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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 38 став (2) од Законот за буџетите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16),
министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПРИХОДИТЕ
Член 1
Во Правилникот за класификација на приходите („Службен весник на Република
Македонија” бр. 188/18) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 2
Низ целиот текст на Правилникот зборовите „Република Македонија” се заменуваат со
зборовите „Република Севeрна Македонија“.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-1442/1
12 февруари 2021 година
Скопје

Министер за финансии,
Dr. Fatmir Besimi, с.р.
Прилог

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА ОД
КЛАСАТА 7-ПРИХОДИ
КЛАСА

7:
71
711
7111

ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки
Данок на личен доход
711111 Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките
корисници на средства од Буџетот на Република Северна
Македонија, единиците на локалната самоуправа и градот
Скопје и фондовите основани со закон
711112 Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни
претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица
што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на
Буџетот
711113 Данок на пензии
711114 Данок на плати остварени во странство
711115 Данок на примања остварени по основа на договор за дело
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711116 Данок на доход на земјоделска дејност утврден според
катастарски приход
711117 Данок на лични примања на носители на јавни функции, на
членови на органи на управување и на органи на надзор, на
трговски друштва, на членови на Македонската академија на
науките и уметностит судии поротници, вешти лица и слично
711118 Данок на доход на приходи од самостојна дејност, освен од
занаетчиска, адвокатска, нотарска и дејност на извршители
711119 Данок на доход на приходи од имот и имотни права по одбивка
711120 Данок на доход на приходи од имот и имотни права по решение
на Управата за јавни приходи
711121 Данок на доход на приходи од авторски права и права од
индустриска сопственост
711122 Данок на доход на приходи од дивиденди и други приходи
остварени со учество во добивката
711123 Данок на доход на приходи од капитал - од камата
711124 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од
продажба на недвижности
711125 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од
продажба на хартии од вредност
711126 Данок на доход на приходи од добивки - од игри на среќа и
други наградни игри
711127 Данок на доход утврден со годишно решение на Управата за
јавни приходи за даночни обврзници граѓани
711128 Данок на доход на други видови приходи
711129 Камата за ненавремено плаќање на данок на личен доход
711130 Данок на други лични примања на вработени лица кај
корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на
Република Северна Македонија, единиците на локалната
самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон
711131

711132
711133
711134
711135
711136
711137
711138

Данок на други лични примања на вработени лица во
трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај
други правни и физички лица што вршат дејност, кои не се
корисници и единки корисници на Буџетот
Данок на други лични примања остварени во странство
Данок на доход на физички лица кои се занимаваат со
занаетчиска дејност
Данок на доход на земјоделска дејност утврден според
вистински доход
Данок на доход на приходи од самостојна дејност според
паушално утврдениот нето приход за даночните обврзници
кои не се корисници на продажни места на зелените пазари
Данок на доход на приходи од капитални добивки - од
учество во капиталот
Данок на доход утврден со годишно решение на Управата
за јавни приходи, од даночни обврзници кои се занимаваат
со занаетчиска дејност
Данок на доход од неоданочени или нецелосно оданочени
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приходи
711139
Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според
паушално утврдениот нето приход
711140
Камата за ненавремено плаќање на данок на личен доход
од занаетчиска дејност
711141
Данок на доход на приходи од земјоделска дејност што се
плаќа по одбивка
711142
Данок на пензиски надоместок по основ на доброволно
пензиско осигурување
711143
Данок на доход кој го остварува физичко лице кое не е
резидент на Републиката за доходот што е остварен на
територијата на Република Северна Македонија
711144
Данок на доход на приходи од вршење на самостојна
дејност на адвокати
711145
Данок на доход на приходи од вршење на самостојна
дејност на нотари
711146
Данок на доход на приходи од вршење на самостојна
дејност на извршители
711147
Данок на доход според паушално утврдениот доход на
приход од самостојно вршење на дејност на корисници на
продажни места на зелените пазари
7112 Данок од добивка
711211
Месечни аконтации на данок на добивка за даночни
обврзници - корисници и единки корисници на средства од
Буџетот на Република Северна Македонија, единици на
локалната самоуправа и фондови
711212
Месечни аконтации на данок на добивки за даночни
обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и
други правни лица
711213
Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни
обврзници - корисници и единки корисници на средства од
Буџетот на Република Северна Македонија, единици на
локалната самоуправа и фондови
711214
Данок на добивка утврден при престанување на условите
за користење на даночни олеснувања и ослободувања за
даночни обврзници-корисници и единки корисници на
средства од Буџетот на Република Северна Македонија,
единици на локалната самоуправа и фондови
711215
Камата за ненавремено плаќање на данокот на добивка
711216
Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни
обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други
правни лица
711217
Данок на добивка утврден при престанување на условите
за користење на даночни олеснувања и ослободувања за
даночни обврзници - трговски друштва, јавни
претпријатија и други правни лица
711218
Задржан данок на приход од дивиденди, платен на
странски правни лица
711219
Задржан данок на приход од камата од резидент, платен на
странски правни лица
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711220

