ПРАВИЛНИК
ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА
БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТТЕКСТ -Неофицијална верзија1

Член 1
Со овој правилник се пропишува Сметковниот план за буџетите и Сметковниот
план за буџетските корисници, кои сметководството го водат согласно Законот за
сметководство за буџетите и буџетските корисници.
Сметковните планови од став 1 на овој член се составен дел на овој правилник.
Член 2
Состојбата и движењата на средствата, обврските, изворите на средствата,
приходите и другите приливи, расходите и другите одливи, и утврдувањето и
распоредувањето на резултатот од работењето, се евидентираат на синтетички
(трицифрени) сметки во Сметковниот план.
Пропишаните синтетички (трицифрени) сметки се расчленуваат на аналитички
сметки согласно со класификацијата на приходите и класификацијата на
расходите.
Член 3
Субјектите од член 1, став 1 на овој правилник го усогласуваат водењето на
деловните книги со одредбите на овој правилник, најдоцна до 31 декември 2003
година.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2003
година.
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СМЕТКОВЕН ПЛАН ЗА БУЏЕТИТЕ
БУЏЕТИТЕ
КЛАСА 0: КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГААТ И УПРАВУВААТ
БУЏЕТИТЕ, ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА И
СОЛИДАРНОСТА И СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ И НЕПОКРИЕНИ
РАСХОДИ
00 - КАПИТАЛНИ (МАТЕРИЈАЛНИ) СРЕДСТВА
000 - Градежни објекти
001 - Опрема
002 - Повеќегодишни насади
003 - Основно стадо
004 - Други материјални средства
005 - Аванси за капитални средства
006 - Вредносно усогласување на капиталните средства (ревалоризација)
007 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на градежните
објекти
008 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на опремата
009 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на другите
средства
01 - ПРИРОДНИ БОГАТСТВА
010 - Земјиште
011 - Шуми
012 - Вреднсно усоглсување на природните богатства (ревалоризација)
02 - ДРУГИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА
020 - Други капитални вложувања
021 - Вредносно усогласување на другите капитални вложувања
(ревалоризација)
03 - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА
030 - Инвестиции во тек – градежни објекти
031 - Инвестиции во тек – опрема
032 - Инвестиции во тек – друго
035 - Вредносно усогласување на материјалните средства во подготовка
(ревалоризација)
04 - ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
040 - Долгорочни депозити
045 - Здружени станови, станбени згради и деловен простор во јавното
претпријатие за управување со становите и станбените згради и
деловен простор
048 - Други долгорочни пласмани
05 - СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА
050 - Парични средства на постојаната резерва
055 - Пласмани на постојаната резерва
058 - Други побарувања од средствата на постојаната резерва
06 - СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА

060 - Парични средства на солидарноста за отстранување на
последиците од елементарни непогоди
061 - Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на
последиците од елементарни непогоди
065 - Други побарувања од средствата на солидарноста
07 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ
070 - Парични средства за други намени
075 - Пласмани на средства за други намени
078 - Други побарувања од средствата за други намени
09 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И ДЕФИЦИТ
ДЕФИЦ ИТ НА
БУЏЕТОТ
090 - Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и
фондовите
095 - Дефицит (загуба) на буџетите и фондовите
097 - Покритие на дефицитот (загубата) на буџетите и фондовите
КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА
10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
100 - Сметка
101 - Благајна
102 - Отворени акредитиви
103 - Девизна сметка
104 - Издвоени парични средства
105 - Депозити
106 - Преодна сметка
108 - Други парични средства
11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
110 - Чекови
111 - Меници
112 - Други хартии од вредност
115 - Вредносно усогласување на хартиите од вредност
12 - ПОБАРУВАЊА
120 - Побарувања од корисниците на буџетот
121 - Побарувања од корисниците на фондовите
122 - Побарувања од граѓани
123 - Побарувања од странски субјекти
128 - Други побарувања
129 - Вредносно усогласување на побарувањата
14 - ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ
141 - Побарувања за платен данок на додадена вредност и акцизи
142 - Побарувања за платени царини и царински давачки
143 - Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор
за дело и авторско право
144 - Побарувања за платени други даноци и придонеси
149 - Вредносно усогласување на побарувањата за даноци, придонеси и
други давачки

