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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1957. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, претседателот на Република Македо-
нија и претседателот на Собранието на Република Македо-
нија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА ЗЕМЈОДЕЛСТ-

ВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  
2006 ГОДИНА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за попис 

на земјоделството во Република Македонија, 2006 година, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27 октомври 2006 година. 
 

          Бр. 07-3942/1                             Претседател 
27 октомври 2006 година      на Република Македонија,                       
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА, 2006 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Законот за попис на земјоделството во Република 

Македонија, 2006 година (“Службен весник на Република 
Македонија” број 39/2006) во насловот на Законот и во чле-
нот 1 бројот “2006” се заменува со бројот “2007”.  

Член 2 
Во членот 4 став 1 зборовите: “16 до 30 октомври 

2006 година” се заменуваат со зборовите: “1 до 15 јуни 
2007 година”. 

Во ставот 2 зборовите: “31 октомври до 4 ноември 
2006 година” се заменуваат со зборовите: “16 до 20 ју-
ни 2007 година”. 

Во ставот 3 зборовите: “15 октомври 2006 година” се 
заменуваат со зборовите: “31 мај 2007 година” и зборовите: 
“16 октомври 2005 до 15 октомври 2006 година” се замену-
ваат со зборовите: “1 јуни 2006 до 31 мај 2007 година”.  

Член 3 
Во членот 41 зборовите: “31 август” се заменуваат 

со зборовите: “1 октомври”. 

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 113 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2006 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во “Службен весник на Република Македонија”. 
___________ 

 
L I G J 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR REGJISTRIMIN 
E BUJQËSISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, 

2006 
 

Neni 1 
Në Ligjin për regjistrimin e bujqësisë në Republikën e 

Maqedonisë, 2006 (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 39/2006) në titullin e Ligjit dhe në 
nenin 1 numri “2006” zëvendësohet me numrin “2007”. 

 
Neni 2 

Në nenin 4 paragrafi 1 fjalët: “16 deri më 30 tetor 
2006” zëvendësohen me fjalët: “1 deri më 15 qershor 
2007”. 

Në paragrafin 2 fjalët: “31 tetor deri më 4 nëntor 2006” 
zëvendësohen me fjalët: “16 deri më 20 qershor 2007”. 

Në paragrafin 3 fjalët: “15 tetor 2006” zëvendësohen 
me fjalët: “31 maj 2007” dhe fjalët: “16 tetor 2005 deri më 
15 tetor 2006” zëvendësohen me fjalët: “1 qershor 2006 
deri më 31 maj 2007”. 

 
Neni 3 

Në nenin 41 fjalët: “31 gusht” zëvendësohen me fjalët: 
“1 tetor”. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1958. 

Врз основа на член 472, став 9 од Законот за тргов-
ските друштва (“Службен весник на РМ” број 28/04 и 
84/05), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН И СОДРЖИНАТА НА 
ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ ВО СМЕТКОВНИОТ 

ПЛАН 
 

Член 1 
Со овој правилник, се пропишува сметковниот план 

и содржината на одделните сметки во сметковниот 
план за субјектите кои сметководството го водат сог-
ласно Законот за трговските друштва (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 28/04 и 84/05) и Правилникот за водење 
на сметководството (“Службен весник на РМ” број 
94/04, 11/05 и 116 /05).  

Овој правилник не се однесува на субјектите од 
став 1 на овој член, чие работење се уредува со посебен 
закон и доколку со друг пропис се пропишани посебни 
сметковни планови. 

Сметковниот план и содржината на групите и на 
одделните сметки во сметковниот план од став 1 на 
овој член се составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Состојбата и движењето на средствата, капиталот, 
обврските, приходите, расходите и резултатот од рабо-
тењето, се евидентираат на синтетички (трицифрени) 
сметки во сметковниот план. 

Пропишаните синтетички (трицифрени) сметки мо-
жат да се расчленат на аналитички. 

Податоците за синтетички (трицифрени)  сметки  се 
обезбедуваат на начинот кој и одговара на техниката 
што се применува во водењето на сметководството. 

Член 3 
Субјектите од член 1, став 1 на овој правилник, го 

усогласуваат водењето на деловните книги со одредбите 
на овој правилник најдоцна до 30 април 2007 година. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2007 година. 

 
        Бр. 11-32498/1                  Министер, 
23 октомври 2006 година   д-р Трајко Славески, с.р. 

       Скопје   
                                       
I. СМЕТКОВЕН ПЛАН 
 

К Л А С А  0 
ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН 

КАПИТАЛ И ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА 
 
00 - ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН, А НЕУП-

ЛАТЕН КАПИТАЛ 
 
000 - Запишан, а неуплатен капитал - обични акции 
001 - Запишан, а неуплатен капитал - повластени 

акции 
002 - Запишан, а неуплатен капитал од основен влог 
003 - Останати видови запишан, а неуплатен капи-

тал 
 
01 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  
010 - Издатоци за истражувања и развој 
011 - Основачки издатоци 
012 - Гудвил (Goodwill) 
013 - Патенти, лиценци и концесии 
014 - Заштитни знаци и слични права 
015 - Нематеријални вложувања во подготовка 
016 - Аванси за нематеријални средства 
017 - Останати нематеријални средства 
018 - Вредносно усогласување на нематеријалните 

средства (ревалоризација) 
019 - Акумулирана амортизација на нематеријални-

те средства 
 
02 - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  
020 - Земјишта и шуми 
021 - Градежни објекти 
022 - Постројки и опрема 
023 - Алат, погонски и канцелариски инвентар, ме-

бел и транспортни средства 
024 - Повеќегодишни насади и основно стадо 
025 - Материјални средства во подготовка 
026 - Аванси за материјални средства 
028 - Вредносно усогласување на материјалните 

средства (ревалоризација) 
029 - Акумулирана амортизација на материјалните 

средства 
 
04 - ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (ДОЛГОРОЧНИ)  
040 - Вложувања (во акции или удели) во поврзани 

субјекти 
041 - Заеми на поврзани субјекти 
042 - Заеми со кои субјектот е поврзан врз основа 

на учество во вложувањето 
043 - Учество во вложувања (партиципации) 
044 - Вложувања во хартии од вредност 
045 - Дадени кредити депозити и кауции 
046 - Задолжителни долгорочни вложувања 
047 - Откупени сопствени акции 
048 - Останати долгорочни вложувања 
049 - Вредносно усогласување на долгорочните фи-

нансиски вложувања 
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КЛАСА  1 
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, 
КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И ПЛАТЕНИ 

ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И НЕДОСТА-
САНА НАПЛАТА НА ПРИХОДИ (АВР) 

 
10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
 
100 - Жиро сметки 
101 - Издвоени парични средства и акредитиви 
102 - Благајна 
103 - Девизни сметки 
104 - Девизни акредитиви 
105 - Девизна благајна 
107 - Останати парични средства 
 
11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
110 - Чекови 
111 - Меници 
112 - Обврзници 
113 - Записи 
117 - Останати хартии од вредност 
119 - Вредносно усогласување на хартии од вред-

ност 
 
12 - ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ 
 
120 - Побарувања од купувачите во земјата 
121 - Побарувања од купувачите во странство 
129 - Вредносно усогласување на побарувањата од 

купувачите 
 
14 - ПОБАРУВАЊА ОД ПОВРЗАНИ СУБЈЕ-

КТИ 
 
140 - Побарувања од поврзани субјекти 
142 - Побарувања од извозници 
143 - Побарувања по основ на увоз на туѓа сметка 
144 - Побарувања по основ на комисиона и консиг-

национа продажба 
147 - Останати побарувања од поврзани субјекти 
149 - Вредносно усогласување на побарувањата од 

поврзани субјекти 
 
15 - КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУ-

ВАЊА 
 
150 - Вложувања (во акции или удели) во поврзни 

субјекти 
151 - Заеми на поврзани субјекти 
152 - Вложувања во хартии од вредност за тргување 
153 - Дадени кредити, депозити и кауции 
154 - Откупени сопствени акции 
157 - Останати краткорочни финансиски вложувања 
159 - Вредносно усогласување на краткорочните 

финансиски вложувања 
 
16 - ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ 
 
160 - Данок на додадена вредност 
161 - Побарувања за повеќе платени акцизи 
162 - Побарувања за повеќе платени даноци и при-

донеси од плати и на плати како и на добивката и на 
други примања 

163 - Побарувања за повеќе платени даноци и при-
донеси од добивката 

164 - Побарувања за повеќе платени царини и ца-
рински давачки 

167 - Побарувања од државата и други институции 
по основ на останати неспомнати давачки 

169 - Вредносно усогласување на побарувањата од 
државата и други институции 

17 - ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ И ОС-
ТАНАТИТЕ ПОБАРУВАЊА 

 
170 - Побарувања од вработените за повеќе испла-

тени плати 
171 - Побарувања од вработените за аконтации за 

службени патувања 
172 - Побарувања од вработените за надомест на 

штета 
173 - Побарувања од вработените за кусоци на 

средства 
174 - Побарувања од сопствениците на делот за 

исплата од добивката 
177 - Останати побарувања од вработените и останати 

неспомнати краткорочни побарувања 
179 - Вредносно усогласување на побарувањата од 

вработените и останатите неспомнати краткорочни по-
барувања  

 
19 - ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИ-

ОДИ И НЕДОСТАСАНА НАПЛАТА НА ПРИХО-
ДИ (АВР) 

 
190 - Однапред платени трошоци 
191 - Трошоци што се разграничуваат на повеќе го-

дини 
192 - Пресметани приходи што не можеле да бидат 

фактурирани 
194 - Платени зависни трошоци за набавка 
197 - Останати платени трошоци за идните периоди 

и недостасана наплата на приходи 
 
 

КЛАСА 2 
ОБВРСКИ, ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРО-
ШОЦИ И РИЗИЦИ И ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА 
ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ 

(ПВР) 
 
 
21 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ 

НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
210 - Обврски за издадени чекови 
211 - Обврски за издадени меници 
212 - Обврски по основ на обични обврзници 
213 - Обврски по сонов на конвертибилни обврзници 
217 - Обврски за издадени други хартии од вредност 
 
 
22 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДО-

БАВУВАЧИ И ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ, ДЕПОЗИ-
ТИ И КАУЦИИ 

 
220 - Обврски спрема добавувачи во земјата 
221 - Обврски спрема добавувачи во странство 
222 - Обврски спрема добавувачи за нефактурирани 

стоки, материјали и услуги 
223 - Обврски за  аванси 
224 - Обврски за краткорочни депозити и кауции 
 
24 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ПО-

ВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И ПО ОСНОВ НА УЧЕСТВО 
ВО ВЛОЖУВАЊА И УЧЕСТВО ВО РЕЗУЛТАТОТ 

 
240 - Обврски спрема поврзани субјекти 
242 - Обврски спрема увозници 
243 - Обврски по основ на извоз за туѓа сметка 
244 - Обврски по основ на комисиона и консигна-

циона продажба 
245 - Останати краткорочни обврски од поврзани 

субјекти 
246 - Обврски спрема субјекти со кои субјектот е поврзан 

по основ на учество во вложувањата 
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247 - Обврски по основ на учество во резултатот 
249 -  Останати краткорочни обврски по основ на 

учество во вложувањата и учество во резултатот 
 
25 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ 

НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ 
 
250 - Краткорочни обврски по основ на заеми и кре-

дити во земјата 
251 - Краткорочни обврски по основ на заеми и кре-

дити во странство 
257 - Останати краткорочни обврски по основ на за-

еми и кредити 
 
26 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, 

ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 
 
260 - Обврски за данокот на додадена вредност 
261 - Обврски за акцизи 
262 - Обврски за даноци и придонеси од плати и на 

плати како и на добивката и на други примања 
263 - Обврски за даноци и придонеси од добивката 
264 - Одложени обврски за данок од добивка 
265 - Обврски за царини и царински давачки 
269 - Обврски за останати неспомнати даноци, при-

донеси и други давачки 
 
27 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ, 

ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ И  
ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 

