Фонд; каматните плаќања кон Светска банка; каматни плаќања кон Европска 



Унија; каматни плаќања кон други мултилатерални кредитори; каматни плаќања 

кон Париски клуб на кредитори; каматни плаќања кон Лондонски клуб на 

кредитори; и каматни плаќања кон други билатерални кредитори. 

На сметката 452 - Камати плаќања кон домашни кредити, се евидентираат 

расходите за: каматата на задоцнет поврат на ДДВ; камати на државни записи; 

камати по домашни обврзници; и камати по домашни кредити. 

На сметката 453 - Камати плаќања кон други нивоа на власт, се евидентираат 

расходите за: каматите на краткорочните позајмувања од централниот буџет. 

Член 34Член 34Член 34Член 34----аааа    

На сметките од групата 46 - Субвенции и трансфери, се евидентираат расходите за: 

субвенциите за јавните претпријатија; субвенциите за приватни претпријатија; 

трансферите до невладините организации; разните трансфери и исплати по 

извршени исправи. 

На сметката 461 - Субвенциите за јавните претпријатија, се евидентираат 

расходите за: субвенциите на цени; субвенциите за македонски железници; 

субвенции за јавни комунални претпријатија; субвенции за стечајни 

претпријатија; субвенциите за јавни гласила; субвенции за други институции; и 

субвенции за јавни финансиски претпријатија. 

На сметката 462 - Субвенциите за приватни претпријатија, се евидентираат 

расходите за: субвенциите за приватните нефинансиски претпријатија; и 

субвенциите за приватните финансиски претпријатија. 

На сметката 463 - Трансферите за невладините организации, се евидентираат 

расходите за: трансферите до здруженија на граѓани и фондации; трансфери до 

спортски клубови; трансфери до Македонскиот олимписки комитет; трансфери до 

организации кои се грижат за постари лица и хендикепирани деца; трансфери до 

месните заедници; трансфери до хуманитарни организации; трансфери до 

политички партии; и останати трансфери до невладини организации. 

На сметката 464 - Разни трансфери, се евидентираат расходите за: стипендиите за 

студенти; стипендии за поддршка на млади таленти; стипендии за постдипломски 

студии; плаќања за сместување на ученици од средно образование; плаќања за 

сместување на ученици од основно образование; плаќање за студентски домови; 

плаќање за исхрана на деца со посебни потреби; државни награди; државни 

одликувања; плаќање по судски решенија; надомест на граѓани во извршување на 

правата и должностите во одбраната; плаќања кон неоправдано осудени лица; и 

други трансфери. 

На сметката 465 – Исплати по извршни исправи, се евидентираат расходите за: 

главен долг по извршни исправи камата по извршни исправи; трошоци по 

извршни исправи; исплати по пресуди од судот за човекови права – Стразбур; и 

исплати на главен долг, камата и трошоци по судски порамнувања. 

Член 34Член 34Член 34Член 34----бббб    

На сметките од групата 47 - Социјални бенефиции, се евидентираат расходите за: 

социјалните надоместоци; плаќање на бенефиции од Фондот за пензиско и 

инвалидско осигурување; плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување; 

и плаќања на надоместоци од Фондот за здравство. 



На сметката 471 - Социјални надоместоци, се евидентираат расходите за: 

социјалната парична помош; постојана парична помош; паричен надоместок за 

помош и нега; здравствена заштита на корисници на социјална помош; 

надоместок за скратено работно време; еднократна парична помош; детски 

додаток; посебен детски додаток; помош на новороденчиња; помош на деца без 

родители и родителска грижа; плаќања за образование, згрижување, одмор и 

рекреација; помош на лица со пречки во физичкиот и психичкиот развој; дневно и 

привремено згрижување; социјална помош за стари лица; помош за азиланти; 

помош за бегалци од други земји; помош на внатрешно раселени лица; надоместок 

за семејства чиј хранител е на отслужување во АРМ; помош за воени инвалиди и 

лица кои биле политички затвореници; помош на цивилни инвалиди од војна; 

помош за здравствена заштита на растенијата; помош за здравствената заштита 

на животните; исплата за осудени лица; и друга социјална помош. 