15 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИРАЊЕ И ПОЗАЈМУВАЊЕ
150 - Краткорочни пласмани
158 - Краткорочни кредити и позајмици
159 - Вредносно усогласување на краткорочните пласмани, кредитирање
и позајмување
1616- ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА
БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ
160 - Меѓусебни побарувања во односите со буџетот и корисниците
161 - Меѓусебни побарувања во односите со фондовите и корисниците
165 - Други меѓусебни побарувања во односите со буџетот и фондовите
169- Вредносно усогласување на финансиските и пресметковните
односи
19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
196 - Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година
198 - Други активни временски разграничувања
КЛАСА 2:
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ
21 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
210 - Обврски за издадени чекови
211 - Обврски за издадени меници
212 - Обврски за издадени други хартии од вредност
22 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ
220 - Обврски спрема добавувачи во земјата
221 - Обврски спрема добавувачи во странство
23 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РЕЗЕРВИ
232 - Обврски за користењето на постојаната буџетска резерва во текот
на годината
238 - Други обврски
24 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ
ДАВАЧКИ
241 - Обврски за данок на додадена вредност и акцизи
242 - Обврски за царини и царински давачки
243 - Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско
право
244 - Обврски за други даноци и придонеси
25 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБЈЕКТИ
250 - Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти
251 - Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти
255 - Други краткорочни обврски
26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА
БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ
260 - Обврски во меѓусебните односи спрема буџетот и корисниците
261 - Обврски во меѓусебните односи спрема фондовите и корисниците
265 - Други обврски во меѓусебните односи спрема буџетот и фондовите
28 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА

ВРАБОТЕНИТЕ
280 - Обврски за плати и надомести на плати
281 - Обврски за нето плати
283 - Обврски за непосредна заедничка потрошувачка
284 - Даноци од плати и надомести
285 - Придонеси од плати и надомести на плати
286 - Други придонеси и даноци од платите
29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
296 - Дел од вишокот на приходите пренесени во наредната година
298 - Други пасивни временски разграничувања
КЛАСА 3:
ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ,
МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР
31 - МАТЕРИЈАЛИ
310 - Материјали на залиха
311 - Резервни делови на залиха
317 - Вредносно усогласување на залихите на материјалите и деловите
319 - Отстапување од цените на материјалите
36 - СИТЕН ИНВЕНТАР
360 - Ситен инвентар на залиха
362 - Ситен инвентар во употреба
365 - Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар
КЛАСА 4:
РАСХОДИ
40 - ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
401 - Основни плати
402 - Придонеси за социјално осигурување
403 - Останати придонеси од плати
404 - Надоместоци
41 - РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ
411 - Финансирање на програми и потпрограми
412 - Постојана резерва (непредвидливи расходи)
413 - Тековни резерви (разновидни расходи)
414 - Резерви за капитални расходи
42 - СТОКИ И УСЛУГИ
420 - Патни и дневни расходи
421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт
423 - Материјали и ситен инвентар
424 - Поправки и тековно одржување
425 - Договорни услуги
426 - Други тековни расходи
427 - Привремени вработувања
43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ
ФОНДОВИ
431 - Трансфери до Фондот на ПИОМ
432 - Трансфери до Агенцијата за вработување
433 - Трансфери до Фондот за здравствено осигурување

44 - ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА
441 - Дотации од ДДВ
442 - Наменски дотации
443 - Блок дотации
444 - Дотации за делегирани одделни надлежности
45 - КАМАТНИ ПЛАЌАЊА
451 - Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори
452 - Каматни плаќања кон домашни кредитори
453 - Каматни плаќања кон други нивоа на власт
46 - СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ
461 - Субвенции за јавни претпријатија
462 - Субвенции за приватни претпријатија
463 - Трансфери до невладини организации
464 - Разни трансфери
465 - Исплата по извршени исправи
47 - СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ
471 - Социјални надоместоци
472 - Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ
473 - Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување
474 - Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување
48 - КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
480 - Купување на опрема и машини
481 - Градежни објекти
482 - Други градежи објекти
483 - Купување на мебел
484 - Стратешки стоки и други резерви
485 - Вложувања и нефинансиски средства
486 - Купување на возила
487 - Капитални трансфери до вонбуџетски фондови
488 - Капитални дотации до единици на локална самоуправа
489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации
49 - ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА
491 - Отплата на главнина до нерезидентни кредитори
492 - Отплата на главнина кон домашни институции
493 - Отплата на главнина до други нивоа на власт
КЛАСА 5: СЛОБОДНА
КЛАСА 6: СЛОБОДНА
КЛАСА 7: ПРИХОДИ
71 - ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
711 - Данок од доход, од добивка и од капитални добивки
712 - Придонеси за социјално осигурување
713 - Даноци на имот
714 - Домашни даноци на стоки и услуги