 
270 - Обврски за плата и надомести на плати 
271 - Нето плати 
272 - Надомести на нето плати 
273 - Даноци од плати 
274 - Придонеси од плати 
275 - Нераспоредена добивка од финансиската го-

дина 
276 - Обврски за лични примања на сопствениците 
279 -  Обврски спрема вработените по други основи и 

останати неспомнати краткорочни обврски 
 
28 - ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ И ДОЛГОРОЧ-

НИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ 
 
280 - Долгорочни обврски спрема поврзани субје-

кти 
281 - Долгорочни обврски по основ на заеми и кре-

дити 
282 - Долгорочни обврски спрема субјекти со кои 

субјектот е поврзан по основ на учество во вложувања 
283 - Долгорочни обврски за аванси, депозити и ка-

уции 
284 - Долгорочни обврски спрема добавувачите 

(доверители по основ на работењето) 
285 - Долгорочни обврски по основ на хартии од 

вредност 
286 - Останати долгорочни обврски, вклучувајќи го 

данокот и социјалното осигурување и одложениот да-
нок од добивка 

287 - Резервирања за пензии и слични обврски 
288 - Резервирања за даноци 
289 - Останати долгорочни резервирања за ризици 

и трошоци 
 
29 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И 

ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) 
 
290 - Пресметано, а одложено плаќање на трошоци-

те 
292 - Однапред наплатени (пресметани) приходи 
294 - Пресметани зависни трошоци на набавката 
297 - Останато одложено плаќање на трошоците и 

приходите во идните периоди 

КЛАСА  3 
ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 
 
30 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА 
 
300 - Вредност во пресметка од добавувачите 
301 - Зависни трошоци 
302 - Царини и други увозни давачки 
303 - Данок на додадена вредност и останати давачки 
309 - Пресметка на набавката 
 
31 - СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ 
 
310 - Суровини и материјали на залиха 
312 - Суровини и материјали на пат 
316 - Суровини и материјали во доработка, обрабо-

тка и манипулација 
317 - Вредносно усогласување на залихите на суро-

вини и материјали 
319 - Отстапување од цените на суровините и мате-

ријалите 
 
32 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
 
320 - Резервни делови на залиха 
327 - Вредносно усогласување на залихата на ре-

зервни делови 
329 - Отстапување од цените на резервните делови 
 
35 - СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА 
 
350 - Ситен инвентар на залиха 
351 - Ситен инвентар во употреба 
352 - Амбалажа и автогуми на залиха 
353 - Амбалажа и автогуми во употреба 
357 - Вредносно усогласување на залихите на ситниот 

инвентар, амбалажата и автогумите 
359 - Отстапување од цените на ситниот инвентар, 

амбалажата и автогумите 
 
37 - АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА СУ-

РОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, 
СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ 

 
370 - Аванси, депозити и кауции за суровини и ма-

теријали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и 
автогуми 

377 - Вредносно усогласување на дадените аванси, 
депозити и кауции за суровини и материјали, резервни 
делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми 

 
КЛАСА  4 

ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
 
40 - ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈА-

ЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН 
ИНВЕНТАР 

 
400 - Потрошени суровини и материјали 
401 - Потрошена енергија 
404 - Потрошени резервни делови 
405 - Отпис на ситниот инвентар 
 
41 - УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛ-

НИ ТРОШОЦИ 
 
410 - Транспортни услуги 
411 - Надворешни услуги за изработка на произво-

ди 
412 - Услуги за одржување и заштита 
413 - Трошоци за саеми 
414 - Наемнини - лизинг 
419 - Останати услуги 
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42 - РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ 
 
420 - Резервирања за трошоци за надомест на штети 
421 - Резервирања за пензии на вработените 
422 - Резервирања за инвестиционо одржување 
423 - Резервирања за гаранции 
429 - Останати долгорочни резервирања за трошоци 

и ризици 
 
43 - АМОРТИЗАЦИЈА И ВРЕДНОСНО УСОГ-

ЛАСУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ И КРАТКО-
РОЧНИТЕ СРЕДСТВА 

 
430 - Амортизација (депресијација, деплација) по 

минимални стапки 
431 - Амортизација над минимални стапки 
432 - Вредносно усогласување на амортизацијата 

(ревалоризација на амортизацијата) 
433 - Намалување на амортизацијата врз товар на 

сопствениот капитал 
434 - Вредносно усогласување на финансиските 

средства и вложувања (долгорочни) 
435 - Вредносно усогласување по основ на ревало-

ризација на обврските 
436 - Вредносно усогласување на краткорочните 

побарувања 
437 - Вредносно усогласување на залихите 
438 - Вредносно усогласување на тековните средс-

тва (краткорочни) 
439 - Останати вредносни усогласувања 
 
44 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ОД РАБО-

ТЕЊЕТО 
 
440 - Дневници за службени патувања и патни тро-

шоци 
441 - Надомест на трошоците на вработените, пода-

роци и помошти 
442 - Трошоци за промоција, пропаганда, реклама, 

репрезентација и спонзорство 
443 - Премии за осигурување 
444 - Даноци, придонеси, членарина и други давач-

ки кои не зависат од резултатот 
447 - Банкарски услуги и трошоци за платениот 

промет 
449 - Останати нематеријални трошоци 
 
45 - ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ-

ТО ОД РЕДОВНАТА АКТИВНОСТ 
 
450 - Неотпишана вредност и други трошоци на 

отуѓени и расходувани постојани средства 
451 - Намалување на вредност на постојните средс-

тва 
452 - Кусоци 
453 - Казни, пенали и надомест на штети 
454 - Дополнително утврдени трошоци - расходи од 

поранешни години 
459 - Останати неспомнати трошоци - расходи од 

работењето 
 
47 - ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ 
470 - Вкалкулирани плати 
471 - Вкалкулирани надомести на плати 
 
48 - РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ, 

КУРСНИ РАЗЛИКИ И СЛИЧНИ РАСХОДИ 
 
480 - Камати од работењето со поврзани субјекти 
481 - Курсни разлики од работењето со поврзани 

субјекти 
482 - Останати слични расходи од финансиските 

трансакции од работењето со поврзани субјекти 
483 - Камати од работењето со неповрзани субјекти 

484 - Затезни камати 
485 - Курсни разлики од работењето со неповрзани 

субјекти 
489 - Останати слични расходи од трансакции со 

неповрзани субјекти 
 
49 - РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ 
 
490 - Распоред на трошоците 
 

КЛАСА  5 
СЛОБОДНА (за интерна употреба - погонски прес-

метки и други потреби) 
 

КЛАСА   6 
ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗ-

ВОДИ И СТОКИ 
 
60 - ПРОИЗВОДСТВО  
600 - Производство 
606 - Производство во доработка, обработка и ма-

нипулација 
607 - Вредносно усогласување на производството - 

услугите 
609 - Отстапување од цените на производството 
 
63 - ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ  
630 - Производи на залиха 
631 - Производи во туѓ склад 
633 - Производи во продавница 
634 - Вкалкулиран данок на додадена вредност 
635 - Вкалкулирани акцизи 
636 - Производи во доработка, обработка и манипу-

лација 
637 - Залихи на некурентни производи и отпадоци 
638 - Вредносно усогласување на залихите на гото-

вите производи 
639 - Отстапување од цените на производите 
 
65 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА НА СТОКИ 
 
650 - Вредност на стоките по пресметка на добаву-

вачот 
651 - Зависни трошоци за набавка на стоки 
652 - Царини и други увозни давачки за стоките 
653 - Данок на додадена вредност, акцизи и други 

давачки за стоки 
659 - Пресметка на набавката 
 
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 доработка, обработка и манипулација 
667 - Вредносно усогласување на залихата на сто-

ките 
669 - Разлика во цени на стоките 
 
67 - АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА НА-

БАВКА НА СТОКА 
 
670 - Дадени аванси, депозити и кауции за набавка 

на стока 
671 - Дадени аванси, депозити и кауции на увозни-

кот за набавка на стока 
672 - Дадени аванси, депозити и кауции за повратна 

амбалажа 
679 - Вредносно усогласување на дадените аванси, 

депозити и кауции за стоки 
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КЛАСА  7 
РАСХОДИ И ПРИХОДИ 

 
70 - РАСХОДИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ, 

СТОКИ, УСЛУГИ И МАТЕРИЈАЛИ 
 
700 - Расходи на основ на продадени производи и 

услуги 
701 - Набавна вредност на продадени стоки 
702 - Набавна вредност на продадени материјали, 

резервни делови и ситен инвентар 
703 - Расходи по основ на продадени стоки и мате-

ријали 
 
72 - ВОНРЕДНИ РАСХОДИ 
 
720 - Вонредни - невообичаени ставки на трошоци 

кои не произлегуваат од вообичаените (редовни) актив-
ности и кои не се очекуваат дека ќе се појават 

721 - Вонредни отписи и оттуѓување на средства 
кои настанале неочекувано и со висока вредност 

722 - Загуби поради оштетување на голем дел од 
средствата или поради природна катастрофа 

 
75 - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 
 
750 - Приходи од продажба на производи, стоки и 

услуги на поврзани субјекти 
751 - Приходи од продажба на производи, стоки и 

услуги на домашен пазар 
752 - Приходи од продажба на производи, стоки и 

услуги на странски пазар 
753 - Приходи од наемнина 
755 - Приходи по основ на употреба на сопствени 

производи, стоки и услуги 
756 - Приходи од продажба на материјали, резервни 

делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми 
759 - Останати приходи од продажба на производи, 

стоки, услуги и материјали 
 
76 - ПРИХОДИ ОД УЧЕСТВО НА ВЛОЖУВА-

ЊА И ПРИХОДИ ОД ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА 
 
760 - Приходи од учества на вложувања во поврза-

ни субјекти 
761 - Приходи од учества на вложувања во неповр-

зани субјекти 
762 - Приходи од останати вложувања и земи во 

рамките на постојаните средства со поврзани субјекти 
763 - Приходи од останати вложувања и заеми во рам-

ките на постојаните средства со неповрзани субјекти 
764 - Приходи по основ на камати, курсни разлики 

и слични приходи од работењето со поврзани субјекти 
765 - Приходи по основ на камати, курсни разлики 

и слични приходи од работењето со неповрзани субје-
кти 

 
77 - ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ 
 
770 - Приходи од субвенции, дотации, регреси, 

компензации и други надомести 
771 - Приходи од даноци и придонеси 
772 - Приходи од укинување на долгогодишните 

резервирања и од одложени приходи 
773 - Приходи од продажба на постојани средства 
774 - Приходи од опис на обврски и приходи од ви-

шоци 
775 - Приходи од наплатени пенали, неподигнати 

капари, отстапници, награди и слично 
776 - Приходи од наплатени отпишани побарувања 
777 - Приходи од поранешни години 
778 - Приходи по основ на рекламна пропаганда, 

донации и спонзорства 
779 - Останати неспомнати деловни приходи 

78 - ВОНРЕДНИ - НЕВООБИЧАЕНИ ПРИХО-
ДИ 

 
780 - Приходи од вонредна продажба на значаен 

дел на постојаните средства 
781 - Вонредни приходи кои произлегле од значајна 

промена во сметководствената проценка 
782 - Вонредни непредвидени приходи 
789 - Останати вонредни - невообичаени приходи 
 
79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИ-

ТЕ ВО ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА 
 
790 - Разлика на приходите и расходите од редовно-

то работење 
791 - Разлика на приходите и расходите од вонред-

ните - невообичаени активности 
 

КЛАСА  8 
РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 
80 - ДОБИВКА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ 

ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 
 
800 - Добивка од редовното работење пред одано-

чување 
 
81 - ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ДОБИВКА-

ТА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ ПРЕД ОДАНО-
ЧУВАЊЕ 

 
810 - Даноци од добивката од редовното работење 
811 - Придонеси и други давачки од добивката од 

редовното работење 
 
82 - ДОБИВКА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ 

ВО ОДАНОЧУВАЊЕ 
 
820 - Добивка од редовното работење во оданочува-

ње 
 
83 - ДОБИВКА ОД ВОНРЕДНИ - НЕВООБИЧА-

ЕНИ АКТИВНОСТИ ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 
 
830 - Добивка од вонредни - невообичаени активно-

сти пред оданочување 
 
84 - ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ДОБИВКА-

ТА ОД ВОНРЕДНИ - НЕВООБИЧАЕНИ АКТИВ-
НОСТИ ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 