На сметката 472 - Плаќање на бенефиции од Фондот за пензиско и инвалидско 

осигурување, се евидентираат расходите за: плаќањата до пензионери од ПИОМ; 

плаќања до инвалидите од ПИОМ; плаќање по основа на задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување; придонеси за здравствено осигурување на 

пензионери; и други исплати од ПИОМ. 

На сметката 473 - Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување, се 

евидентираат расходите за: бенефициите за невработени; надоместоци за 

претквалификациите; надоместоци за вработување на хендикепирани лица; 

придонеси за здравствено осигурување; придонеси за пензиско осигурување на 

невработени; и други плаќања од Агенцијата за вработување. 

На сметката 474 - Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено 

осигурување, се евидентираат расходите за: надоместокот за боледување; 

надоместок за патни расходи; надоместок за породилно отсуство; и други 

надоместоци за здравство. 

Член 35Член 35Член 35Член 35    

На сметките од групата 48 - Капитални расходи, се евидентираатрасходите за 

купување на опрема и машини, градежни објекти, други градежни објекти, 

купување на мебел, стратешки стоки и други резерви, вложувања и нефинансиски 

средства, купување на возила, капитални трансфери до вонбуџетски фондови, 

капитални дотации до ЕЛС и капитални субвенции за претпријатија и невладини 

организации. 

На сметката 480 - Купување на опрема и машини, се евидентираат расходите за 

купување на канцелариска опрема, медицинска опрема, лабараториска и научно-

истражувачка опрема; информатичка и видео опрема, кухинска опрема, опрема за 

греење и климатизација, геодетска опрема, опрема за воздухоплови, земјоделски 

машини, машини за изградба и плаќање на ДДВ за опрема купена од донации. 

На сметката 481 - Градежни објекти, се евидентираат расходите за подготвување 

на проекти вклучувајки дизајн на станбени објекти, набавка или нова изградба на 

станбени објекти, реконструкција на станбени објекти, подготвување проекти за 

деловни објекти, набавка или нова изградба на деловни објекти и реконструкција 

на деловни објекти. 



На сметката 482 - Други градежни објекти, се евидентираат расходите за 

подготвување проекти вклучувајки дизајн на улици, патишта и автопати, изградба 

на улици, патишта и автопати; реконструкција на улици, патишта и автопати; 

подготвување проекти вклучувајки дизајн на мостови; изградба на мостови; 

реконструкција на мостови; подготвување проекти вклучувајки дизајн на 

пречистителни станици и колектори; изградба на пречистителни станици и 

колектори; реконструкција на пречистителни станици и колектори; подготвување 

проекти вклучувајки дизајн на депонии за отпад; изградба на депонии за отпад; 

реконструкција на депонии за отпад; подготвување проекти вклучувајки дизајн на 

средства за телекомуникации; купување на средства за телекомуникации; 

реконструкција на средства за телекомуникации; подготвување проекти 

вклучувајки дизајн на споменици; изградба на споменици; реконструкција на 

споменици; подготвување проекти вклучувајки дизајн на капацитети за 

водоснабдување; изградба на капацитети за водоснабдување; реконструкција на 

капацитети за водоснабдување; подготвување проекти вклучувајки дизајн на 

капацитети во енергетиката; изградба на капацитети во енергетиката; 

реконструкција на капацитети во енергетиката; расходи за подготвување проекти 

за минерални суровини; подготвување проекти вклучувајки дизајн за други 

објекти; изградба на други објекти; и реконструкција на други објекти. 

На сметката 483 - Купување на мебел, се евидентира купување на канцелариски 

мебел, купување на училишен мебел и купување на друг мебел. 

На сметката 484 - Стратешки стоки и други резерви, се евидентираат купување на 

прехранбени производи, купување на индустриски производи, купување на лекови 

и санитетски материјали и други стратешки резерви. 