711221
711222

711223
711224

711225
711226

711227
711228
711229
711230
711231
711232
711233
711234

Задржан данок на приход од камата од нерезидент кој има
постојана деловна единица во Република Северна
Македонија, ако каматата е на трошок на постојаната
деловна единица, платен на странски правни лица
Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од
резидент, платен на странски правни лица
Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од
нерезидент со постојана деловна единица во Република
Северна Македонија, ако авторскиот хонорар е на трошок
на постојаната деловна единица, платен на странски
правни лица
Задржан данок на приход од забавни или спортски
активности кои се вршат во Република Северна
Македонија, платен на странски правни лица
Задржан данок на приход од вршење на менаџмент,
консалтинг, финансиски услуги и услуги на истражување и
развој и други услуги, ако приходот е исплатен од
резидент или ако приходот е на трошок на постојната
деловна единица во Република Северна Македонија,
платен на странски правни лица
Задржан данок на приход остварен од закуп на
недвижности во Република Северна Македонија, платен на
странски правни лица
Задржан данок на приход во форма на награди кои се
доделени на натпревари во Република Северна
Македонија, до колку приходот од секој натпревар ја
надминува денарската противвредност од 500 евра, платен
на странски правни лица
Задржан данок на приход од осигурителни премии за
осигурување или реосигурување од ризици во Република
Северна Македонија, платен на странски правни лица
Задржан данок на приход од телекомуникациски услуги
помеѓу Република Северна Македонија и странска држава,
платен на странски правни лица
Годишен данок на вкупен приход
Данок на исплатена дивиденда и друга распределба на
добивката
Камата за ненавремено плаќање на данок на исплатена
дивиденда и друга распределба од добивка
Данок на вкупен приход на непрофитни организации
Данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана
добивка
Данок на добивка на ревалоризациони резерви
(ревалоризациони вишоци) при пренос на акумулирана
добивка

712 Придонеси за социјално осигурување
7121 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување
712111
Придонес од добивка за пензиско и инвалидско
осигурување за стаж на осигурување што се смета со
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зголемено траење
712113
Придонес од плати за пензиско и инвалидско осигурување
за работници кај правни лица
712114
Придонес од плати на вработени кај физички лица кои
вршат самостојна дејност
712116
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на
физички лица што вршат самостојна дејност
712117
Придонес за продолжено пензиско и инвалидско
осигурување
712121
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за
вработени кај странски и меѓународни органи и
организации и дипломатски и конзуларни претставништва
712122
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за
изминати години
712124
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за
индивидуални земјоделци
712125
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување од лица
кои што остваруваат приходи од извршување физичка
и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело
и/или авторски договор или друг договор со кој е
определен надоместок за извршената работа
7122 Придонес за здравствено осигурување
712211
Дополнителен придонес за задолжително здравствено
осигурување во случај на повреда на работа и
професионално заболување
712213
Придонес за задолжително здравствено осигурување од
бруто плати и надоместоци од плати на вработени кај
правни лица
712215
Придонес за задолжително здравствено осигурување на
лица кои вршат самостојна дејност
712216
Придонес за задолжително здравствено осигурување од
бруто плати на вработени кај лица кои вршат самостојна
дејност
712221
Придонес за задолжително здравствено осигурување на
лица кои се занимаваат со земјоделство, сточарство,
живинарство, пчеларство или риболов
712222
Придонес за задолжително здравствено осигурување на
други
осигуреници
(осигуреници
кај
странски
работодавци, или во служба на меѓународни мисии и
организации, странски дипломатски и конзуларни
претставништва,
граѓани
кои
пристапиле
кон
задолжително здравствено осигурување)
712223
Придонес за здравствено осигурување за изминати години
712225
Други приходи на Фондот за здравствено осигурување на
Република Северна Македонија
712226
Придонес за задолжително здравствено осигурување по
судски постапки
712227
Придонес за задолжително здравствено осигурување од
лица кои што остваруваат приходи од извршување
физичка и/или интелектуална работа, врз основа на
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договор за дело и/или авторски договор или друг договор
со кој е определен надоместок за извршената работа
712228
Придонес за задолжително здравствено осигурување на
лице на издржување на казна затвор, лице кое се наоѓа во
притвор (ако не е осигурено по друга основа) и малолетно
лице кое се наоѓа на извршување на воспитна мерка
упатување во воспитно-поправен дом, односно установа
7123 Придонеси за вработување
712311
Придонес за вработување од плати на работниците од
правни лица
712315
Придонес за вработување од плати на работници
вработени кај лица кои вршат самостојна дејност, односно
кај физички лица
712316
Придонес за вработување што го уплатуваат работниците
на привремена работа во странство
712317
Придонес за вработување за изминати години
712318
Придонес за вработување субвенциониран од државата
712319
Придонес за вработување за мерка за субвионицирање на
придонеси за време на вонредна состојба
712320
Придонес за вработување за мерка за субвeнциoнирање на
придонеси за вработени во медиуми за надминување на
состојба со COVID 19 за време на вонредна состојба
7124 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување уплатен за други
корисници
712411
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го
плаќа Агенцијата за вработување на Република Северна
Македонија на невработени лица
712412
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за
боледување над 21 ден од Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија
712413
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го
плаќа Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на
Северна Македонија за корисниците на надоместоците по
основа на инвалидност
712414
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го
плаќаат Центарот за социјални работи и надоместок на
плата за скратено работно време поради нега на
хендикепирано дете
712415
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување
субвенциониран од државата
712416
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за мерка
за субвенционирање на придонеси за време на вонредна
состојба
712417
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за мерка
за субвeнциoнирање на придонеси за вработени во
медиуми за надминување на состојба со COVID 19 за
време на вонредна состојба
7125 Придонес за здравствено осигурување уплатен за други корисници
712511
Придонес за задолжително здравствено осигурување на
невработени лица
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712512
712513
712514
712515
712516
712517
712518