 
840 - Даноци од добивката од вонредните активно-

сти 
841 - Придонеси од добивката од вонредните актив-

ности 
 
85 - ДОБИВКА ОД ВОНРЕДНИ - НЕВООБИЧА-

ЕНИ АКТИВНОСТИ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ  
850 - Добивка од вонредни - невообичаени активно-

сти по оданочување 
 
86 - ОСТАНАТИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ 

КОИ НЕ СЕ ИСКАЖАНИ ВО ПРЕТХОДНИТЕ 
ПОЗИЦИИ 

 
860 - Останати даноци и придонеси кои не се иска-

жани во претходните позиции 
 
87 - ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА  
870 - Добивка од сите активности во работењето по 

оданочувањето 
871 - Добивка за финансиската година во сите ода-

ночувања - нето добивка 
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88 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ПО 
СИТЕ ОДАНОЧУВАЊА - НЕТО ДОБИВКА 

 
880 - Покривање на загубата од претходни години 
881 - Зголемување на трајниот капитал (капитал на 

сопствениците) 
882 - Зголемување на трајните вложувања 
883 - Дивиденди и други надомести на вложувачите 
884 - Резерви 
885 - Плати од добивката 
886 - Лични примања на сопствениците 
887 - Останати намени 
889 - Нераспоредена добивка 
 
89 - ЗАГУБА  
890 - Загуба од редовното работење пред оданочување 
891 - Загуба од редовното работење по оданочување 
892 - Загуба од вонредните - невообичаени активно-

сти пред оданочување 
893 - Загуба од вонредните - невообичаени активно-

сти по оданочување 
894 - Загуба од сите активности во работењето по 

оданочување 
895 - Загуба за финансиската година по сите одано-

чувања 
 

КЛАСА  9 
КАПИТАЛ, РЕЗЕРВНИ И ВОНБИЛАНСНА  

ЕВИДЕНЦИЈА  
90 - ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ 
 
900 - Запишан, а неуплатен капитал - обични акции 
901 - Запишан, а неуплатен капитал - повластени 

акции 
902 - Запишани, а неуплатени влогови 
 
91 - ЗАПИШАН ОСНОВЕН КАПИТАЛ КОЈ Е 

УПЛАТЕН 
 
910 - Акционерски капитал - обични акции 
911 - Акционерски капитал - повластени акции 
912 - Основен капитал на вложувачот - удели на 

партнерите 
913 - Зголемување на капиталот на сопствениците 
914 - Државен - јавен капитал 
919 - Останат капитал 
 
92 - ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 
 
920 - Премии на емитирани акции 
 
93 - РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА 
 
930 - Ревалоризациона резерва 
 
94 - РЕЗЕРВИ 
 
940 - Законски резерви 
941 - Резерви за сопствени акции 
942 - Статутарни резерви 
949 - Останати резерви 
 
95 - АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА И ДОБИВКА 

ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА 
 
950 - Акумулирана добивка 
951 - Добивка за финансиската година 
 
96 - ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА И ЗАГУБА ЗА ФИ-

НАНСИСКАТА ГОДИНА 
 
960 - Пренесена загуба 
961 - Загуба за финансиската година 

99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 
990 до 994 Активни сметки 
995 до 999 Пасивни сметки 
 
II. СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ И НА ОДДЕЛ-

НИТЕ СМЕТКИ 
 

КЛАСА 0: ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕ-
УПЛАТЕН КАПИТАЛ И ПОСТОЈАНИ  

СРЕДСТВА 
 

Член 1 
На сметките од групата 00 - Побарувања за запи-

шан а неуплатен капитал, се опфаќа запишаниот а не-
уплатен капитал, според називите на сметките од оваа 
група, согласно со одредбите од Законот за трговските 
друштва  и други соодветни законски прописи. 

Врз основа на договорот за друштвото се одредува-
ат роковите за уплата на разликата на основаниот влог, 
а според него и книговодствено ќе се искаже побарува-
њето за запишан а неуплатен основан капитал со исто-
времено искажување на основаниот капитал кој треба 
да се плати. 
 

Член 2 
На сметките од групата 01- Нематеријални средс-

тва, се опфаќаат издатоците што се отпишуваат во по-
долг период од една година, а кои не можат да се рас-
поредуваат на одделни  материјални вложувања, спо-
ред називите на сметките од оваа група. 

На сметката 010 - Издатоци за истражувања и раз-
вој се опфаќаат издатоците за истражувања и развој на 
пазарот, технологијата и производите чии ефекти се 
очекуваат во подолг период од една година. 

На сметката 011- Основачки издатоци, се опфаќаат 
издатоците за студии и истражувања, за изработка и 
набавка на проектна и друга документација, за стручно 
оспособување и  усовршување на кадрите, за камати и 
премии за осигурување, како и други  издатоци во вр-
ска со основањето на субјектите, односно организацио-
ниот дел или постројката во нивен состав. 

На сметката 012 - Гудвил (Goodwill), се опфаќа раз-
ликата меѓу повисоката куповна и пониската книго-
водствена вредност при купувањето на делови или це-
ли субјекти. 

На сметката 014 - Заштитни знаци и слични права, 
се опфаќаат вложувањата во други нематеријални пра-
ва што се користат во периодот подолг од 12 месеци. 
На оваа сметка се искажуваат и наемнините и лизингот 
платен за периодот подолг од 12 месеци. 

На сметката 017 - Останати нематеријални средс-
тва, се опфаќа и разграничениот дел на негативни курс-
ни разлики над инфлацијата, односно ефектите од ре-
валоризацијата кои произлегуваат од побрзиот растеж 
на курсот на долгорочните обврски и побарувања во 
странска валута во однос на растежот на цените на 
производителите на индустриски производи. 

На сметката 018 - Вредносно усогласување на нема-
теријалните средства (ревалоризација), како и на сите 
други сметки на вредносно усогласување, се искажува  
пресметаното вредносно усогласување на основаните 
сметки од соодветната група на средства.  

На сметката 019 - Акумулирана амортизација на не-
материјалните средства (исправка на вредноста), субје-
ктот обезбедува евиденција на аналитичките сметки, 
по основните сметки од оваа група. 

Во рамките на оваа сметка субјектот може да отво-
ри и посебна аналитичка сметка за збирниот износ на 
пресметаната амортизација во текот на пресметковниот 
период. 
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Член 3 
На сметките од групата 02 - Материјални средства, 

се опфаќаат промените на природните богатства, изда-
тоците за купување и изградба на средствата за работа 
како и останатите материјални средства, според нази-
вите на сметките од оваа група. 

На сметката 020 - Земјишта, се опфаќаат земјишта-
та по пазарната или проценетата вредност  како и шу-
мите по проценетата вредност. 

На сметката 021- Градежни објекти, се опфаќаат сите 
градежни објекти кои служат за обавување на дејноста, 
становите и станбените згради, прибавувањето на станови 
и станбени згради и  објектите за други потреби. 

На сметката 022 - Постројки и опрема, се опфаќа и  
вредноста на опремата за други потреби, прибавување-
то на средствата за други потреби и средствата за по-
требите на одбраната. 

На сметката 024 - Повеќегодишни насади и основно 
стадо, се опфаќа вредноста на повеќегодишните насади  
и сите видови добиток, освен на добитокот во гоење и 
за промет. 

На сметката 028 - Вредносно усогласување на матери-
јалните средства (ревалоризација), се опфаќа вредносното 
усогласување на природните богатства (земјишта и шуми) 
кое претставува разлика меѓу проценетата вредност на 
природните богатства на крајот од пресметковниот пери-
од и нивната книговодствена вредност, како и вредносно-
то усогласување на средствата за работа, на становите и 
станбените згради, на средствата за други потреби и на 
останатите неспомнати материјални средства. Утврденото 
побарувачко салдо се книжи врз товар на оваа сметка а во 
корист на сметките од групата 93. 

На сметката 029 - Акумулирана амортизација на мате-
ријалните средства (исправка на вредноста), субјектот обез-
бедува евиденција на аналитичките сметки по  основните 
сметки од оваа група, како и на становите и станбените 
згради, на средствата  за други потреби и на средствата за 
посебни намени: одбрана, солидарност и други намени. 

Во рамките на оваа сметка субјектот води посебна ана-
литичка сметка за збирниот износ на акумулираната амор-
тизација (исправка на вредноста), во текот на пресметков-
ниот период. 

Член 4 
На сметките од групата 04 - Финансиски средства 

(долгорочни), се опфаќаат вложувањата според називи-
те на сметките од оваа група, чиј рок на враќање е по-
долг од една година. 

На сметката 047 - Откупени сопствени акции, се опфа-
ќаат емитираните акции, платени акции кои субјектот по-
вторно ги стекнал со купување или со подарок (донација), 
ако, согласно со соодветни прописи се чуваат повеќе од ед-
на година. На крајот на годината оваа сметка се затвора со 
одлука за намалување на сопствениот капитал. 

Оваа позиција ќе се појави многу ретко и тоа тогаш 
кога субјектот ги повлекува емитираните акции со на-
мера да ја заштити вредноста на своите акции и  тоа до 
висината до која со законот се дозволува тие да бидат 
искажувани во билансот на состојбата. 

На сметката 049 - Вредносно усогласување на фи-
нансиските средства  (долгорочни) - (исправка на вред-
носта), субјектот обезбедува аналитичка евиденција по 
основните сметки од оваа група. 
 
КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И 
ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И 
НЕДОСТАСАНА НАПЛАТА НА ПРИХОДИ (АВР) 

 
Член 5 

На сметките од групата 10 - Парични средства, се 
опфаќаат паричните средства во различни форми, спо-
ред називите на сметките од оваа група а во согласност 
со прописите. 

На сметката 100 - Жиро-сметки, се опфаќаат парич-
ните средства на жиро-сметките, како и искористените 
рамковни кредити.  

Побарувачкото салдо на оваа сметка се пренесува 
на крајот од пресметковниот период во корист на соод-
ветни сметки од групите 24 и 25, со тоа што наведено-
то книжење субјектот може да го спроведува и во текот 
на годината. 

На сметката 101- Издвоени парични средства и 
акредитиви, се опфаќаат средствата издвоени на посеб-
ни сметки кај носителот на платен промет за отворени 
акредитиви во земјата, за исплата на чекови, за инве-
стиции и за други намени. 

На сметката 107 - Останати парични средства, се 
опфаќаат средствата на посебните сметки на резерви, 
солидарност, за други потреби, депозитите и друго ако 
субјектот одлучи да врши плаќање од тие сметки а па-
ричните средства се издвојуваат на посебна сметка сог-
ласно со прописите. 

 
Член 6 

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 книжи вредноста на 
примените чекови од домашни и странски субјекти, за 
продадените стоки и извршените услуги се до нивната  
наплата. 

На сметката 111 - Меници, субјектот обезбедува 
аналитичка евиденција за износот на побарувањата по 
мениците (инструменти за плаќање) и за износот на ка-
матите за идниот период. 

Сметката 119 - Вредносно усогласување на хартии-
те од вредност (исправка на вредноста), задолжително 
се расчленува по основаните сметки од оваа група. На 
оваа сметка се книжат и отписите на побарувањата кои 
не претставуваат конечно отпишување. Дефинитивно-
то отпишување на побарувањата се книжи директно на 
основаната сметка. 

 
Член 7 

На сметките од групата 12 - Побарувања од купува-
чите, се опфаќаат побарувањата од купувачите во зем-
јата и странство по основаа на продажба на постојани и 
обртни средства. 

На сметката 120 - Побарувања од купувачите во 
земјата, се опфаќаат побарувањата по основа на про-
дажба  во корист  на  соодветните  сметки  на  приходи 
(групите од 75 до 78). На оваа сметка субјектите што 
вршат комисиона продажба ги опфаќаат побарувањата 
од купувачите во корист на сметката 244 - Обврски по 
основа на комисиона и консигнациона продажба. 