715 - Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)
716-Еднократни посебни такси
717 - Даноци на специфични услуги
718 - Такси за користење или дозволи за вршење на дејност
72 - НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
721 - Претприемачки приход и приход од имот
722 - Глоби, судски и административни такси
723 - Такси и надоместоци
724 - Други владини услуги
725 - Други неданочни приходи
73 - КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
731 - Продажба на капитални средства
732 - Продажба на стоки
733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања
734 - Приходи од дивиденди
74 - ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ
741 - Трансфери од други нивоа на власт
742 - Донации од странство
743 - Капитални донации
744 - Тековни донации
75 - ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ
751 - Краткорочни позајмици во земјата
753 - Долгорочни обврзници
754 - Друго домашно задолжување
76 - ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО
761 - Меѓународни развојни агенции
762 - Странски влади
769 - Други задолжувања во странство
77 - ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
771 - Продажба на харти од вредност
78 - ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ
781 - Приходи од наплатени дадени заеми
79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
791 - Распоред на разликата меѓу приходите и расходите
КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ
80 - СУФИЦИТ (ВИШОК) НА ПРИХОДИТЕ
800 - Суфицит (вишок) на приходите
809 - Распоред на суфицитот (вишокот) на приходите
82 - РАСПРЕДЕЛБА НА СУФИЦИТОТ (ВИШОКОТ) НА ПРИХОДИТЕ
820 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за постојаната буџетска
резерва
821 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за пренос во наредната
година
822 - Дел од суфицитот (вишокот) за зголемување на државниот капитал
825 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за други намени

89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ
890 - Непокриени расходи
899 - Покривање на расходите
КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
90 - ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА
900 - Државен јавен капитал (извори на капиталните средства со кои
располагаат и управуваат буџетите)
902 - Државен јавен капитал (извори на капиталните средства со кои
располагаат и управуваат фондовите)
905 - Останат капитал (залиха на материјалите, резервните делови,
ситен инвентар и хартии од вредност)
91 - РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА
910 - Ревалоризациона резерва
92 - ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ
920 - Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица
921 - Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица
93 - О БВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ
930 - Обврски по краткорочни кредити и заеми спрема домашни лица
931 - Обврски по краткорочни кредити и заеми спрема странски лица
95 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА
950 - Постојана буџетска резерва
958 - Други извори на средства на резервите
96 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА
960 - Извори на средства на солидарноста за отстранување на
последиците од елементарни непогоди
965 - Други извори на средства на солидарноста за отстранување на
последиците од елементарни непогоди
97 - ИЗВОРИ И ОБВРСКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ
970 - Извори на средства за други намени
971 - Обврски по основ на средствата за други намени
99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
990 до 994 - Активни сметки
995 до 999 - Пасивни сметки

СМЕТКОВЕН
СМЕТКОВЕН ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ
КЛАСА 0: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА, ДРУГИ СРЕДСТВА И НЕПОКРИЕНИ
РАСХОДИ
00 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
000 - Основачки издатоци
001 - Издатоци во истражување и развој
002 - Патенти, лиценци, концесии и други права
003 - Други нематеријални права
004 - Нематеријални издатоци во подготовка
005 - Аванси за нематеријални издатоци
008 - Вредносно усогласување на нематеријалните средства
(ревалоризација)
009 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на
нематеријалните средства
01 - МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА
010 - Земјиште
011 - Шуми
012 - Издатоци за природни богатства во подготовка
015 - Аванси за природни богатства
018 - Вредносно усогласување на материјалните добра и природните
богатства (ревалоризација)
02 - МАТЕРИЈАЛНИ
МАТ ЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
020 - Градежни објекти
021 - Станови и деловни објекти
022 - Опрема
023 - Повеќегодишни насади
024 - Основно стадо
025 - Други материјални средства
026 - Аванси за материјални средства
028 - Вредносно усогласување на материјалните средства
(ревалоризација)
029 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на
материјалните средства
03 - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА
030 - Материјални средства во подготовка
032 - Вредносно усогласување на материјалните средства во подготовка
(ревалоризација)
04 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И
СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА
040 - Долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата
042 - Кредити дадени во странство
045 - Други долгорочни вложени и здружени средства