712519

712520

Придонес за задолжително здравствено осигурување на
корисници на пензии и парични надоместоци според
прописите на пензиското и инвалидското осигурување
Средства за задолжително здравствено осигурување од
Основниот Буџет
Придонес за задолжително здравствено осигурување на
корисници на права од социјална заштита
Придонес за здравствено осигурување субвенциониран од
државата
Дополнителен придонес за задолжително здравствено
осигурување во случај на повреда на работа и
професионално заболување субвенциониран од државата
Придонеси за здравствено осигурување за мерка за
субвенционирање на придонеси за време на вонредна
состојба
Дополнителен придонес за задолжително здравствено
осигурување во случај на повреда на работа и
професионално заболување за мерка за субвенционирање
на придонеси за време на вонредна состојба
Придонес за здравствено осигурување за мерка за
субвeнциoнирање на придонеси за вработени во медиуми
за надминување на состојба со COVID 19 за време на
вонредна состојба
Дополнителен придонес за задолжително здравствено
осигурување во случај на повреда на работа и
професионално заболување за мерка за субвeнциoнирање
на придонеси за вработени во медиуми за надминување на
состојба со COVID 19 за време на вонредна состојба

713 Даноци на имот
7131 Данок на имот
713111
Данок на имот од физички лица
713112
Данок на имот по повисока стапка
713113
Данок на имот од правни лица
713114
Данок на имот од физички лица наплатен по присилен пат
7132 Данок на наследство и подарок
713211
Данок на наследство и подарок
7133 Данок на промет на недвижности
713311
Данок на промет на недвижности
713312
Данок на промет на недвижности по повисока стапка
7135 Камати
713512
Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот
714 Домашни даноци на стоки и услуги
7141 Данок на додадена вредност
714115
Данок на додадена вредност при увоз на добра
714116
Данок на додадена вредност при промет во земјата
714118
Камата за ненавремено плаќање на данокот на додадена
вредност
714119
Данок на додадена вредност по основа на донации
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714120

Задржан данок на додадена вредност во постапка на
присилна наплата и присилно извршување

7142 Акцизи
714214
714216
714219

Акциза на керозин како погонско гориво
Акциза на керозин како гориво за греење
Акциза на минерални масла од тарифните ознаки 2710 00
39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00
92 00 и 2710 00 94 00
714220
Акциза на течен нафтен гас како погонско гориво (ТНГПГ)
714221
Акциза при увоз на минерални масла
714222
Акциза на тутунски добра
714223
Акциза при увоз на тутунски добра (преработки од тутун)
714224
Акциза на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи и
непенливи пијалаци
714227
Акциза при увоз на етил алкохол, меѓупроизводи, други
пенливи и непенливи пијалаци
714230
Акциза на пиво
714231
Акциза при увоз на пиво
714232
Акциза на патнички автомобили
714249
Камата за ненавремено плаќање на акцизи
714251
Акциза на авионски бензин (тарифна ознака 2710 11 31 00)
714253
Акциза на течен нафтен гас како гориво за греење (ТНГГГ)
714258
Акциза на мазут М-1 и мазут М-2
714263
Акциза на гасно масло-гориво за греење (ЕЛ-1)
714264
Акциза на ЕУРОСУПЕР БС-95
714265
Акциза на ЕУРОСУПЕР БС-98
714266
Акциза на ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
714267
Акциза на мазут (М-1 НС)
714270
Дел од акцизата на етил алкохол во износ од 40
денари/литар степен алкохол
714271
Дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар по степен
алкохол по литар
714272
Акциза на нафтен кокс од тарифните ознаки 2713 11 00 00
и 2713 12 00 00
714273
Дел од акциза на цигари во износ од 0,053 денари/парче
7143 Данок на моторни возила
714311
Данок на моторни возила
715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)
7152 Увозни такси
715211
Посебни такси на увезени стоки од правни лица
715212
Посебни такси на увезени стоки од физички лица
7153 Други увозни давачки и такси
715311
Посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени
производи (прелевмани)
715312
Прелевмани за примарни земјоделски производи
715313
Прелевмани за преработени земјоделски производи
715316
Лежарина на стоки сместени во царински магацини и
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715317
715318
715319
715321
715323
715324
715325
715326
715327
715328
715329
715332
715333

стоваришта
Компензаторна давачка
Камати за ненавремено платени царински давачки
Останати приходи од царини
Такса за извоз на непреработени и преработени
земјоделски производи
Царински давачки за индустриски производи
Царински давачки по вредност за земјоделски производи
Царински давачки по единечна мерка за земјоделски
производи
Компензаторна камата (ДДВ)
Камата за долг (ДДВ)
Камата за долг (царина)
Компензаторна камата (царина)
Привремени антидампинг давачки
Дефинитивни антидампинг давачки

716 Еднократни посебни такси
7161 Еднократни посебни такси
716111
Еднократна посебна такса при интегрирана наплата на
придонеси зa задолжително социјално осигурување и
данок на личен доход на плата
716112
Ед
Еднократна такса при присилна
наплата на царински долг
717 Даноци на специфични услуги
7171 Комунални даноци
717111
Комунална такса за привремен престој
717112
Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив
на деловна просторија
717115
Комунална такса за користење на улици со патнички,
товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и
моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата
717116
Комунална такса за користење и одржување на јавно
осветлување
717119
Други приходи по основа на комунална дејност
717121
Посебни превозни такси
717129
Други комунални такси
717130
Комунална такса за користење на површини во кампови,
подигање на шатори и за друга слична привремена
употреба
717131
Комунална такса за користење на просторот пред деловни
простории за вршење на дејност
717132
Комунална такса за истакнување на реклами, објави и
огласи на јавни места
717133
Комунална такса за користење музика во јавните локали
717134
Комунална такса за поставување на витрини за
изложување на стоки надвор од деловните простории
717135
Комунална такса за користење на плоштади и друг простор
во градовите и другите населени места, со цел изложување
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717136
717137
717138
717140