На сметката 121 - Побарувања од купувачите во 
странство, се опфаќаат побарувањата од странските 
субјекти по основа на извоз на стоки и услуги. На оваа 
сметка извозниците ги евидентираат побарувањата од 
странство врз основаа на извоз од свое име и за туѓа 
сметка, во корист на сметката 243 - Обврски по основа 
на извоз за туѓа сметка и на сметката  244 - Обврски по  
основаа на комисиона и консигнациона продажба.        

 
Член 8 

На сметките од групата 14 - Побарувања од поврза-
ни субјекти, се опфаќаат побарувањата според називи-
те на сметките од оваа група. 

На сметката 140 - Побарувања од поврзани субје-
кти, се опфаќаат побарувањата во пресметката од оваа 
група од поврзаните субјекти и побарувањата по основ 
на вложените средства во заеднички работи. 

На сметката 142 - Побарувања од извозници, се оп-
фаќаат побарувањата по основ на извозот кој го извр-
шил извозникот од свое име за сметка на сопственикот 
на извезените производи и услуги. 
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На сметката 143 - Побарувања по основ на увоз за 
туѓа сметка, се опфаќаат побарувањата, трошоците и 
провизијата по основаа на одделни увозни заклучоци. 
Во корист на оваа сметка се книжи конечната пресме-
тка на увозниот заклучок врз товар на сметката 120 - 
Побарувања од купувачите во земјата. 

На сметката 144 - Побарувања  по основ на комиси-
она и консигнациона продажба, се опфаќаат побарува-
њата  по основа на оваа продажба, во корист на сметки-
те од групата 75  - Приходи од продажба. 

 
Член 9 

На сметките од групата 15 - Краткорочни финанси-
ски вложувања, се опфаќаат финансиските вложувања 
со рок на враќање до една година, според називите на 
сметките од оваа група. 

На сметката 150 - Вложувања (во акции или удели)  
во поврзани субјекти, се опфаќаат краткорочно вложе-
ните и здружените средства во поврзаните субјекти.  

На сметката 154 - Откупени сопствени акции, се оп-
фаќаат емитираните акции, платени акции кои субје-
ктот повторно ги стекнал со купување или со подарок 
(донација), согласно со Законот за трговските друштва. 

Оваа позиција ќе се појави многу ретко и тоа тогаш 
кога субјектот ги повлекува емитираните акции со на-
мера да ја заштити вредноста на своите акции и  тоа до 
висината до која Законот за трговските друштва дозво-
лува тие да бидат искажани во Билансот на состојбата. 

На сметката 157 - Останати краткорочни финанси-
ски вложувања, се опфаќаат вложувањата како и втаса-
ните отплати по долгорочни финансиски вложувања 
кои по договорниот рок, најдоцна на датумот под кој се 
сочинува годишниот биланс, се исклучуваат од долго-
рочните финансиски вложувања. 

 
Член 10 

На сметките од групата 16 - Побарувања од држава-
та и други институции, се опфаќаат побарувањата од 
државата и други институции според називите на сме-
тките од оваа група. 

На денот на билансирањето, салдото на сметките од 
оваа група се пребива директно со салдото од сметките 
на групата 26 без прекнижување. 

На сметката 160 - Данок на додадена вредност, се 
искажуваат побарувањата за данок на додадена вред-
ност. Во задолжување  на оваа сметка се искажува и 
пренесениот пресметан данок на додадена вредност од 
претходниот учесник во прометот (производителот, 
увозникот, трговијата и др.), а во одобрување на сме-
тките 664 и 665. 

На сметката 167 - Побарувања од државата и други 
институции по основа на останати неспомнати давач-
ки, се опфаќаат побарувањата за регрес, премии, сти-
мулации, дотации, компензации и слично, како и оста-
натите  побарувања од државата и други институции 
по основ на останати давачки кои не се опфатени со 
одделните сметки од оваа група. 

 
Член 11 

На сметките од групата 17 - Побарувања од врабо-
тените и останати побарувања, се опфаќаат побарува-
њата од вработените и останатите побарувања според 
називите на сметките од оваа група. 

 
Член 12 

На сметките од групата 19 - Платени трошоци за 
идните периоди и недостасана наплата на приходи 
(АВР), се опфаќаат однапред исплатените трошоци и 
приходи од тековниот период кои не можеле да бидат 
фактурирани. 

Врз товар на сметката 190 - Однапред платени тро-
шоци, се опфаќаат трошоците кои однапред се платени 
за најмногу 12 месеци, а се однесуваат на различни 
пресметковни периоди. 

Во корист на оваа сметка се опфаќа пресметаниот 
отпис на однапред платените трошоци за периодот за 
кој се однесуваат извршените плаќања. 

Врз товар на сметката 191 - Трошоци што се разгра-
ничуваат на повеќе години, се опфаќаат трошоците во 
врска со пробниот погон, развивањето на побарувачка-
та за нови производи и усвојувањето на нови пазари со 
очекуваните повеќегодишни ефекти, како и трошоците 
од повеќегодишните закупи (лизинг). 

Во корист на оваа сметка се опфаќа пресметаниот  
отпис на однапред платените трошоци за периодот за 
кој се однесуваат извршените плаќања. 

Врз товар на сметката 192 - Пресметани приходи 
што не можеле да бидат фактурирани, се опфаќаат при-
ходите од тековниот период кои не можеле да бидат  
фактурирани, а за кои настанале трошоци во тековниот 
период. Во корист на оваа сметка се книжи  ликвида-
цијата на побарувањата со наплата или со пренос на 
друга сметка. 

На сметката 197 - Останати платени трошоци за ид-
ните периоди и недостасана наплата на приходи, се оп-
фаќа и разграничениот дел од примените девизни аван-
си до нивната  реализација. 

  
КЛАСА 2: ОБВРСКИ, ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИ-
РАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ И ОДЛОЖЕНО 

ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО  
ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) 

 
Член  13 

На сметките од групата 21 - Краткорочни обврски 
по основа на хартии од вредност, се искажуваат обвр-
ските за издадени хартии од вредност со рок на втаса-
ност до една година во номинални износи, според на-
зивите на сметките од оваа група. 

Сметката 211 - Обврски за издадени меници (ин-
струменти за плаќање), задолжително се расчленува на 
две аналитички сметки, така што на првата се опфаќа 
номиналниот износ на обврските по меници, а на вто-
рата отстапувањето по основа  на каматите од идниот 
период. 

На сметката 212 - Обврски по основ на обични обврз-
ници се искажуваат обврските по основ на издадени обич-
ни обврзници кои доспеваат во рок до една година. 

На сметката 213 - Обврски по основ на конверти-
билни обврзници се искажуваат обврските по основ на 
издадени конвертибилни обврзници кои доспеваат во 
рок од една година.  

Субјектот обезбедува аналитичка евиденција на из-
дадените конвертибилни обврзници кои што на дове-
рителите им даваат право да ги заменат за акции, во 
одреден период на определена опција или во кое било 
време за време на траењето на обврзниците, согласно 
одредбите на Законот за трговските друштва.                                             

 
Член 14 

На сметките од групата 22 - Краткорочни обврски 
спрема добавувачи и обврски за аванси, депозити и ка-
уции, се опфаќаат  фактурираните и нефактурираните 
обврски спрема добавувачите во земјата и во странство 
како и наплатите однапред и паричните обезбедувања 
од купувачите и од другите должници за обртни средс-
тва. 

На сметката   221- Обврски спрема добавувачи во 
странство, се книжат обврските  на добавувачите во 
странство, на товар на соодветните сметки од класите 
0, 3, 4 и 7 кога се увезува за своја сметка, или на товар 
на сметката 143 - Побарувања по основа на увоз за туѓа 
сметка, кога субјектите увезуваат во свое име а за туѓа 
сметка. 

Член 15 
На сметките од групата 24 - Краткорочни обврски 

спрема поврзани субјекти и по основа на учество во 
вложувања и учество во резултатот, се искажуваат об-
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врските спрема поврзани субјекти, обврските за кра-
ткорочни здружувања, вложувања и други краткорочни 
финансиски обврски спрема називите на сметките од 
оваа група.  

На сметката 240 - Обврски спрема поврзани субје-
кти, се искажуваат обврските во пресметката од оваа 
група спрема поврзаните субјекти и обврските од заед-
ничките работи. 

На сметката 242 - Обврски спрема увозници, се 
искажуваат обврските по основа на увозот што ги извр-
шил увозникот од свое име и за туѓа сметка. 

На сметката 243 - Обврски по основ на извоз за туѓа 
сметка, се искажуваат обврските, трошоците и прови-
зијата по основа на одделни извозни заклучоци. 

На сметката 244 - Обврски по основ на комисиона и 
консигнациона продажба, се искажуваат обврските 
спрема домашниот сопственик на стоки врз товар на 
сметката 120- Побарувања од купувачите во земјата (за 
продадени туѓи стоки во комисион) и на сметката  121 
- Побарувања од купувачите во странство (за продаде-
ни туѓи стоки во консигнација). 

На сметката 246 - Обврски спрема субјекти со кои суб-
јектот е поврзан по основа на учество во вложувањата, се 
искажуваат обврските за здружени и вложени средства и 
други учества во вложувањата од поврзани субјекти. 

На сметката 247 - Обврски по основ на учество во ре-
зултатот (во форма на дивиденда или во друга форма), се 
искажуваат обврските по основ на учеството на вложувачи-
те во резултатот кој не се припишува на главницата, на то-
вар на соодветните сметки од групата 88. 

 
Член 16 

На сметките од групата 25 - Краткорочни обврски 
по основ на заеми и кредити, се искажуваат примените 
краткорочни заеми и кредити, според називите на сме-
тките од оваа група. 

На сметката 257 - Останати краткорочни обврски 
по основ на заеми и кредити, се искажуваат останатите 
обврските по основ на заеми и кредити, кои по догово-
рениот рок, најдоцна на денот на годишниот биланс, се 
исклучуваат од долгорочни финансиски обврски. 

 
Член 17 

На сметките од групата 26 - Краткорочни обврски 
за даноци, придонеси и други давачки, се искажуваат 
обврските спрема државата и други институции за да-
ноци, придонеси и други давачки според називите на 
сметките од оваа група. 

На сметките 260 - Обврски за данок на додадена 
вредност и 261 - Обврски за акцизи, се опфаќаат назна-
чените обврски кои настануваат согласно со соодветни 
законски  прописи. 

На сметките 262 и 265, се искажуваат обврските за 
даноци, придонеси и други давачки кои не се опфатени 
на сметките 260 и 261 и кои не зависат од деловните 
резултати (кои се вклучуваат во вредноста на вложува-
њата или се намируваат врз товар на расходите). 

На сметката 263 - Обврски за  даноци и придонеси 
од добивката, се искажува износот на пресметаните да-
ноци, придонеси и други давачи од добивката по пери-
одичната, полугодишната и годишната сметка на товар 
на сметката 810, 811, 840 и 841 (Даноци и придонеси 
од добивката од редовното работење и од вонредните 
активности пред оданочување). 

На сметката 269 - Обврски за останати неспомнати 
даноци, придонеси и други давачки, се искажуваат об-
врските за запрените даноци, туристичка такса и дру-
гите обврски од оваа група кои не се опфатени со од-
делните сметки од оваа група. 

   
Член 18 

На сметките од групата 27- Краткорочни обврски за 
плати, други обврски спрема вработените и останати 
краткорочни обврски, се искажуваат обврските, прес-

метката и исплатата на платите и надоместите по осно-
ва на платите, обврските спрема вработените по други 
основи, нераспоредената добивка од финансиската го-
дина и останатите неспомнати краткорочни обврски. 

Во корист на сметката 270 - Обврски за плати и на-
домести на плати, се искажуваат обврските за плати и 
надомести на плати на вработените по сите основи 
(вкалкулирани, од резултатите, од дотациите и сл.). Врз 
товар на оваа сметка во корист на другите сметки од 
оваа група  се книжи пресметката на платите и надоме-
стите (по рекапитулација на исплатните листи). 