046 - Орочени средства
049 - Вредносно усогласување на долгорочните кредити и позајмици
08 - ДРУГИ СРЕДСТВА
081 - Средства за солидарноста
082 - Средства за други намени
088 - Вредносно усогласување на другите средства (ревалоризација)
089 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на другите
средства
09 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И
ЗАЕМИ
090 - Непокриени расходи од поранешни години
092 - Непокриени расходи од тековната година
095 - Примени долгорочни кредити и заеми
КЛАСА 1:
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА
10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
100 - Сметка
101 - Благајна
102 - Издвоени парични средства
103 - Отворени акредитиви
104 - Девизна сметка
105 - Девизни акредитиви
106 - Девизна благајна
108 - Други парични средства
11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
110 - Чекови
111 - Меници
112 - Обврзници
113 - Благајнички записи
117 - Други хартии од вредност
119 - Вредносно усогласување на хартиите од вредност
12 - ПОБАРУВАЊА
120 - Побарувања од буџетот
121 - Побарувања од фондот
122 - Побарувања од купувачи во земјата
123 - Побарувања од купувачи во странство
129 - Вредносно усогласување на побарувањата
13 - ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ
130 - Дадени аванси
131 - Дадени депозити
132 - Дадени кауции
14 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ
ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА
140 - Побарувања од заедничко работење
141 - Дадени позајмици и кредити во земјата
142 - Дадени кредити во странство

143 - Вложени средства во банки
144 - Вложени средства кај други субјекти
145 - Други краткорочни побарувања
149 - Вредносно усогласување на краткорочните финансиски
побарувања
15 - ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ
150 - Краткорочни побарувања од вработените
155 - Други краткорочни побарувања од вработените
159 - Вредносно усогласување на побарувањата од вработените
16 - ФИНАНСИСКИ
ФИНАНСИСК И И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ
161 - Меѓусебни побарувања во односите со буџетот
162 - Меѓусебни побарувања во односите со фондовите
165 - Други меѓусебни побарувања
169 - Вредносно усогласување на финансиските и пресметковни односи
17 - ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
170 - Побарувања за платен данок на додадена вредност
171 - Побарувања за платени акцизи
172 - Побарувања за платени царини и царински давачки
173 - Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор
за дело и авторско дело
174 - Побарување за платен данок на добивка
175 - Побарувања за платени други даноци и придонеси
179 - Вредносно усогласување на побарувањта од државата и другите
институции
19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
190 - Однапред платени расходи
191 - Расходи разграничени на повеќе години
192 - Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани
193 - Платени зависни расходи за набавката
196 - Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година
197 - Пренесена транзиторна актива
198 - Други активни временски разграничувања
КЛАСА 2:
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ
21 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
210 - Обврски за издадени чекови
211 - Обврски за издадени меници
212 - Обврски за издадени обврзници
213 - Обврски за благајнички записи
217 - Обврски за други хартии од вредност
22 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ
220 - Обврски спрема добавувачи во земјата
221 - Обврски спрема добавувачи во странство
224 - Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и
услуги