На сметката 485 - Вложувања и нефинансиски средства, се евидентираат 

пошумувањата, купување животни, книжевни и уметнички оригинали; патенти; 

компјутерски софтвер; музички експонати; уметнички дела; земјиште; надоместок 

за одземен имот; подземни богатства; основни геолошки истражувања; и други 

природни богатства; како и депозити; хартии од вредност; кредити за општините; 

студентски кредити; кредити за јавни и приватни претпријатија; плаќање на 

гаранции; акции и друг капитал од домашни и странски финансиски извори, книги 

за библиотеки и учебници. 

На сметката 486 - Купување на возила, се евидентира купување на моторни возила 

камиони, пловни објекти; воздухоплови и други моторни возила. 

На сметката 487 - Капитални трансфери до вонбуџетски фондови, се евидентираат 

капиталните трансфери до Фондот за ПИОМ, капиталните трансфери до 

Агенцијата за вработување, капиталните трансфери до Фондот за здравствено 

осигурување и капиталните трансфери до Агенцијата за државни патишта. 

На сметката 488 - Капитални дотации до единиците на локалната самоуправа, се 

евидентираат капиталните дотации за специфични развојни подрачја и развој на 

села и други капитални дотации. 

На сметката 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини 

организации, се евидентираат капитални субвенции за јавни здравствени 

институции, капитални субвенции за јавни финансиски претпријатија, капитални 

субвенции за приватни нефинансиски претпријатија, капитални субвенции за 



приватни финансиски претпријатија и капитални трансфери за невладини 

организации, капитални субвенции за развој на плански региони. 

Член 36 Член 36 Член 36 Член 36 ––––    Се бришеСе бришеСе бришеСе брише    

Член 37 Член 37 Член 37 Член 37 ––––    Се бришеСе бришеСе бришеСе брише    

Член 38Член 38Член 38Член 38    

На сметките од групата 49 - Отплата на главнина, се евидентираат расходите за: 

Отплата на главнина до нерезидентни кредитори; отплата на главнина кон 

домашни институции; и отплата на главнина до други нивоа на власт. 

На сметката 491 - Отплата на главнина до нерезидентни кредитори, се 

евидентираат расходите за: отплата на главнина по долгорочни заеми од ММФ; 

отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка; отплата на 

главнина по долгорочни заеми од Европската унија; отплата на главнина по заеми 

од други мултилатерални кредитори; отплата на главнина по заеми од 

Лондонскиот клуб на кредитори; отплата на главнина по заеми од Парискиот клуб 

на кредитори; и отплата на главнина по заеми од други билатерални кредитори. 

На сметката 492 - Отплата на главнина кон домашни институции, се евидентираат 

расходите за: отплата на главнина на среднорочни обврзници; отплата на 

главнина на долгорочни обврзници; отплата на главнина на државни записи; 

отплата на главнина на краткорочни позајмувања од банки; и отплата на главнина 

на долгорочни позајмувања од банки. 

На сметката 493 - Отплата на главнина до други нивоа на власт, се евидентира: 

отплата на главнината на краткорочни позајмувања од централниот буџет; и 

отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет. 

Член 39Член 39Член 39Член 39    

КЛАСА 5: СЛОБОДНАКЛАСА 5: СЛОБОДНАКЛАСА 5: СЛОБОДНАКЛАСА 5: СЛОБОДНА    

Употребата на класата 5 е слободна во поглед на содржината и во поглед на 

расчленувањето на група сметки и на синтетички и аналитички сметки. 

Член 40Член 40Член 40Член 40    

КЛАСА 6:КЛАСА 6:КЛАСА 6:КЛАСА 6:    ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ    

На сметките од групата 60 - Производство, се евидентира вредноста на 

производството, недовршеното производство, полупроизводите и деловите, како и 

незавршените услуги во цената на чинењето. 

На сметката 600 - Производство, се евидентира производство во тек и 

полупроизводи и делови, недовршени производи и услуги во производство во 

тек. 

На сметката 606 - Производство во обработка, доработка и манипулација, се 

евидентира производството, полупроизводите и деловите на кои им се врши 

обработка, доработка и манипулација со цел да се добие нов финален производ. 

На сметката 607 - Вредносно усогласување на производството, се водат законските 

и други усогласувања на застарените производи, полупроизводи и делови и 

другите исправки на вредноста на некурентните залихи. 