Врз товар на сметките 271 до 274 се искажуваат 
исплатените износи на  обврските спрема називите на 
сметките. 

На сметката 275 - Нераспоредена добивка од фи-
нансиската година, се искажува делот од добивката за 
финансиската година по сите оданочувања - нето доби-
вката, која субјектот не ја распоредил во текот на годи-
ната и која се пренесува од сметката 889. Состојбата на 
оваа сметка при книжењето на почетната состојба во 
деловните книги наредната година се пренесува на 
сметката 950 - Акумулирана добивка. 

На сметката 276 - Обврски за лични примања на 
сопствениците, се искажува делот од добивката за фи-
нансиската година по сите оданочувања - нето доби-
вката наменет за лични примања на сопствениците. 

 
Член 19 

На сметките од групата 28 - Долгорочни обврски и 
долгорочни разервирања за ризици и трошоци, се оп-
фаќаат обврските по видови според називите на сме-
тките од оваа група, во согласност со прописите како и 
формирањето, користењето и укинувањето  на долго-
рочните резервирања за ризици и трошоци. 

На сметката 285 - Долгорочни обврски по основ на 
хартии од вредност се обезбедува аналитичка евиден-
ција на издадените хартии од вредност според називите 
на соодветните сметки. 

Субјектот обезбедува аналитичка евиденција на из-
дадените конвертибилни обврзници кои што на дове-
рителите им даваат право да ги заменат за акции, во 
одреден период на определена опција или во кое било 
време за време на траењето на обврзниците, согласно 
одредбите на Законот за трговските друштва.                                             

 
Член 20 

На сметките од групата 29 - Одложено плаќање на тро-
шоци и приходи во идните периоди (ПВР), се искажуваат 
пресметаните трошоци кои го товарат тековниот пресме-
тковен период, а не се фактурирани, како и однапред нап-
латените или пресметаните приходи во тековниот период 
кои се однесуваат на наредниот пресметковен период. 

Врз товар на сметките од оваа група се книжи пре-
носот на пресметаните приходи на соодветните сметки 
на приходите во периодот на кој се однесуваат изврше-
ните плаќања на пресметаните трошоци и преносот на 
други сметки. 

 
КЛАСА 3: ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈА-
ЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

 
Член 21 

На сметките од групата 30 - Пресметка на набавка-
та, се искажуваат куповната (фактурна) вредност и тро-
шоците на набавката што се засметуваат во набавната 
вредност на материјалите, резервните делови и ситниот 
инвентар. 

Во корист на сметката 309 - Пресметка на набавка-
та, се книжи набавната вредност на одделни набавки на 
товар на соодветните сметки од групите 31, 32 и 35  
или класа 4 за материјали и резервни делови што не се 
складираат. 

Користењето на сметките на оваа група не е задол-
жително. 
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Член 22 
На сметките од групата 31- Суровини и материјали, 

се искажуваат залихите, отстапувањата од планските 
вредности и вредносното усогласување на залихите на 
суровините и материјалите, според називите на сметки-
те од оваа група. 

На сметката 310 - Суровини и материјали на залиха, 
се искажуваат залихите на суровините, основаниот и 
помошниот материјал, горивата и мазивата според на-
бавната - реалната или планската вредност. Ако суро-
вините и материјалите се водат според планската вред-
ност, отстапувањата од планската вредност се опфаќа-
ат на сметката 319-Отстапување од  цените на сурови-
ните и материјалите. 

На сметката 317 - Вредносно усогласување на зали-
хите на суровини и материјали (исправка - намалување 
на вредноста), се искажуваат законските и други усог-
ласувања на вредноста на некурентните залихи. 

 
Член 23 

На сметките од групата 32 - Резервни делови, се 
искажуваат набавените делови за вградување, по пра-
вило без обработка и доработка, во сопствени произво-
ди и за одржување, поправки и реконструкција, како и 
отстапувањата од планските вредности и вредносното 
усогласување на залихата на резервните делови (испра-
вка-намалување на вредноста), според називите на сме-
тките од оваа група. 

 
Член 24 

На сметките од групата 35 - Ситен инвентар и амба-
лажа, се искажуваат  вредностите на ситниот инвентар, 
амбалажата и автогумите  на залиха и во употреба, на 
соодветни сметки од оваа група. 

Ако предметите на ситниот инвентар во употреба 
се отпишуваат калкулативно, според планот на кори-
стењето, отписите се искажуваат на посебна аналитич-
ка сметка. 

На сметката 357 - Вредносно усогласување на зали-
хите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите 
(исправка - намалување на вредноста), се искажуваат 
законските и другите усогласувања на вредноста на 
ситниот инвентар, амбалажата и автогумите на залиха 
и во употреба, на посебни аналитички сметки во рам-
ките на оваа сметка. 

 
Член 25 

На сметките од групата 37 - Аванси, депозити и ка-
уции за суровини и материјали, резервни делови, ситен 
инвентар, амбалажа и автогуми, се опфаќаат плаќањата 
однапред и паричните обезбедувања на добавувачите и 
на другите доверители за обртни средства. 

 
КЛАСА 4: ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД  

РАБОТЕЊЕТО 
 

Член 26 
На сметките од групата 40 - Трошоци за суровини, 

материјали, енергија, резервни делови и ситен инвен-
тар, се искажува вредноста на потрошокот и трошење-
то во работењето, преку сметките на залихите во класа 
3 или непосредно (без складирање) според називите на 
сметките од оваа група. 

На сметката 400 - Потрошени суровини и материја-
ли, се искажува вредноста на потрошените суровини, 
основниот и помошните материјали, канцеларискиот и 
друг материјал. 

На сметката 401 - Потрошена енергија, се искажува 
вредноста на потрошената енергија, потрошениот  ма-
теријал за производство на енергија и погонско гориво. 

На сметката 404 - Потрошени резервни делови, се 
искажуваат вградените делови, по правило без обрабо-
тка и доработка, во сопствени производи или во средс-
твата и одржување, поправка и реконструкција. 

На сметката 405 - Отпис на ситен инвентар, се иска-
жува еднократниот и калкулативниот отпис, како и от-
писите на вредноста на ситниот инвентар поради до-
траеноста и застареноста. 

 
Член 27 

На сметките од групата 41- Услуги со карактер на 
материјални трошоци, се искажуваат услугите со кара-
ктер на материјални трошоци, според називите на сме-
тките од оваа група. 

На сметката 419 - Останати услуги, се искажуваат 
сите услуги што се непосредно врзани за остварување-
то на процесот на производството, како што се: произ-
водствените услуги, услугите за освојување на ново 
производство и откривање на минерално и друго богат-
ство, услугите за тековна заштита при работа, услугите 
за тековните потреби на научно истражувачката работа 
и останати слични услуги. 

 
Член 28 

На сметките од групата 42 - Резервирања за трошо-
ци и ризици, се искажуваат вкалкулираните долгороч-
ни резервирања за трошоци и ризици како што се ре-
зервирањата за: обновувањето на природните богат-
ства, надоместот на штети, пензии на вработените, ин-
вестиционото одржување на тековните (основаните) 
средства, покривање на дубиозните  побарувања, га-
ранции, како и резервирањата по основа на стоки и 
другите веројатни трошоци и ризици што ќе настанат 
по подолго време, а се однесуваат на сегашните ефе-
кти. 

 
Член 29 

На сметките од групата 43 - Амортизација и вред-
носно усогласување на долгорочните и краткорочните 
средства, се искажува амортизацијата на нематеријал-
ните и материјалните средства во согласност со пропи-
сите и вредносното усогласување на долгорочните и 
краткорочните средства и вложувања. 

На сметката 434 - Вредносно усогласување на фи-
нансиските средства и вложувања (долгорочни), се 
искажува и делот од намалувањето на вредноста на по-
стојаните средства кои се резултат на проценка. 

На сметката 436 - Вредносно усогласување на кра-
ткорочните побарувања, се искажува отписот и вред-
носното усогласување (исправката на вредноста) на по-
барувањата и финансиските вложувања.  

 
Член 30 

На сметките од групата 44 - Нематеријални трошо-
ци од работењето, се искажуваат означените  трошоци 
според називите на сметките од оваа група. 

На сметката 441 - Надомести на трошоците на вра-
ботените, подароци и помошти, се искажуваат надоме-
стите на трошоците за превозот на вработените до ра-
ботното место и од работното место, надоместите за 
сместување  и исхрана на терен, трошоците за исхрана 
на вработените во текот на работата, регресот за годи-
шен одмор, помош на семејства во случај на смрт, ју-
билејни награди и други  лични примања и надомести 
на вработените.  

На сметката 444 - Даноци, придонеси, членарина и 
други давачки кои не зависат од резултатот, се искажу-
ваат обврските кои настануваат независно од резулта-
тот како што се: давачки за користење на градско зем-
јиште, давачки за користење на природни  богатства, 
давачки за солидарност, трошоците за придонеси на 
Стопанската комора на Републиката и градот, трошоци 
за зачувување, унапредување и заштита на човековата 
работна и животна средина, членарина и останати да-
ноци, придонеси и други давачки по останати основи 
согласно со прописите. 

На сметката 449 - Останати нематеријални трошо-
ци, се искажуваат авторските хонорари, трошоците за 
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привремени и повремени работи, останатите надомести 
на граѓаните, како и трошоците што не се опфатени со 
одделните сметки од оваа група. 

 
Член 31 

На сметките од групата 45 - Останати трошоци од 
работењето од редовната активност, се искажуваат тро-
шоците според називите на сметките од оваа група.  

На сметката 450 - Неотпишана вредност и други 
трошоци на отуѓени и расходувани постојани средства, 
се искажува неотпишаната вредност на нематеријални-
те средства како и неотпишаната вредност на матери-
јалните средства и хартиите од вредност, намалени за 
капиталната загуба. 

На сметката 451- Намалување на вредноста на по-
стојаните средства, се искажува делот од намалување-
то на вредноста на постојаните средства, кое се спрове-
дува согласно со законски пропис.  

На сметката 459 - Останати неспомнати трошоци од 
работењето, се искажува и капиталната загуба. 

 
Член 32 

На сметките од групата 47- Плати и надомести, се 
искажуваат пресметаните плати и надоместите на пла-
тите за пресметковниот период. 

 
Член 33 

На сметките од групата 48 - Расходи по основа на 
камати, курсни разлики и слични расходи, се опфаќаат 
расходите според називите на сметките од оваа група.  

На сметките 480, 481 и 482, се опфаќаат сите расхо-
ди на финансирање, според називите на сметките од 
оваа група што настануваат од односите со поврзани 
субјекти. 

 
Член 34 

Преку сметките од групата 49 - Распоред на трошо-
ците, се пренесуваат вкупните трошоци при составува-
ње на билансот на успехот. 

Сметките од групата 49 - се затвораат со сметките 
на останатите групи од класа 4 на крајот од годината, 
односно при изработката на годишната сметка. 

 
КЛАСА 5: СЛОБОДНА ( за интерна употреба- 

погонски пресметки и други потреби) 
 
КЛАСА 6: ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО,  

ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ 
 

Член 35 
На сметките од групата 60 - Производство, се опфа-

ќа вредноста на производството, недовршените произ-
води, полупроизводите и деловите како и незавршени-
те услуги во цената на чинењето. 

На сметката  607 - Вредносно усогласување на про-
изводството - услугите (исправка - намалување на 
вредноста), се опфаќаат законските и другите усогласу-
вања на вредноста на некурентните залихи. 

 
Член 36 

На сметките од групата 63 - Готови производи, се 
опфаќа вредноста на готовите производи според нази-
вите на сметките од оваа група. 

На сметките 634 - Вкалкулиран данок на додадена 
вредност и 635 - Вкалкулирани акцизи, се опфаќа дано-
кот на додадена вредност и акцизи во вредноста на за-
лихите на производите во “продавница” ако продажни-
те цени се формираат со данокот на додадена вредност 
и акцизи. На товар на овие сметки во корист на сметки-
те 260 - Обврски за данок на додадена вредност и  261 - 
Обврски за акцизи, се книжи данокот на додадена 
вредност и акцизи во цената на продадените производи 
од “продавница”. 