225 - Обврски спрема добавувачи – граѓани
23 - ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ
230 - Примени аванси
233 - Примени краткорочни депозити
234 - Примени кауции
24 - КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ
240 - Обврски од заедничко работење со субјектите
241 - Обврски за кредити во земјата
242 - Обврски за кредити од странство
243 - Обврски за вложени средства во земјата
245 - Други краткорочни финансиски обврски
246 - Обврски спрема работниците
247 - Обврски по запирање на работниците
25 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
250 - Обврски за данок на додадена вредност
251 - Обврски за акцизи
252 - Обврски за царини и царински давачки
253 - Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело
255 - Обврски за други даноци и придонеси
26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ
260 - Меѓусебни обврски во односите со буџетот
261 - Меѓусебни обврски во односите со фондовите
262 - Други обврски од меѓусебните односи
263 - Обврски за повраќај во буџетот и фондот од нето вишокот на
приходите – добивката по оданочувањето
27 - ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОЕСИ ОД ДОБИВКАТА
270 - Обврски за даноци од добивката
271 - Обврски за придонеси од добивката
275 - Други обврски
28 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ
СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ
280 - Обврски за плати и надомести на плати
281 - Обврски за нето плати
282 - Надоместоци на нето плати
283 - Обврски за непосредна заедничка потрошувачка
284 - Даноци од плати и надомести
285 - Придонеси од плати и надомести од плати
286 - Други придонеси и даноци од платите
29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
290 - Пресметани расходи
292 - Однапред наплатени (пресметани) приходи
293 - Пресметани зависни расходи на набавката
296 - Дел од вишокот на приходите (добивката) за пренос во наредната
година
297 - Транзиторна пасива

298 - Други пасивни временски разграничувања
КЛАСА 3: ЗАЛИХА НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН
ИНВЕНТАР
30 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА
300 - Вредност по пресметката од добавувачот
301 - Зависни расходи
302 - Царини и други увозни давачки
303 - Данок на додадена вредност и други давачки
309 - Пресметка на набавката
31 - МАТЕРИЈАЛИ
310 - Материјали на залиха
316 - Материјали во обработка, доработка и манипулација
317 - Вредносно усогласување на залихите на материјалите
319 - Отстапување од цената на материјалите
32 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
320 - Резервни делови на залиха
325 - Вредносно усогласување на залихите на резервните делови
329 - Отстапување од цената на резервните делови
36 - СИТЕН ИНВЕТАР
360 - Ситен инвентар на залиха
362 - Ситен ивентар во употреба
365 - Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар
369 - Отстапување од цената на ситниот инвентар
КЛАСА 4:
РАСХОДИ
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
401 - Основни плати
402 - Придонеси за социјално осигурување
403 - Останати придонеси од плати
404 - Надоместоци
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ
411 - Финансирање на програми и потпрограми
412 - Постојана резерва (непредвидливи расходи)
413 - Тековни резерви (разновидни расходи)
414 - Резерви за капитални расходи
42 СТОКИ И УСЛУГИ
420 - Патни и дневни расходи
421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт
423 - Материјали и ситен инвентар
424 - Поправки и тековно одржување
425 - Договорни услуги
426 - Други тековни расходи
427 - Привремени вработувања
43 - ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ
431 - Трансфери до Фондот на ПИОМ

432 - Трансфери до Агенцијата за вработување
433 - Трансфери до Фондот за здравствено осигурување
4444 - ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА
441 - Дотации од ДДВ
442 - Наменски дотации
443 - Блок дотации
444 - Дотации за делегирани одделни надлежности
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА
451 - Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори
452 - Каматни плаќања кон домашни кредитори
453 - Каматни плаќања кон други нивоа на власт
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ
461 - Субвенции за јавни претпријатија
462 - Субвенции за приватни претпријатија
463 - Трансфери до невладини организации
464 - Разни трансфери
465 - Исплата по извршени исправи
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ
471 - Социјални надоместоци
472 - Плаќања на бенифиции од Фондот на ПИОМ
473 - Плаќања на надоместоци од Агенцјата за вработување
474 - Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
480 - Купување на опрема и машини
481 - Градежни објекти
482 - Други градежни објекти
483 - Купување на мебел
484 - Стратешки стоки и други резерви
485 - Вложувања и нефинансиски средства
486 - Купување на возила
487 - Капитални трансфери до вонбуџетски фондови
488 - Капитални дотации до единици на локална самоуправа
489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА
491 - Отплата на главнина до нерезидентни кредитори
492 - Отплата на главнина кон домашни институции
493 - Отплата на главнина до други нивоа на власт
КЛАСА 5: СЛОБОДНА
КЛАСА 6: ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ
60 - ПРОИЗВОДСТВО
600 - Производство
606 - Производство во обработка, доработка и манипулација
607 - Вредносно усогласување на производството и услугите