На сметката 609 - Отстапување од цената на производство, се води разликата во 

цената на производството, полупроизводите и деловите како и услугите. 

Член 41Член 41Член 41Член 41    



На сметките од групата 63 - Готови производи, се евидентираат вредноста на 

производите според називите на сметките од оваа група. 

На сметката 633 - Вкалкулиран данок на додадена вредност, се евидентира: 

данокот на додадена вредност во вредноста на залихите на производите во 

продавниците, ако продажните цени се формираат со данок на додадена вредност. 

На товар на оваа сметка, а во корист на сметката 250 - Обврски за данок на 

додадена вредност, се книжи данокот на додадена вредност кој е содржан во 

цената на продадените производи од продавницата. 

Член 42Член 42Член 42Член 42    

На сметките од групата 65 - Пресметка на набавката на стоки, се евидентира 

вредноста на набавените стоки по елементите на набавната вредност. 

На сметката 650 - Вредност на стоките по пресметка на добавувачите, се 

евидентира според набавната (фактурна) вредност од добавувачите. 

На сметката 651 - Зависни расходи за набавката на стоки, се евидентираат 

зависните расходи кои посебно се пресметуваат од фактурната вредност на 

стоките заради формирање на цената на стоките. 

На сметката 652 - Царини и други увозни давачки за стоките, се евидентираат сите 

царински и други увозни давачки кои се однесуваат на увезените стоки од 

странство. 

На сметката 653 - Данок на додадена вредност, се евидентираат износите на 

данокот на додадена вредност на производи и услуги и другите давачки кои се 

пресметуваат во вредноста на залихите на стоки во продавница, ако продажните 

цени се формираат со данок на додадена вредност. На товар на оваа сметка, а во 

корист на сметката 250 - Обврски за данок на додадена вредност, се книжи 

данокот на додадена вредност кој е содржан во цената на продадените производи 

од продавницата, како и пренесениот пресметан данок на додадена вредност од 

претходниот учесник во прометот. 

Член 43Член 43Член 43Член 43    

На сметките од групата 66 - Стока, се евидентира трговската и друга стока на 

залиха, во магацин, продавница, вкалкулираниот данок и другите давачки на 

стоката во продавница, стоките во обработка, доработка и манипулација, исправка 

на вредноста на стоките и разликата во цената на стоките. 

Член 43Член 43Член 43Член 43----аааа    

КЛАСА 7: ПРИХОДИКЛАСА 7: ПРИХОДИКЛАСА 7: ПРИХОДИКЛАСА 7: ПРИХОДИ    

На сметките од групата 71 - Даночни приходи, се евидентираат наплатените 

приходи од данок од доход, данок од добивка и од капитални добивки, од 

придонеси за социјално осигурување, даноци на имот; домашни даноци на стоки и 

услуги, данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки), даноци на 

специфични услуги, еднократни посебни такси, такси за користење или дозволи за 

вршење на дејност, согласно Правилникот за класификација на приходите. 

Член 44Член 44Член 44Член 44    

На сметките од групата 72 - Неданочни приходи, се искажуваат наплатените 

приходи од претприемачки приход и приход од имот, глоби, судски и 

административни такси, такси и надоместоци, други владини услуги, други 

неданочни приходи, согласно Правилникот за класификацијата на приходите. 



Член 45Член 45Член 45Член 45    

На сметките од групата 73 - Капитални приходи, се евидентираат наплатените 

приходи од продажба на капитални средства, продажба на стоки, продажба на 

земјиште и нематеријални вложувања, приходи од дивиденди, согласно 

Правилникот за класификација на приходите. 

    

Член 46Член 46Член 46Член 46    

На сметките од групата 74 - Трансфери и донации, се евидентираат наплатените 

приходи од трансфери од други нивоа на власт, донации од странство, капитални 

донации и тековни донации, согласно Правилникот за класификација на 

приходите. 

Член 47Член 47Член 47Член 47    

На сметките од групата 75 - Домашно задолжување, се евидентираат наплатените 

приходи од краткорочни позајмици од земјата, долгорочни обврзници и друго 

домашно задолжување, согласно Правилникот за класификација на приходите. 