Член 37 
На сметките од групата 65 - Пресметка на набавка-

та на стоки, се опфаќа вредноста на набавените стоки 
по елементите на набавната цена. 

Преку сметката 659 - Пресметка на набавката, се 
пресметува и се пренесува вредноста на набавените 
стоки на сметките од групата 66. 

Користењето на сметките од оваа група не е задол-
жително. 

 
Член 38 

На сметките од групата 66 - Стоки, се опфаќаат за-
лихите на стоки. 

На сметките 664 - Вкалкулиран данок на додадена 
вредност и 665 - Вкалкулирани акцизи, се опфаќа дано-
кот на додадена вредност и акцизи во вредноста на за-
лихите на стоки во “продавница” ако продажните цени 
се формираат со данок на додадена вредност и акцизи. 
На товар на овие сметки во корист на сметките 260 -
Обврски за данок на додадена вредност и 261- Обврски 
за акцизи, се книжи данокот на додадена вредност и ак-
цизи во цената на продадените стоки од “продавница”, 
како и пренесениот пресметан данок на додадена вред-
ност или акцизи од претходниот учесник во прометот. 

 
КЛАСА 7: РАСХОДИ И ПРИХОДИ 

 
Член 39 

На сметка 700 - Расходи по основа на продадени 
производи и услуги, се искажува вредноста на продаде-
ните производи и услуги по реалните трошоци, со за-
должување на оваа сметка во корист на сметките од 
групата 60, односно во корист на соодветната сметка 
од групата 63 или сметката 490 - Распоред на трошоци-
те. 

На товар на оваа сметка се книжат и пресметаните 
вредности според реалните трошоци на употребените 
сопствени производи и услуги за нематеријални и ма-
теријални средства, за ситен инвентар, за семе произве-
дено за сопствени потреби, за прираст на основаното 
стадо и за заедничка потрошувачка.  

На сметката 701- Набавна вредност на продадени 
стоки, се опфаќа набавната вредност на продадените 
стоки во корист на соодветните сметки од групата 66. 

На сметката 702 - Набавна вредност на продадени 
материјали, резервни делови и ситен инвентар, се оп-
фаќа набавната вредност на продадените материјали, 
резервни делови и ситен инвентар, во корист на соод-
ветните сметки од класата 3. 

На сметката 703 - Расходи по основ на продадени 
стоки и материјали, се искажуваат трошоците од класа 
4, во корист на сметката 490-Распоред на трошоците. 

  
Член 40 

На сметките од групата 72 - Вонредни расходи, се 
опфаќаат расходите според  називите на сметките од 
оваа група. 

Во рамките на сметките од оваа група се вклучува-
ат расходите кои ретко се случуваат и не произлегуваат 
од вообичаените (редовните активности) и кои не се 
условени со никакви добивки. Тие настануваат неоче-
кувано и не можат да се предвидат кога ќе се појават.  

  
Член 41 

На сметките од групата 75 - Приходи од продажба, 
се опфаќаат остварените приходи од продажбата на 
производи, стоки, услуги, материјали, ситен инвентар, 
автогуми и амбалажа, според називите на сметките од 
оваа група. 

На сметката 759 - Останати приходи од продажба 
на производи, стоки, услуги и материјали, се опфаќаат 
и приходите од надомести за извршени услуги во про-
метот на стоки и материјали.   
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Член 42 
На сметките од групата 76 - Приходи од учества на 

вложувања и приходи од останати вложувања, се опфа-
ќаат остварените финансиски приходи според називите 
на сметките од оваа група. 

На сметката  760 - Приходи од учества на вложува-
ња во поврзани субјекти, се опфаќаат финансиските 
приходи остварени од односите со поврзани субјекти. 

 
Член 43 

На сметките од групата 77 - Останати деловни при-
ходи, се опфаќаат деловните приходи според називите 
на сметките од оваа група. 

На сметката 773 - Приходи од продажба на постоја-
ни средства, се искажуваат приходите на нематеријал-
ните средства како и материјалните средства и хартии-
те од вредност намалени за капиталната добивка.    

На сметката 779 - Останати неспомнати деловни 
приходи, се искажува и капиталната добивка. 

 
Член 44 

На сметките од групата 78 - Вонредни - невообича-
ени приходи, се опфаќаат приходите според називите 
на сметките од оваа група. 

Во рамките на сметките од оваа група се вклучува-
ат приходите кои потекнуваат од сосема невообичаени 
настани кои ретко се случуваат и немаат никаква повр-
заност со настанатите трошоци од редовното работење.  

 
Член 45 

Сметките од групата 79 - Разлика на приходите и 
расходите во финансиската година, на крајот на прес-
метковниот период, се задолжуваат за разликата меѓу 
приходите и расходите од редовното работење и од во-
нредните невообичаени активности, во корист на сме-
тките 800  и 830 за износот на остварената добивка - 
добивката од редовното работење пред оданочување  и 
добивката од вонредните невообичаени активности 
пред оданочување, а се одобрува за  разликата на при-
ходите и расходите од редовното работење и од во-
нредните невообичаени активности во пресметковниот 
период, врз товар на сметките 800 и 830. 

 
КЛАСА 8 - РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
 

Член 46 
Сметката 800 - Добивка од редовното работење 

пред оданочување, се одобрува, односно таа сметка се 
задолжува за разликата меѓу приходите од редовното 
работење и расходите од редовното работење во прес-
метковниот период. Ако од вкупниот приход не се на-
доместени вкупните расходи од редовното работење, 
износот на ненадоместените вкупни расходи од редов-
ното работење од вкупниот приход од редовното рабо-
тење се книжи во корист на оваа сметка, а на товар на 
сметката 890 - Загуба од редовното работење пред ода-
ночување. 

Добивката од редовното работење пред оданочува-
ње се распоредува со книжење на товар на оваа сметка 
во корист на соодветните сметки од групите 81 и 82. 

 
Член 47 

Во корист на сметките од групата 81 - Даноци и 
придонеси од добивката од редовното работење пред 
оданочување, се книжат распоредените износи на ос-
тварената добивка од редовното работење пред одано-
чување на товар на сметката 800. 

На товар на сметките 810 - Даноци од добивката од 
редовното работење и 811- Придонеси и други давачи 
од добивката од редовното работење, се книжат  распо-

редените износи на остварената добивка од редовното 
работење пред оданочување што субјектот ќе ги утвр-
ди по периодична, полугодишна и годишна сметка, во 
корист на сметката 263 - Обврски за даноци и придоне-
си од добивката. 

Ако износот на добивката од редовното работење 
пред оданочување, не е доволен за покривање на дано-
ците, придонесите и другите давачки  од добивката од 
редовното работење пред оданочување, разликата се 
книжи во корист на оваа сметка, а  на товар на сметка-
та 890 - Загуба  од редовното работење пред оданочу-
вање. 

Член 48 
Во корист на сметката 871 - Добивка за финанси-

ската година по сите оданочувања- нето добивка, се 
книжи добивката во пресметковниот период на товар 
на сметките 800 и 830. 

На товар на оваа сметка се книжи распоредот на не-
то - добивката во корист на сметките од групата 88 - 
Распоредување на добивката по сите оданочувања - не-
то добивка, согласно со општиот акт на субјектот, при 
што при распоредувањето на нето добивката по годиш-
на сметка треба да се примени принципот на сразмер-
ност на структурата на капиталот на сопствениците.  

 
Член 49 

Во корист на сметките од групата 88 - Распоредува-
ње на добивката по сите оданочувања - нето добивка, 
се книжат распоредените износи за намените според 
називите на сметките од оваа група, на товар на сме-
тката 871 - Добивка за финансиската година по сите 
оданочувања - нето добивка. 

На товар на сметката 880 - Покривање на загуба од 
претходни години, се книжи распоредениот износ за 
оваа намена во корист на сметката  960 - Пренесена за-
губа.  

На товар на сметките 881 - Зголемување на трајни-
от капитал (капитал на сопствениците),  и 882 - Зголе-
мување на трајните вложувања, се книжи распоредени-
от дел од добивката по сите оданочувања- нето доби-
вка, во корист на сметките од групата 91. 

На товар на сметката 883 - Дивиденди и други на-
домести на вложувачите, се книжи распоредениот дел 
од добивката по сите оданочувања - нето добивка, во 
корист на сметката 247 и дел на сметката  249. 

На товар на сметката 884 - Резерви, се книжи распо-
редениот дел од добивката по сите оданочувања на не-
то добивка,  во корист на сметката 94 - Резерви. 

На товар на сметката  885 - Плати од добивката, се 
книжи распоредениот дел од добивката по сите одано-
чувања - нето добивка, за плати во корист на сметката 
270 - Обврски за плати и надомести на плати. 

Платите од добивката реализирани и по поранеш-
ните периодични и полугодишни  сметки во истата де-
ловна година, се книжат на товар на сметките 871 или 
895 со одобрение на сметката 885. 

На товар на сметката 886 - Лични примања на сопс-
твениците, се книжи распоредениот дел од добивката 
по сите оданочувања - нето добивка, за лични примања 
на сопствениците во корист на сметката 276 - Обврски 
за лични примања на сопствениците. 

На товар на сметката 887 - Останати намени, се 
книжи распоредениот дел од добивката по сите одано-
чувања - нето добивка, за останати намени во корист 
на сметката 919 - Останат капитал. 

На товар на сметката 889 - Нераспоредена добивка, 
се книжи делот од добивката по сите оданочувања - не-
то добивка,  кој според  пресметката е распореден во 
корист на сметката 275 - Нераспоредена добивка од 
финансиската година. 
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Книжењата од ставовите 3, 4, 5 и 9 се вршат при со-
ставувањето на годишната сметка.  

Користењето на сметките од оваа група не е задол-
жително. 

Член 50 
На сметките од групата 89 - Загуба, се опфаќаат 

книжењата според називите на сметките од оваа група. 
При заклучување на деловните книги сметките од 

оваа група меѓусебно се затвораат. 
Непокриената загуба од тековната година која во 

годишната сметка е искажана на сметката 961- Загуба 
за финансиската година, при преносот на почетните со-
стојби во деловните книги на наредната година,  се 
пренесува на сметката 960 - Пренесена загуба. 

      
КЛАСА 9 - КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И 
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Член 51 

На сметките од групата 90 - Запишан а неуплатен 
капитал, се опфаќа запишаниот а неуплатен капитал 
според називите на сметките од оваа група. 

Во случај на еднострано издвојување на дел на суб-
јектот во посебен субјект или на негово присоединува-
ње кон друг субјект вредноста на активата што се изд-
војува се искажува на дел од сметката 177, а се одобру-
ваат  соодветни  сметки на кои таа актива е искажана и 
за истиот износ се врши вредносно усогласување (ис-
правка на вредноста) на тие побарувања врз  товар на 
сметките од групите 90 и 91,  а во корист на дел од 
сметката 179, но најмногу до висината искажана на 
сметките од групите 90 и  91. 

Книжењата од став 2 на овој член се вршат со со-
стојба на денот на издвојувањето на дел од субјектот, 
според посебните пописни листи, односно сметководс-
твената состојба. 

Одредбите на ставовите 2 и 3 од овој член сообраз-
но се применуваат и на другите средства. 

 
Член 52 

На сметките од групата 91- Запишан основен капи-
тал кој е уплатен, се опфаќа запишаниот основен капи-
тал кој е уплатен според називите на сметките од оваа 
група во согласност со прописите. 

На сметката 919 - Останат капитал, се опфаќаат си-
те форми на капитал кои не се опфатени според нази-
вите на сметките од групата 91. 

  
Член 53 

На сметките од групата 92 - Премии на емитирани 
акции, се опфаќаат премиите на емитирани акции, како 
остварен вишок над номиналната вредност на акциите, 
кој вишок претставува разлика помеѓу остварената па-
зарна  вредност на акциите и нивната номинална вред-
ност, односно кога продажбата на емитираните акции 
се врши по цена над номиналната вредност на акциите.  