на предмети, приредување изложби и забавни приредби за
вршење на дејност
Комунална такса за користење на просторот за паркирање
на моторни возила
Надоместок за уредување на градежно земјиште
Надоместоци од комунална дејност
Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се
приход на единиците на локална самоуправа

718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност
7181 Дозволи за вршење на дејност
718111
Дозволи за вршење на бизнис
718112
Професионални дозволи
718113
Надоместок за лиценци од игри на среќа и забавни игри
718114
Месечен надоместок од одделни игри на среќа
718115
Надомест за пренамена и закуп на земјиште
718116
Приходи од локации за изградба на инвестициони објекти
718117
Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност
во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен
простор
718118
Надоместок за заштита на животната средина за добивање
дозвола за увоз на употребувани производи, стоки и
отпадоци и остатоци од олово, пепел и остатоци што
содржат главно олово, отпадоци и остатоци од потрошени
примарни ќелии, потрошени примарни батерии и
потрошени електрични акумулатори и отпадоци и
остатоци што содржат олово
718119
Надоместок за заштита на животната средина за добивање
на дозвола за извоз на делови собрани од природата
718120
Надоместок за заштита на животната средина за добивање
на дозвола за увоз на супстанции што ја осиромашуваат
озонската обвивка
718121
Надоместок за заштита на животната средина при
регистрација на моторни возила и пловни објекти
718123
Надоместок за заштита на животната средина за
управување со индустриски неопасен отпад
718125
Надоместок за заштита на животната средина при
производство или увоз на нафтени деривати
718126
Надоместок за заштита на животната средина за пластични
производи и амбалажа од пластични маси
718127
Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со
Б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно
градот Скопје
718128
Надомест за заштита на природата за влез и посета на
заштитено подрачје
718129
Надомест за заштита на природата за паркирање во
заштитено подрачје
718130
Надомест за заштита на природата за посета на посебни
објекти во заштитеното подрачје
718131
Надомест за заштита на природата за отстрел на диви
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718134
718136
718138
718139
718140
718141
718142
718143
718144

718145
718146
718147
718148
718149
718150
718151
718152
718153
718154

72
721
7211
7212

видови животни и собирање на диви видови растенија и
габи и други шумски плодови
Надомест за управување со отпад на општината, односно
градот Скопје
Надомест кој го плаќаат операторите на инсталации со Аинтегрирана еколошка дозвола
Надомест за производство на енергија од фосилни горива
Надомест за добивање на лиценца за продажба на
алкохолни пијалаци
Надомест за одржување на јавна чистота
Надомест за добивање на лиценца за изработување на
урбанистички планови
Надомест за добивање на лиценца за проектирање, надзор
и изведувач
Надоместок за задолжителни резерви на сурова нафта
и/или нафтени деривати што се плаќа при увоз на нафтени
деривати и при производство на нафтени деривати
Надомест за добивање сертификат за стручна
оспособеност и уверение за положен стручен испит за
вршење на работи за управување и/или постапување со
отпад
Надоместок за користење на води
Надоместок за испуштање на води
Надоместок за вадење на песок, чакал и камен
Надомест за управување со отпад од пакување и кеси за
транспорт на стоки
Надомест за управување со отпадни батерии и
акумулатори
Надомест за добивање на дозволи за вршење дејност со
извори на јонизирачко зрачење
Надоместок за управување со отпадна опрема
Надоместок за стручна оцена (ревизија) на рударски
проекти
Надоместок за стручна оцена (ревизија) над изработена
геолошка документација
Надоместок за категоризација на угостителски објекти за
сместување

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Претприемачки приход и приход од имот
Профит од дополнителни активности на владини агенции
721111
Вишок на оперативна готовина од дополнителните
активности на корисниците и единките корисници
Приходи од јавни финансиски и нефинансиски институции
721211
Добивка од Народната банка на Република Северна
Македонија
721214
Камата на депонирани средства во Народната банка на
Република Северна Македонија
721216
Добивки од Акционерско друштво за изградба и
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7213

722
7221

стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката- Скопје
721219
Други добивки од јавните институции
Други приходи на имот
721311
Камати од депозити во комерцијални банки
721312
Камата на заеми и кредити
721313
Претприемачки приход и приходи од имот
721319
Други приходи на имот
Глоби, судски и административни такси
Глоби по посебни прописи
722111
Глоби од сообраќајни прекршоци
722113
Глоби за кривични дела
722114
Глоби за девизни прекршоци
722115
Парични средства добиени од продажба на одземени стоки
722116
Приходи од мерење на емисија на штетни материи
722117
Приходи од асистенции
722118
Глоби за даночни прекршоци
722119
Глоби за царински прекршоци
722120
Глоби за невоведување и некористење на фискална опрема
722121
Приходи остварени по инспекциски надзор на
угостителски објекти по отстранување на недостатоците
722122
Глоби за сторени прекршоци од областа на заштита од
пожари и експлозии
722123
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Министерство за економија
722124
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Министерство за животна средина и просторно планирање
722125
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Министерство
за
земјоделство,
шумарство
и
водостопанство
722126
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Министерство за транспорт и врски
722127
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Агенција за заштита на личните податоци
722128
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Министерство за култура
722129
Други глоби
722130
Глоби за сторени прекршоци од области на Министерство
за труд и социјална политика
722131
Парични средства за намалување или отстранување на
штетните последици од кривични дела
722132
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Агенцијата на пошти
722133
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Комисијата за хартии од вредност
722134
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Дирекцијата за заштита и спасување
722135
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Министерството за правда
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722136
722137
722138
722139
722140
722141
722142
722143
722144
722145
722146
722147
722148
722149
722150
722151
722152
722153
722154
722155
722156
722157
722158