Член 48Член 48Член 48Член 48    

На сметките од групата 76 - Задолжување во странство, се евидентираат 

наплатените приходи од: меѓународни развојни агенции; странски влади; други 

задолжувања во странство, согласно Правилникот за класификација на 

приходите. 

    

Член 49Член 49Член 49Член 49    

На сметките од групата 77 - Продажба на хартии од вредност се искажуваат 

наплатените приходи од продажба на хартии од вредност од јавни претпријатија и 

од заеднички инвестиции и приватни претпријатија. 

Член 50Член 50Член 50Член 50    

На сметките од групата 78 - Приходи од отплата на заеми, се евидентираат 

наплатените приходи од дадени заеми на домашни правни лица, согласно 

Правилникот за класификација на приходите. 

Член 51Член 51Член 51Член 51    

На сметките од групата 79 - Разлика на приходите и расходите се опфаќа 

разликата помеѓу приходите и расходите во пресметковниот период. 

На сметката 791 - Разлика на приходите и расходите, се евидентира разликата 

помеѓу приходите и расходите на крајот на пресметковниот период, односно на 

крајот на годината, со задолжување за разликата помеѓу приходите и расходите во 

корист на сметката 800 - Вишок на приходите, односно со одобрување на 

разликата помеѓу расходите и приходите врз товар на сметката 890 - Загуба од 

деловната година. 

На крајот на годината состојбата искажана на сметките од групите 70 и 78 се 

пренесуваат во одобрение на сметката 791. 

Член 52Член 52Член 52Член 52    

КЛАСА 8:КЛАСА 8:КЛАСА 8:КЛАСА 8:    РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТОРЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТОРЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТОРЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО    

На сметките од групата 80 - Остварен вишок на приходи - Добивка пред 

оданочувањето, се евидентира вишокот на приходите и распоредот на вишокот на 

приходите. 



Сметката 800 - Остварен вишок на приходи - Добивка пред оданочувањето, се 

одобрува, односно се задолжува за разликата меѓу приходите и расходите во 

пресметковниот период. 

На сметката 809 - Распоред на вишокот на приходите пред оданочувањето, се 

задолжува оваа сметка со остварениот вишок на приходите пред оданочувањето, а 

се одобруваат соодветните сметки од групата 81 (811, 812 и 813) и сметката 821 . 

Член 53Член 53Член 53Член 53    

На сметките од групата 81 - Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на 

приходите - добивка пред оданочувањето, се опфаќа данокот и придонесите од 

вишокот на приходите -добивката како и другите давачки од вишокот на 

приходите - добивката. 

На сметката 811 - Данок од вишокот на приходите -добивка, се евидентира 

добивката во текот на пресметковниот период, согласно одредбите на Законот за 

данок од добивка. 

На сметката 812 - Придонеси од вишокот на приходите -добивката, се 

евидентираат и утврдуваат придонесите на крајот на пресметковниот период во 

согласност со законските прописи. 

На сметката 813 - Други давачки од вишокот на приходите - добивката, се 

евидентираат другите давачки од вишокот на приходите согласно на позитивните 

законски прописи. Доколку износот на вишокот на приходите, добивката не е 

доволен да се прикријат даноците и придонесите и другите давачки од добивката, 

недоволниот износ се книжи на товар на сметката 890 - Непокриени расходи од 

деловната година. 

ЧленЧленЧленЧлен    54545454    

На сметките од групата 82 - Нето вишок на приходите -Добивка по оданочувањето, 

се опфаќа нето вишокот на приходите и распоред на истиот. 

На сметката 821 - Нето вишок на приходи - добивка по оданочувањето, се 

евидентира нето вишокот на приходите, со задолжување на сметката 829 на крајот 

на пресметковниот период, односно на крајот на годината. 