На товар на сметките од групата 92 се опфаќа и износот 
на оној дел од повлечените акции (откупени сопствени ак-
ции) кои не ќе се продадат во текот на годината во рокот 
утврден со Законот за трговските друштва или друг пропис, 
за кој дел се врши намалување на вредноста на капиталот.  

 
Член 54 

На сметките од групата 93 - Ревалоризациона резер-
ва, се опфаќа ревалоризационата резерва. 

 
Член 55 

На сметките од групата 94 - Резерви, се опфаќаат 
резервите според називите на сметките од оваа група 
во согласност со прописите. 

Член 56 
На сметките од групата 95 - Акумулирана добивка 

и добивка за финансиската година, се опфаќа акумули-
раната добивка и добивката за финансиската година, 
според називите на сметките од оваа група во соглас-
ност со прописите. 

Во корист на сметката 950 - Акумулирана добивка, 
се книжи делот од нераспоредената добивка од пора-
нешни години, со книжење на товар на сметката 275 -
Нераспоредена добивка од финансиската година, која 
има статус на капитал и може да се користи за покри-
вање на загубата како  и за распоредување на начин 
предвиден во член 50, став 2 од овој правилник. 

 
Член 57 

На сметките од групата 96 - Пренесена загуба и за-
губа за финансиската година, се искажува пренесената 
- непокриена загуба од поранешните години и загубата 
за финансиската година. 

Непокриената загуба во тековната година која со 
годишната сметка е искажана на сметката 961, при пре-
носот на почетните состојби во деловните книги на на-
редната година, се пренесува на сметката 960 - Прене-
сена загуба. 

Член 58 
На сметките од групата 99 - Вонбилансна евиден-

ција, се опфаќаат туѓите средства во сопственост на 
субјектот и  условните обврски  на субјектот, а според 
принципите на двојно книговодство. 

На сметките 990 и 994 - Активни сметки, се опфаќа-
ат основните средства во закуп, комисиони стоки, сто-
ки во консигнација, материјали примени на обработка 
и доработка, хартии од вредност и друго. 

На сметките 995 до 999 - Пасивни сметки, се опфа-
ќаат, условните обврски по разни основи. 

___________ 
1959. 

Врз основа на член 476 став 7 од Законот за тргов-
ските друштва (“Службен весник на РМ” број 28/04 и 
84/05), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  
ГОДИШНАТА СМЕТКА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на билансот на состојбата и билансот на успе-
хот вклучени во годишната сметка, за субјектите кои 
сметководството го водат согласно Законот за тргов-
ските друштва (“Службен весник на РМ” број 28/04 и 
84/05) и Правилникот за водење на сметководството 
(“Службен весник на РМ” број 94/04, 11/05 и 116/05). 

Овој правилник не се однесува на субјектите од 
став 1 на овој член, доколку со друг пропис се пропи-
шани посебни билансни шеми.    

 
Член 2 

Субјектите од член 1 став 1 на овој правилник, ја 
искажуваат состојбата, на средствата, капиталот и об-
врските на образецот “Биланс на состојбата на ден 
____ 20__ година” и приходите, расходите и резултатот 
од работењето на образецот “Биланс на успехот во пер-
иодот  од ____ до ____ 20 година”, кои се составни де-
лови на овој правилник. 

Билансот на состојбата, го составуваат сите субје-
кти од член 1 став 1 на овој правилник, со тоа што ма-
лите субјекти го составуваат овој биланс на скратен на-
чин со пополнување на позициите означени со големи  
букви и римски броеви. 
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Субјектите од член 1 став 1 на овој правилник Би-
лансот на успехот го составуваат според ознаките на 
овој биланс кој се однесува за одделни субјекти. 
 

Член 3 
При пополнувањето на обрасците од член 2 на овој 

правилник, субјетот ги внесува податоците во опреде-
лените позиции од колоната 1 односно од колоната 2, 
како и на ознаките на АОП од колоната 2 односно од 
колоната 3, од групата на сметките, согласно со Пра-
вилникот за сметковниот план и Правилникот за содр-
жината на одделните сметки во сметковниот план, кои 
се однесуваат на оваа категорија на субјекти. 

 
Член 4 

Обрасците од член 2 на овој правилник се стандар-
дизирани и истите се приспособуваат за автоматска 
обработка од Централниот регистар на Рапублика Ма-
кедонија во соработка со Министерството за финансии. 

Одредбата од овој член се однесува и на субјектите 
за кои со друг пропис се пропишани посебни билансни 
шеми. 

 
Член 5 

Паричните вредности во обрасците од член 2 на 
овој правилник се искажуваат во денари без дени. 

Одредбата од овој член се однесува и на субјектите 
за кои со друг пропис се пропишани посебни билансни 
шеми. 

 
Член 6 

При статусни промени во текот на годината субје-
ктот составува и доставува до Централниот регистар на 
Република Македонија, годишна сметка во законскиот 
рок од денот  на настанатата статусна промена. 

Под денот на настанување на статусната промена, 
се подразбира денот под кој статусната промена се 
спроведува во деловните и трговските книги на субјек-
тот. 

Заради обезбедување на збирни податоци, субјектот 
кај кој настанале статусни промени доставува  до Цен-
тралниот регистар на Република Македонија и до 
Управата за јавни приходи и податоци за периодот 
пред настанувањето на статусна промена. Тие подато-
ци субјектот ги обезбедува врз основа на сметководс-
твена и друга евиденција и годишната сметка. 

За периодот пред денот на настанувањето на ста-
тусната промена субјектот ги искажува податоците на 
посебни обрасци на кои назначува “Пред денот на на-
станувањето на статусната промена”. 

При доставувањето на податоците за периодот пред 
денот на настанувањето на статусната промена, субје-
ктот ќе води сметка за тоа да обезбеди споредливост на 
податоците од претходната и тековната година, како и 
податоците да не се повторуваат кај повеќе субјекти. 
Заради тоа, субјектот ќе  постапи на следниот начин: 

1) ако статусната промена настанала во тековната 
година, за субјектот кој престанал со работењето се 
искажуваат следните поднесоци: 

- на образецот Биланс на состојбата, во колоната 3 
се искажува состојбата од колоната 6 на активата и од 
колоната 4 на пасивата на годишната сметка од прет-
ходната година, односно почетната состојба на 1 јануа-
ри на тековната година; 

- на образецот Биланс на успехот, во колоната 5 се 
искажуваат податоците за работењето за периодот од 1 
јануари до денот на настанувањето на статусната про-
мена, а во колоната 4 се искажуваат податоците за ра-
ботењето за целата претходна година по годишната 
сметка; 

2) ако статусната промена настанала во претходна-
та година, за субјетот кој престанал со работењето се 
искажуваат следните податоци за поретходната година: 

- на образецот Биланс на успехот, во колоната 4 се 
искажуваат податоците за работењето за периодот од 1 
јануари до денот на настанувањето на статусната про-
мена: 

3) ако статусната промена настанала во претходна-
та година, за субјектот што престанал со работење, во 
образецот Биланс на состојбата се искажуваат подато-
ците така што во колона 3 се внесуваат податоците од 
колоната 6 на активата и од колоната 4 на пасивата на 
годишната сметка од претходната година, односно по-
четната состојба на 1 јануари на тековната година, а во 
колоната 4 до 6 на активата и во колоната 4 на пасивата 
се внесува состојбата на денот на изработката на пери-
одичната односно годишната сметка на субјектот - об-
врзник за предавање на таа пресметка; 

4) ако статусната промена настанала на 31 декем-
ври, за субјектот кој престанал со работењето се иска-
жуваат податоците во обрасците Билансот на состојба-
та и Биланс на успехот и тоа само во колоната 3 однос-
но колоната 4. 

Одредбата од овој член се однесува на сите субје-
кти од член 1 став 1 на овој правилник кај кои настана-
ле статусните промени, без оглед на тоа дали со друг 
пропис се пропишани посебни билансни шеми. 

 
Член 7 

Субјектите од член 1 став 1 на овој правилник, по 
исклучок во 2006, година ги рекласифицираат подато-
ците искажани на соодветните групи на сметки и на  
сметките од годишната сметка за 2005 година, на нови-
те билансни шеми пропишани со овој правилник или 
со друг пропис кои се применуваат во 2006 година, нај-
доцна до 31 декември 2006 година. 

Големите и средните субјекти, кои согласно Зако-
нот за трговските друштва и Законот за ревизија ги 
подложуваат своите финансиски извештаи и сметко-
водствени искази на ревизија, рекласифицирањето на 
податоците од став 1 на овој член го вршат во рок од 
60 дена од денот на објавувањето на овој правилник. 

Субјектите од ставовите 1 и 2 на овој член, кои при 
изготвувањето на годишната сметка за 2005 година ја 
применуваа Уредбата за сметковниот план (“Службен 
весник на РМ” бр. 29/00) и Правилникот за содржината 
на контата во контниот план (“Службен весник на РМ” 
бр. 13/94 и 30/00), рекласификацијата на податоците од 
годишната сметка за 2006 година на новите билансни 
шеми, ја вршат според прегледите што се отпечатени 
кон овој правилник и се негов составен дел. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за пропишување на 
формата и содржината на билансните шеми (“Службен 
весник на РМ” бр. 23/99). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила  наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2007 го-
дина. 

 
   Бр. 11-32498/1                         Министер, 

23 октомври 2006 година     д-р Трајко Славески, с.р. 
       Скопје   
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1960. 

Врз основа на член 9 и член 16 од Законот за хартии 
од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на ден 24.10.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА 

 
1. На Комерцијална банка АД Скопје се дава одобре-

ние за продажба на сопствени акции по пат на јавна пону-
да и тоа 31.513 обични акции во вкупна продажна вред-
ност од 220.591.000 денари согласно одлука бр. 02-1610-
32069/18.08.06 година од 18.08.2006 година, Одлука бр. 
02-1610-36541 од 02.10.2006 година, а во врска со Одлука 
бр. 02-1600-11966/1 од 22.03.2006 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од 
хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со 
Законот, Одлуката бр. 02-1610-32069/18.08.06 од 18.08.2006 
година и Одлуката бр. 02-1610-36541 од 02.10.2006 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш, но не подоц-
на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-
ција на јавната понуда, да ги пријави за упис во депо-
зитарот на хартии од вредност промените на сопстве-
носта на акциите настанати како резултат на реализа-
цијата на јавната понуда на сопствени акции. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на промените во акционерската 
книга која се води во депозитарот за хартии од вред-
ност до Комисијата за хартии од вредност да достави 
доказ дека е извршен упис на промените. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

6. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Бр. 07-1765/14           Комисија за хартии од вредност 

24 октомври 2006 година                 Претседател, 
     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

_______________________________________________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА  
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

117. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 2 од Законот 

за државната помош („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/03 и 70/06) и член 8 од Уредбата за начи-
нот и постапката на поднесување на извештај до Комисија-
та за државна помош и оценување на државната помош 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), 
Комисијата за заштита на конкуренцијата, на ден 
24.10.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ФОРМАЛНА 
ИСТРАГА 

 
1. Се поведува постапка за формална истрага за 

оцена на компатибилноста на индивидуалната државна 
помош доделена на ДТЗ „ДЕЛТА М“ ДООЕЛ Скопје, 
ул. „29 Ноември“ бр. 42/1-14, со договорот за отуѓува-
ње на градежно земјиште со непосредна спогодба меѓу 
ова претпријатие и Министерството за транспорт и вр-
ски бр. 22-11650/05 од 14.06.2006 година.  

2. Комисијата ќе го извести давателот на државна по-
мош за причините за поведување постапка за формална 
истрага и од истиот ќе побара доставување на дополни-
телни информации во рок од 15 дена од приемот на изве-
стувањето.  