Глоби за сторени прекршоци за внатрешна пловидба од
инспекторот за безбедност при капетанијата на
пристаништата
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Министерството за образование и наука
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Министерството
за
информатичко
општество
и
администрација
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Комисијата за заштита од конкуренција
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Агенција за супервизија на осигурување
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Државната изборна комисија
Глоби за сторени прекршоци од областа на капитално
финансирано пензиско осигурување
Глоби за заштита од бучава
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Агенцијата за храна и ветеринарство
Глоби за заштита од бучава во надлежност на единиците
на локална самоуправа
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Државниот завод за статистика
Глоби за патен сообраќај во надлежност на единиците на
локална самоуправа
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Дирекцијата за безбедност на класифицирани податоци
Глоби за сторени прекршоци од областа на јавната
чистота во надлежност на
единиците на локална
самоуправа
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
овластените градежни инспектори кои се приход на
единиците на локална самоуправа
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
овластените просветни инспектори кои се приход на
единиците на локална самоуправа
Други глоби за сторени прекршоци од области во
надлежност на Министерството за внатрешни работи
Глоби за сторени прекршоци во надлежност на
Финансиската инспекција во јавниот сектор
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Министерството за финансии
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Народна банка на Република Северна Македонија
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Агенцијата за електронски комуникации
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Агенција за лекови и медицински средства
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Државен архив на Република Северна Македонија
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722159
722160

Глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на
Државната комисија за спречување на корупцијата и
трошоци на постапката
Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на
Агенција за заштита на правото на слободен пристап до
информациите од јавен карактер

7122 Судски такси
722211
Судски такси во готови пари што ги плаќаат правни лица
722213
Судски такси во готови пари што ги плаќаат физички лица
7223 Административни такси
722312
Конзуларни такси
722313
Административни такси во готови пари
722315
Административни такси кои се плаќаат за списите и
дејствијата кај органите на општината
722316
Други локални такси
722317
Административни такси кои се плаќаат за списите и
дејствијата кај Царинска Управа на Република Северна
Македонија
722318
Административни такси за европски патенти
722319
Административни такси за патенти
722320
Административни такси за трговски марки
722321
Административни такси за индустриски дизајн и
географски називи
722322
Административна такса за увоз, извоз и транзит на стока
723
7230

7231

7232

Такси и надоместоци
Образование и обука
723011
Такси за диплома и сертификат
723012
Такси за запишување
723013
Такса за испити
723014
Такси лабораториски
723019
Други образовни такси
Помошни активности во образованието
723111
Целодневна и претшколска грижа
723112
Средства за екскурзии
723113
Школарини за недипломски курсеви и семинари
723114
Станарини во ученички и студентски домови
723115
Такси за учество во студентски клубови
723116
Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови,
училишта, градинки и други институции
723119
Други помошни активности во образованието
Продажба на производи
723211
Регистарски таблички за превозни средства
723212
Книги и други материјали за образование
723213
Хемиски материјали
723214
Лабораториски материјали
723215
Медицински материјали
723216
Лекови и вакцини
723217
Канцелариски материјали
723218
Продажба на печати и административни марки
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7233

7234

7235

7236

7237

7238

7239

723219
Приходи од продажба на производи и стоки
723220
Приходи од продажба на други производи
Услуги за цивилна воздушна пловидба
723311
Приходи остварени од надомест за слетување-Лендинг
723312
Приходи од терминални услуги-АТЦ
723313
Приходи од дадени услуги за прелет
723314
Приходи од преглед на пловидбеност на воздухоплов
723315
Приходи од полагање на испити за лиценци и овластување
на воздухопловен персонал
723316
Приходи од осветлување на полетно-слетната патека
723319
Други воздухопловни услуги
Влезници и членарини
723411
Членарини во институции во областа на културата
723412
Приходи од билети за културни манифестации
723413
Членарини во спортски клубови и спортски организации
723414
Приходи од билети за спортски приредби
723419
Други такси за приеми и членарини
Угостителски услуги
723511
Услуги од кафетерии и ресторани
723512
Репрезентативни услуги
723519
Други прехранбени услуги
Услуги за копирање и публикување
723611
Услуги за публикување
723612
Услуги за печатење
723613
Услуги за копирање
Услуги од сместување
723711
Издавање на хотелски соби
723712
Издавање на станови и станбени објекти
723713
Издавања на рекреативни објекти
723719
Други услуги од сместување
Здравствени услуги
723811
Приходи од амбулантски здравствени услуги
723812
Приходи од болнички услуги
723813
Приходи од сертификат на лекови
723814
Приходи од сертификат на отрови
723815
Приходи од доделување звање примариус
723816
Приходи остварени од комисија за утврдување на услови
по однос на простор, опрема и кадар за основање на
здравствени организации за самостојно вршење на
здравствена дејност со личен труд
723817
Приходи остварени од посебна комисија за утврдување на
здравствена способност на кандидатите за возачи
723818
Приходи остварени од инспекторски надзор во постапки
поведени по барање на странката
723819
Други приходи од здравствени услуги
Закупнини
723911
Закупнина од објекти
723912
Закупнина од машини
723913
Закупнина од опрема
723914
Приходи од закупнина на општински имот
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723915
724
7241