609 - Отстапување од цената на производството
63 - ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ
630 - Производи на залиха
631 - Производи во туѓ склад
632 - Производи во продавница
633 - Вкалкулиран данок на додадена вредност
634 - Производи во обработка, доработка и манипулација
637 - Вредносно усогласување на залихите на готовите производи
639 - Отстапување од цената на производите
65 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА НА СТОКИ
650 - Вредност на стоките по пресметка на добавувачот
651 - Зависни расходи за набавка на стоки
652 - Царини и други увозни давачки за стоките
653 - Данок на додадена вредност
654 - Акцизи и други давачки
659 - Пресметка на набавка
66 - СТОКИ
660 - Стоки на залиха
661 - Стоки во туѓ склад
662 - Стоки на пат
663 - Стоки во продавница
664 - Вкалкулиран данок на додадена вредност
665 - Вкалкулирани акцизи
666 - Стоки во обработка, доработка и манипулација
667 - Вредносно усогласување на злихата на стоките
669 - Разлика во цената на стоките
67 - АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА НАБАВКА НА СТОКА
670 - Дадени аванси, депозити и кауции за набавка на стока
671 - Дадени аванси, депозити и кауции на увозникот за набавка на стока
672 - Дадени аванси, депозити и кауции за повратна амбалажа
679 - Вредносно усогласување на дадените аванси, депозити и кауции на
стока
КЛАСА 7: ПРИХОДИ
71 - ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
711 - Данок од доход, од добивка и од капитални добивки
712 - Придонеси за социјално осигурување
713 - Даноци на имот
714 - Домашни даноци на стоки и услуги
715 - Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)
717 - Даноци на специфични услуги
718 - Такси за користење или дозволи за вршење на дејност
72 - НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
721 - Претприемачки приход и приход од имот
722 - Глоби, судски и административни такси
723 - Такси и надоместоци

724 - Други владини услуги
725 - Други неданочни приходи
73 - КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
731 - Продажба на капитални средства
732 - Продажба на стоки
733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања
734 - Приходи од дивиденди
74 - ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ
741 - Трансфери од други нивоа на власт
742 - Донации од странство
743 - Капитални донации
744 - Тековни донации
75 - ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ
751 - Краткорочни позајмици во земјата
753 - Долгорочни обврзници
754 - Друго домашно задолжување
76 - ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО
761 - Меѓународни развојни агенции
762 - Странски влади
769 - Други задолжувања на странство
77 - ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
771 - Продажба на харти од вредност
78 - ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ
781 - Приходи од наплатени дадени заеми
79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
791 - Распоред на разликата меѓу приходите и расходите
КЛАСА 8: РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО
80 - ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ – ДОБИВКА ПРЕД
ОДАНОЧУВАЊЕ
800 - Остварен вишок на приходи – добивка пред оданочувањето
809 - Распоред на вишокот на приходите пред оданочувањето
81 - ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА
ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕТО
811 - Даноци од вишокот на приходите – добивката
812 - Придонеси од вишокот на приходите – добивката
813 - Други давачки од вишокот на приходите - добивката
82 - НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПО
ОДАНОЧУВАЊЕТО
821 - Нето вишок на приходите – добивките по оданочувањето
829 - Распоред на нето вишокот на приходите – добивката по
оданочувањето
83 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ДОБИВКАТА
831 - Дел од нето вишокот на приходите за покривање на загуба
832 - Дел од нето вишокот на приходите – добивката за повраќај на

буџетот односно фондот
833 - Дел од нето вишокот на приходите – добивката за пренос во
наредната година
89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ
890 - Непокриени расходи
899 - Покритие на расходите
КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
90 - ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА
900 - Државен јавен капитал
901 - Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен
инвентар и хартии од вредност)
91 - РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА
910 - Ревалоризациона резерва
92 - ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ
920 - Обврски по долгорочни кредити
922 - Вложувања од странски лица
923 - Кредити од банки во земјата
924 - Други кредити во земјата
925 - Кредити од странство
927 - Долгорочни обврски за примени депозити и кауции
928 - Други долгорочни обврски
98 - ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА
981 - Извори на средства за солидарност
987 - Извори на средства за други намени
99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
990 до 994 – Активни сметки
995 до 999 – Пасивни сметки