Член 55Член 55Член 55Член 55    

На сметките од групата 83 - Распоредување на нето вишокот на приходите - 

добивката, се книжат распоредените износи за намените според називите на 

сметкита од оваа група на сметки, на товар на сметката 829 - Распоред на нето 

вишокот на приходите – добивката по оданочувањето. Потоа, распоредениот дел 

од вишокот на приходите -добивката од оваа група на сметки (83) се пренесува на 

соодветните сметки во класата 2 и со задолжување на сметките од оваа група и 

тоа:  

На товар на сметката 831 - Дел од вишокот на приходите - добивката за покривање 

на загубата од претходни години, се книжи распоредениот дел од добивката за 

покривање на загуби од минати години, а во одобрение на сметката 090. 

На товар на сметката 832 - Дел од вишокот на приходите - добивката за повраќај во 

буџетот односно фондот, се книжи распоредениот дел од вишокот на приходите – 

добивката за повраќај во буџетот односно фондот, а во одобрение на сметката 266. 



На товар на сметката 833 - Дел од вишокот на приходите - добивката за пренос во 

наредната година, се книжи распоредениот дел од вишокот на приходите - 

добивката за пренос во наредната година во одобрение на сметката 296. 

Член 56Член 56Член 56Член 56    

На сметките од групата 89 - Непокриени расходи, се евидентираат книжењата 

според називите на сметките од оваа група. 

На сметката 890 - Непокриени расходи, се пренесува износот од вишокот на 

расходите кои не можат да се покријат од приходите во полза на сметката 790. 

На сметката 899 - Покриени расходи, се евидентира покривањето на расходите на 

крајот на годината, со одобрување за износот на непокриените расходи врз товар 

на сметките 950 - Резервен фонд, или 092. 

Член 57Член 57Член 57Член 57    

КЛАСА 9:КЛАСА 9:КЛАСА 9:КЛАСА 9:    ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈАИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈАИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈАИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА    

На сметките од групата 90 - Извори на капитални средства, се искажува 

Деловниот - јавен капитал и останат капитал на залихите на материјали, резервни 

делови, ситен инвентар и хартии од вредност. 

На сметката 900 - Државен - јавен капитал, се евидентираат изворите на 

средствата во капиталниот фонд. 

На сметката 901 - Останат капитал (залихите на материјал, резервни делови, ситен 

инвентар и хартии од вредност), се водат залихите на материјалите, резервните 

делови, ситниот инвентар и хартии од вредност. Состојбата на оваа сметка на 

крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината треба да се слага 

со соодветната состојба на класа 3. 

Член 58Член 58Член 58Член 58    

На групата 91 и сметката 910 - Ревалоризациона резерва се искажува ефектот од 

ревалоризациона резерва по извршената ревалоризација на средствата по 

годишната сметка или по други основи. Салдото на крајот на годината од оваа 

сметка се пренесува во корист на сметката 900. 

Член 59Член 59Член 59Член 59    

На сметките од групата 92 - Долгорочни обврски, се евидентираат долгорочните 

обврски по долгорочни кредити, вложувањата од странски лица, кредити од банки 

во земјата и странство, обврски за примени депозити и кауции и други долгорочни 

обврски. И сите долгорочни обврски ќе се книжат во полза или на товар на 

соодветните сметки од оваа група до колку нивниот рок за повраќај е над една 

година. 

Член 60Член 60Член 60Член 60    

На сметките од групата 98 - Извори на други средства, се евидентираат изворите 

на средствата на солидарност и извори на средствата за други намени во 

согласност со прописите. 

Член 61Член 61Член 61Член 61    

На сметките од групата 99 - Вонбилансна евиденција, се искажуваат активните и 

пасивни сметки на вонбилансната евиденција и тоа: 990-994 - Активни сметки на 

вонбилансната евиденција, и 995 до 999 - Пасивни сметки за вонбилансната 

евиденција. Расчленувањето и употребата на сметките од оваа група на сметки е 



слободно, според потребите на корисниците на средствата од буџетот и 

фондовите. 

 

IIIIIIIIIIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ    

Член 62Член 62Член 62Член 62    

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи 

Правилникот за содржината на одделните сметки во Сметковниот план за 

корисниците на средствата од буџетите и фондовите (“Службен весник на РМ”, бр. 

23/94, 23/96 и 27/98). 

Член 63Член 63Член 63Член 63    

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во 

“Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2003 

година. 