Закуп на објекти и рекламен простор на граничен премин

Други владини услуги
Други владини услуги
724111
Приходи од земјоделски услуги
724113
Приходи од архивски услуги
724114
Приходи од стандардизација
724115
Приходи од услуги од метеорологијата
724116
Приходи од катастарски услуги
724117
Приходи од геодетски услуги
724118
Приходи од противпожарни услуги
724119
Приходи од возачки дозволи
724120
Приходи од владини инспекции
724121
Приходи од хидролошки мерки
724122
Приходи од пасошки услуги
724124
Приходи од услуги за сместување
724125
Приходи од тендери (јавни нарачки)
724126
Приходи од меѓународна заштита на жигови
724127
Приходи од здравствена заштита на животни
724128
Приходи од задолжителна контрола на растенија
724129
Приходи од прогноза на време
724130
Приходи од превоз со авион и моторни возила
724131
Приходи од странски центар за генетски истражувања
724132
Надомест на трошоци за судска и прекршочна постапка
724134
Приходи од регистрација на возила за Служба за помош и
информации на пат
724135
Посебни давачки за игри на среќа
724136
Приходи од услуги за следење на состојбите на
загаденоста на животната средина
724137
Посебна давачка за финансирање на спортот
724138
Посебна давачка за финансирање на здравствената заштита
724149
Други владини услуги
724150
Приходи од метрологија
724151
Приходи од акредитација
724152
Приходи од издавање на услови за планирање на
просторот за изработка на урбанистички планови
724153
Приходи остварени од наплата на глоби и трошоци
изречени во парничните, прекршочните, кривичните и
управните постапки
724154
Надомест за водење на жалбена постапка по јавни набавки
724155
Надоместок за полагање стручен испит за стекнување
звање управувач со чамец
724156
Надоместок за издавање одобрение за пристапување на
странски пловен објект во внатрешните води на Република
Северна Македонија
724157
Надоместок за издавање на бродски исправи и книги
724158
Надоместок за преглед на чамец
724159
Надоместок за вршење надзор над градба на чамец
724160
Надомест за издавање овластување за вршење на стручни
работи за безбедност при работа
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724161
724162
724163
724164
724165
724166
724167
724168
724169
724170
724171
724172
724173

724174
724175
724176
724177

724178
724179
724180
724182

Надомест за добивање лиценца и овластување за
изведување на рударски работи
Надомест за добивање лиценца и овластување за добивање
на геолошка документација
Надомест за издавање на сертификат, дозвола и
овластувања во надлежност на Управата за сигурност во
железничкиот систем
Надомест за полагање на стручен испит за проценувач за
процена на вредноста на средствата во земјоделството и
надомест за полагање на ловечки испит
Надомест за издавање на Имотен лист
Надомест за издавање на податоци од Геодетско
катастарски информационен систем (ГКИС)
Надомест за запишување на промени во катастар на
недвижности (КН) со и без елаборат
Надомест за запишување на промени во катастар на
инфраструктурни објекти и издавање на податоци од
катастар на инфраструктурни објекти
Надоместок за издадени контролни марки за означување
на брашното кое се става во промет
Надоместок за издадени етикети за сертифициран
семенски и саден материјал
Надоместоци за вршење на енергетска контрола
Надомест за добивање лиценца за изработка на геолошка
документација, изведување и надзор на геолошки
истражувања
Надомест за добивање лиценца за изработка на рударски
проекти за површинска и подземна експлоатација,
преработка на минерални суровини и други рударски
проекти од областа на рударството
Надоместок за користење и увид во податоците од
Геолошкиот информативен систем и за користење на
резултатите од геолошките истражувања
Надоместок за извршени лабараториски анализи во
надлежност на Државната фитосанитарна лабараторија
Надомест за полагање на стручен испит за енергетски
контролор
Надомест за водење на постапка по жалба пред Државната
комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка односно
пред Управниот суд
Надомест за полагање на стручен испит за ракувачи на
одделни видови енергетски уреди и постројки
Надоместок за извршени испитувања на вредноста за
производство и употреба на сорти на земјоделски
растенија со сортни опити
Надомест за полагање на испит за добивање на лиценца за
процена на тутунот
Приходи од наплата на трошоци за вршење на технички
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724183
724184
724185
725
7259

преглед на рударски објекти
Приходи од спроведени редовни официјални контроли на
храна и храна за животни која се произведува и става во
промет
Приходи од спроведени редовни официјални контроли на
храна и храна за животни која се увезува во Република
Северна Македонија
Надоместок за одржување на селекционерското право

Други неданочни приходи
Други неданочни приходи
725911
Средства за солидарност од добивка од правни лица
725913
Средства за солидарност од плати на вработени во правни
лица
725915
Средства за солидарност од лица кои вршат самостојна
дејност
725916
Други средства за солидарност
725917
Приходи на месните заедници, местен самопридонес и
други приходи на месните заедници
725918
Приходи по основа на отпис на обврски
725919
Приходи по основа на вишоци
725920
Приходи од наплатени пенали, награди и слично
725921
Приходи од наплатени отпишани побарувања
725922
Приходи од осигурување на имот
725923
Приходи од одземени средства по посебни прописи
725929
Надомест од сопственици на моторни и запрежни возила
725930
Приходи на органите на управата
725932
Приходи од курсни разлики
725933
Приходи од активирани банкарски гаранции
725934
Камата за ненавремено платени јавни давачки во
надлежност на Управата за јавни приходи
725939
Останати неданочни приходи
725940
Приходи по основ на надоместоци за услуги на гранични
премини
725941
Приходи од минати години
725943
2% од наплатените премии за осигурување на моторни
возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба
на моторните возила
725944
Еднократни надоместоци за добивање на одобренија за
користење на радиофреквенциите кои се доделуваат преку
јавен тендер
725945
Приходи од наплатени пенали кои се приход на единиците
на локална самоуправа
725946
Приходи од наплата на партиципации
725947
Приходи од надомест на штета
725948
Камата за ненавремено плаќање на придонесите за
здравствено осигурување
725949
Камата за ненавремено плаќање на придонесите за
пензиско и инвалидско осигурување
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725950
725951
725952
725953
725954
725955
725956
725957
725958
725959
725960
725961
725966
725967

725968
725969
725970
725971
725972
725973
725974
725975
725976
725977
725978
725979
725980
725981
725982

Камата за ненавремено плаќање на придонесите за
вработување
Надоместоци за заштита на детето
Надоместоци за Црвен крст
Надоместоци наменети за одржлив развој
Надоместоци наменети за пошумување
Надоместоци за заштита и обезбедување вода
Надоместоци за заштита на инвалидни лица
Надоместоци за заштита на авторски права
Надоместоци за радиодифузна такса
Надоместоци за користење на царински терминали
Приходи од извршување на управни акти за бесправно
изградени објекти
Надоместоци за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на општински патишта
Еднократна посебна такса во присилна наплата на други
јавни приходи изречени со одлуки на други државни
органи, институции и судови
1% од бруто полисирана премија за задолжително
осигурување на сопственици, односно корисници на
моторни возила од одговорност за штети предизвикани од
трети лица во и надвор од територијата на Република
Северна Македонија
Други неданочни приходи на Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија
Надоместок за проширена репродукција на шумите
Еднократна посебна такса за присилна наплата на приходи
од игри на среќа по разни основи
Надомест за влез на територија на Република Северна
Македонија како мерка на реципроцитет
Надомест од годишен приход остварен од телевизиски
програмски сервиси
Надомест од годишен приход остварен од оператори на
јавни електронски комуникациски мрежи
Надомест од годишен приход остварен од правни лица кои
обезбедуваат пристап до интернет
Надомест од годишен приход остварен од правни лица кои
вршат дејност дистрибуција, изнајмување или продажба на
филмови
Месечни надоместоци од приредувачите на игри на среќа,
автомат клубови, обложувалници и казина
Приходи остварени од продажба на менични бланкети
Приходи од кривична постапка во надлежност на Јавно
обвинителство на Република Северна Македонија
Приходи од неисполнување на обврски помеѓу договорни
страни (договорни казни)
Финансиска компензација за урбано зеленило
Уплата на парични средства од правни лица по основ на
авансирани трошоци во постапка
Договорни казни за непочитување на обврските од
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Договорот од страна на купувачот согласно Законот за
градежно земјиште
73
731

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
Продажба на капитални средства
7311 Продажба на капитални средства
731111
Приходи од продажба на капитални средства
731112
Приходи од продажба на деловни објекти
731113
Приходи од продажба на транспортна опрема
731114
Приходи од продажба на машинска опрема
731115
Продажба на мебел и друга опрема
731116
Приходи од продажба на други капитални средства
731117
Приходи од продажба на општински имот
731118
Приходи од продажба на претпријатија со општествен
капитал
731119
Приходи од продажба на државен капитал при
трансформација на јавни установи
731120
Приходи од продажба на капитални средства кои се имот
на општините

732
7321
733
7331

Продажба на стоки
Продажба на залихи
732111
Приходи од продажба на стоки од стокови резерви
Продажба на земјиште и нематеријални вложувања
Продажба на земјиште и нематеријални вложувања
733111
Приходи од продажба на неизградено градежно замјиште
во сопственост на Република Северна Македонија
733112
Приходи од продажба на правата на минерали
733113
Приходи од продажба на авторски права, патенти и
заштитни трговски знаци
733115
Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост
на државата
733117
Приходи од концесии на земјоделско земјиште во
сопственост на државата
733118
Надоместок за детални геолошки истражувања
733119
Надоместок за концесии за експлоатација на минерални
суровини (по основа на простор)
733120
Надоместок за концесии за експлоатација на минерални
суровини (по основа на експлоатирана
минерална
суровина)
733121
Надоместок за концесии на дивечот во ловиштата
733122
Надоместок за концесии на рибниот фонд
733123
Надоместок за концесии на водите
733124
Надоместок за концесии за вршење на радиодифузна
дејност - радио и телевизија
733125
Надоместок за концесии за дистрибуција на радио и ТВ
програми преку кабелска мрежа
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733127
733128
733129
733131
733132
733133

733134
733135
733136
733137
733138
733139

733140

733141

733142
733143
733144
733145

Приходи од приватизација на градежно изградено
земјиште во сопственост на Република Северна
Македонија
Приходи од продажба и закуп на средства во државна
сопственост, кои престанале да ги користат органите на
државната власт
Приходи од враќање на примен надомест за одземен и
експроприран имот
Приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп
на градежно земјиште
Приходи на единиците на локална самоуправа остварени
при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост
на Република Северна Македонија
Приходи остварени при отуѓување и закуп на градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија
во постапки согласно кои паричните средства се
распределуваат 60% на Буџетот на Република Северна
Македонија и 40% на единиците на локална самоуправа
Надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште
Надоместок за концесии на патишта
Надомест за детални геолошки истражувања кој е приход
на единиците на локална самоуправа
Надомест за концесии за експлоатација на минерални
суровини (по основ на простор) кој е приход на единиците
на локална самоуправа
Надомест за концесии за експлоатација на минерални
суровини (по основ на експлоатирана минерална суровина)
кој е приход на единиците на локална самоуправа
Приходи остварени при отуѓување на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија во
постапки согласно кои паричните средства се
распределуваат 20% на Буџетот на Република Северна
Македонија и 80% на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони
Приходи остварени при закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија во постапки
согласно кои паричните средства се распределуваат 20%
на Буџетот на Република Северна Македонија и 80% на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
Приходи остварени при отуѓување на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија кои се
приход на Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони
Приходи остварени при комунална техничка службеност
(непотполна експропријација) на градежно земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија
Надомест за концесии за користење на аеродром
Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно
изградени објекти
Надоместок за издавање на согласност и одобрение за
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733146
733147
733148
733149
733150
733151
733152
733153
733154
733155
733156
733157
733158

733159

734

потврдување на бесправен објект или оранжерија изграден
на земјоделско земјиште
Надоместок за право на стварна службеност на градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија
Надомест за концесии за користење на вода за
производство на електрична енергија
Надомест за концесии за користење на вода за
производство на електрична енергија кој е приход на
единиците на локална самоуправа
Надоместок за воспоставена службеност врз земјоделско
земјиште во сопственост на Република Северна
Македонија
Приходи од закупнина на градежно земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија
Приходи од закупнина на градежно земјиште кој е приход
на единиците на локална самоуправа при плаќање со
обврзници
Приходи остварени од продажба, размена, закуп или
давање на користење на ствари во државна сопственост
Надоместок за издавање на Решение за потврдување на
објект кај кој не е утврден правен статус во рамките на
зоните
Приходи од продажба на земјоделско земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија
Надоместок по основ на склучен договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство
Приходи од продажба и закуп на деловни згради и деловни
простории во сопственост на Република Северна
Македонија
Надоместок на штета поради раскинување на договор за
закуп
Приходи од отуѓување и закуп на градежно земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија по однос на
постапките спроведени од страна на органот на државната
управа во име на општините, општините во градот Скопје
и градот Скопје
Надоместок за право на користење на премија за
произведена и продадена електрична енергија од
фотонапонска електроцентрала

Приходи од дивиденди
7341 Приходи од дивиденди
734111
Дивиденда по основа на акции стекнати
трансформацијата
734112
Дивиденда од Македонски Телеком АД
734113
Дивиденда од други домашни правни лица
734114
Дивиденда од странски правни лица
74

од

ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ
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741
7411

7412

Трансфери од други нивоа на власт
Тековни трансфери од други нивоа на власт
741111
Тековни трансфери од други нивоа на власт
741112
Трансфери од буџетот
741113
Трансфери од буџетите на фондовите и јавните
претпријатија
741114
Пренесен вишок на приходи од претходната година
741115
Дотации на општината, од приходи од ДДВ
741116
Наменска дотација на општината за активности од
културата
741117
Наменска дотација на општината за активности од
образованието
741118
Наменска дотација на општината за активности од
социјалната заштита
741119
Наменска дотација на општината за активности од
пожарникарство
741120
Блок дотации на општината по одделни намени
741121
Дотации на општината за делегирани надлежности
Капитални трансфери од други ниво на власт
741211
Капитални трансфери од други нивоа на власт

742
7421

Донации од странство
Општи и тековни донации
742111
Приходи од Обединетите нации
742112
Приходи од Меѓународниот монетарен фонд
742113
Приходи од Светската банка
742114
Приходи од Европската унија
742115
Приходи од европските држави
742116
Приходи по Меѓународни конвенции во Фондот за
здравствено осигурување на Република Северна
Македонија
742119
Други општи и тековни донации

743
7432

Капитални донации
Капитални донации
743211
Капитални донации

744
7441

Тековни донации
Донации од приватни компании
744111
Донации од приватни компании
Донации од физички лица
744211
Донации од физички лица
Други тековни донации
744311
Други тековни донации

7442
7443
75
751
7511

ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ
Краткорочни позајмици од земјата
Краткорочни позајмици од финансиски институции
751111
Краткорочни позајмици од финансиски институции
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7512
7513

77
771

Задолжување од краткорочни хартии од вредност
751211
Задолжување од краткорочни хартии од вредност
Краткорочни позајмици од други нивоа на власт
751311
Краткорочни позајмици од други нивоа на власт

753
7531

Долгорочни обврзници
Задолжување од долгорочни обврзници
753111
Задолжување од долгорочни обврзници

754
7541

Друго домашно задолжување
Друго домашно задолжување
754111
Други домашни задолжувања

76
761
7611

ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО
Меѓународни развојни агенции
Задолжување кај меѓународни развојни агенции
761111
Задолжување кај Меѓународниот монетарен фонд
761112
Задолжување кај Светската банка
761113
Задолжување кај Европската унија
761114
Задолжување кај Европската банка за обнова и развој
761119
Други задолжувања кај меѓународни развојни агенции

762
7621

Странски влади
Задолжување кај странски влади
762111
Задолжување кај странски влади

769
7691

Други задолжувања во странство
Други задолжувања во странство
769111
Други задолжувања во странство

ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Продажба на хартии од вредност
7711 Од јавни претпријатија
771111
Приходи од продажба на акции на државен капитал во
јавни претпријатија
7712 Од заеднички инвестиции и приватни претпријатија
771211
Приходи од продажба на акции и удели на државен
капитал
771212
Приходи од продажба на удели, акции и други хартии од
вредност
78
781
7811

ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ
Приходи од наплатени дадени заеми
Наплатени заеми дадени на домашни лица
781111
Приходи од наплатени заеми дадени на
самоуправа
781112
Приходи од наплатени заеми дадени на банки

локална
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781113
781114
781115

Приходи од наплатени заеми дадени на јавни
претпријатија
Приходи од наплатени заеми дадени на приватни
претпријатија
Приходи од наплатени заеми дадени на други институции

79 РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
791 Распоред на разликата меѓу приходите и расходите.
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