3. Со цел за утврдување на компатибилноста на држав-
ната помош од став 1 на овој заклучок, се повикуваат заин-
тересираните лица да ги поднесат своите забелешки и мис-
лења во писмена форма до Комисијата за заштита на кон-
куренцијата во рок од еден месец по објавувањето на оваа 
одлука во „Службен весник на Република Македонија“.  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

   Бр. 07-223/10                  Претседател, 
27 октомври 2006 година             Панче Бардаров, с.р. 
              Скопје 

___________ 
118. 

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 2 од Законот 
за државната помош („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/03 и 70/06) и член 8 од Уредбата за начи-
нот и постапката на поднесување на извештај до Комисија-
та за државна помош и оценување на државната помош 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), 
Комисијата за заштита на конкуренцијата, на ден 
24.10.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ФОРМАЛНА 
ИСТРАГА  

1. Се поведува постапка за формална истрага за оцена 
на компатибилноста на индивидуалната државна помош 
доделена на „СИЛМАК“ ДООЕЛ Јегуновце, со договорот 
за снабдување со електрична енергија за периодот од 
01.01.2006 до 30.09.2006 година бр. 02-3697, односно 03-
580 од 14.07.2006 година меѓу ова претпријатие и ОПЕРА-
ТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕ-
ДОНИЈА Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во 
државна сопственост – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, 
1000 Скопје, (во натамошниот текст: МЕПСО). 

2. Комисијата ќе го извести давателот на државна помош 
за причините за поведување постапка за формална истрага и 
од истиот ќе побара доставување на дополнителни информа-
ции во рок од 15 дена од приемот на известувањето.  

3. Со цел за утврдување на компатибилноста на државна-
та помош од став 1 на овој заклучок, се повикуваат заинтере-
сираните лица да ги поднесат своите забелешки и мислења 
во писмена форма до Комисијата за заштита на конкуренци-
јата во рок од еден месец од денот на објавувањето на оваа 
одлука во „Службен весник на Република Македонија“.  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

   Бр. 07-258/9                   Претседател, 
27 октомври 2006 година             Панче Бардаров, с.р. 
             Скопје 

___________ 
 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

119. 
Врз основа на член 37 став 1 точка 5, член 74 и член 

124 од Законот за радиодифузната дејност („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 100/2005), Советот за 
радиодифузија на Република Македонија на 24-та седни-
ца одржана на 17 октомври 2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ПОВРЗАНИ СО 
ЗАШТИТАТА И НЕГУВАЊЕТО НА  

КУЛТУРНИОТ ИДЕНТИТЕТ 
 

I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој Правилник се пропишува начинот на примена 
на одредбите за заштита и негување на културниот иденти-
тет во програмските сервиси на радиодифузерите. 
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Член 2 
Одделни изрази употребени во овој Правилник го 

имаат следново значење: 
1. „Програма изворно создадена на македонски ја-

зик или на јазиците на немнозинските заедници кои 
живеат во Република Македонија“ (понатаму во тек-
стот: изворно создадена програма) е програма во која 
говорот се емитува на македонски јазик или на јазици-
те на немнозинските заедници кои живеат во Републи-
ка Македонија.  

- „Според производството“, под изворно создадена про-
грама се подразбираат програми создадени по иницијатива и 
во организација на самиот радиодифузер, програми произве-
дени во копродукција, програми што се создаваат по нарачка 
на радиодифузерот (нарачана продукција), како и туѓа про-
грама (од други радиодифузери или независни продуценти). 

- „Во изворно создадена програма се вбројуваат следниве 
видови програми“: информативна, информативно-забавна, 
документарна, документарно-забавна, забавна (говорни шоу 
емисии, комедии кои се драматуршки целини снимени во 
студио, хумористични емисии и серијали снимени и/или во 
ентериер/екстериер), забавно-информативна, образовна про-
грама, образовно-забавна, играна програма, спортски магази-
ни, музичка програма (музички фестивали, танци, балет и 
опера), уметност/култура/хуманитарни науки. 

2. „Програмски сервис наменет за немнозинска заедни-
ца“ е оној сервис кој, согласно дозволата за вршење радио-
дифузна дејност, е обврзан програмата во целост или во 
најголем дел да ја емитува на јазикот на некоја од немно-
зинските заедници кои живеат во Република Македонија. 

3. „Вокално-инструментална музика на македонски ја-
зик или на јазиците на етничките заедници кои не се мно-
зинство во Република Македонија“ (понатаму во текстот: 
вокално-инструментална музика) се само музичките дела 
кои се целина од вокална и инструментална интерпретаци-
ја. Во вокално инструментална музика се вбројуваат след-
ниве видови програми: музички спотови, снимки или пре-
носи од концерти, музички фестивали, опери, емисии кои 
во најголем дел се состојат од музика, настапи на пејачи 
или групи во емисии и друго. 
 

II. ПРОГРАМА ИЗВОРНО СОЗДАДЕНА НА МАКЕ-
ДОНСКИ ЈАЗИК ИЛИ НА ЈАЗИЦИТЕ НА НЕМНО-

ЗИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ КОИ ЖИВЕАТ  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 3 

Радиодифузерите се должни обврската за изворно соз-
дадена програма да ја исполнат на оној јазик на кој се обвр-
зани да го емитуваат говорниот дел од програмскиот сер-
вис, согласно дозволата за вршење радиодифузна дејност. 

Радиодифузерите кои, со дозволата за вршење ра-
диодифузна дејност, се обврзани да го емитуваат го-
ворниот дел од програмскиот сервис на повеќе јазици, 
се должни обврската за изворно создадена програма да 
ја исполнат на јазикот на немнозинската заедница за 
која е наменет програмскиот сервис. 

 
Член 4 

Во процентот за изворно создадена програма се 
сметаат премиерното и првото репризно емитување на 
програмата, кај секој радиодифузер поединечно. 

 
Член 5 

Кај телевизиските програмски сервиси, задолжи-
телниот процент за изворно создадена програма се 
пресметува од вкупното време на емитуваните видови 
програми утврдени во член 2 став 1 точка 1 алинеја 2 
од овој Правилник, во текот на еден ден. 

 
Член 6 

Кај радио програмските сервиси, задолжителниот 
процент за изворно создадена програма се пресметува 
само од говорниот дел од програмата и тоа од вкупното 

време на емитуваните видови програми утврдени во 
член 2 став 1 точка 1 алинеја 2 од овој Правилник, во 
текот на еден ден.  

Член 7 
Радиодифузерите кои имаат програмски сервиси со 

специјализиран формат или пак се условени со плаќање од 
страна на корисникот, а за кои не важи одредбата за задол-
жителен процент изворно создадена програма, се определу-
ваат со дозволата за вршење радиодифузна дејност. 

 
Член 8 

Ако во изворно создадените програми, делови од го-
ворот се емитуваат на странски јазик, тие мора да бидат 
преведени на македонски јазик или на јазиците на немно-
зинските заедници кои живеат во Република Македонија. 

 
III. ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА НА 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ИЛИ НА ЈАЗИЦИТЕ НА НЕМ-
НОЗИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ КОИ ЖИВЕАТ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 9 
Задолжителниот процент вокално-инструментална 

музика се пресметува само од вкупната вокално-инстру-
ментална музика емитувана во текот на еден ден. Инстру-
менталната музика не се смета. 

 
Член 10 

Радиодифузерите се должни обврската за задолжи-
телен процент вокално-инструментална музика да ја 
исполнат на оној јазик на кој се обврзани да го емиту-
ваат говорниот дел од програмскиот сервис, согласно 
дозволата за вршење радиодифузна дејност. 

Радиодифузерите кои, со дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност, се обврзани да го емитуваат говорниот дел 
од програмскиот сервис на повеќе јазици, се должни обвр-
ската за задолжителен процент вокално-инструментална 
музика да ја исполнат на јазикот на немнозинската заедни-
ца за која е наменет програмскиот сервис. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 11 

Овој Правилник влегува во сила 8 (осум) дена од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јануари 2007 година.  

   Бр. 02-2759/5                 Совет за радиодифузија 
17 октомври 2006 година          Претседател, 
             Скопје                  Мирче Адамчевски, с.р. 

___________ 
120. 

Врз основа на член 37 став 1 точка 5 и член 60 став 2 
точка 4 алинеи 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(“Сл. весник на Република Македонија” бр. 100/05), 
Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 25 
седница одржана на 30.10.2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТИТЕ НА РАДИО И НА ТЕЛЕВИЗИС-
КИТЕ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ 

 
I ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој Правилник се дефинираат форматите на радио и 

на телевизиските програмски сервиси и се определуваат 
вредностите на коефициентот Кп, кои изнесуваат од 0,75 до 
1 и од 1,15 до 1,5 во зависност од форматите на радио и на 
телевизиските програмски сервиси. 

 
Член 2 

Форматот, односно природата на програмскиот сер-
вис се определува преку видовите програми од кои се 
состои тој програмски сервис. 
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Според форматот, програмските сервиси можат да 
бидат општи или специјализирани. 

 
Член 3 

Во смисла на овој Правилник, видовите програми, со 
исклучок на програмите од областа на културата, уметно-
ста и хуманитарните науки, се класифицираат според тоа 
која од трите медиумски функции претежно ја вршат, и 
тоа: 

- информативна функција: вести, информативна 
програма, информативно-забавна, инфо-сервис; 

- образовна функција: образовна, документарна 
програма, документарно-забавна, образовно-забавна и; 

- забавна функција: забавна, забавно-информатив-
на, играна, спортска програма, музичка програма, кви-
зови, игри, реалити шоу. 

Програмите од областа на културата, уметноста и 
хуманитарните науки се класифицираат во една од ка-
тегориите од став 1 на овој член во зависност од начи-
нот на обработка на информациите во нив. 

 
Член 4 

Следниве сегменти од програмата не се класифици-
раат според медиумската функција: рекламните и теле-
шопинг спотовите, телешопинг прозорците, промотив-
ните најави и спотови на радиодифузерите, најавите на 
културни и спортски манифестации, најавите за кампа-
њи од јавен интерес, апелите за добротворни цели, пре-
носите или одложените снимки од верските служби 
или проповеди и програмите за физичка култура и ре-
креација.  

 
Член 5 

Кај телевизијата и кај говорните и говорно-музичките 
радија, коефициентот Кп се определува во зависност од 
форматот и од функцијата што ја врши програмскиот сер-
вис. 

Кај музичките и музичко-говорните радија, коефи-
циентот Кп се определува во зависност од застапеноста 
на музичките жанрови. 

 
II ФОРМАТИ НА ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ  

СЕРВИСИ 
      

1. Општ формат 
 

Член 6 
Телевизискиот програмски сервис од општ формат 

мора да содржи најмалку 5 (пет) од следниве видови 
програми: вести, информативна програма, информа-
тивно-забавна, инфо-сервис, образовна, документарна 
програма, документарно-забавна, образовно-забавна, 
забавна, забавно-информативна, играна, спортска про-
грама, музичка програма, квизови, игри и реалити шоу. 

 
Член 7 

Телевизиските програмски сервиси од општ формат 
можат да бидат: 

- програмски сервиси во кои застапените видови про-
грами ги остваруваат сите три медиумски функции и 

- програмски сервиси во кои застапените видови 
програми претежно остваруваат една од трите медиум-
ски функции  

 
Член 8 

Во телевизискиот програмски сервис од општ фор-
мат, во кој застапените видови програми ги остварува-
ат сите три медиумски функции, еден вид програма не 
смее да биде застапен ниту помалку од 10% ниту пове-
ќе од 30% во вкупната програма што се класифицира 
според медиумската функција во текот на седмицата. 

Во телевизискиот програмски сервис од општ фор-
мат, во кој застапените видови програми претежно ос-
тваруваат една од трите медиумски функции, еден вид 

програма не смее да биде застапен ниту помалку од 
10% ниту повеќе од 50% во вкупната програма што се 
класифицира според медиумската функција во текот на 
седмицата. 

 
Член 9 

Телевизиските програмски сервиси, во зависност од 
медиумската функција која претежно ја остваруваат, 
можат да бидат со: 

- претежно образовен општ формат, 
- претежно информативен општ формат, 
- претежно забавен општ формат. 
 

Член 10 
Коефициентот Кп за телевизиските програмски сер-

виси од општ формат изнесува: 
- 0,75 за сервис во кој застапените видови програми 

ги остваруваат сите три медиумски функции, 
- 0,84 за сервис со претежно образовен општ фор-

мат, 
- 0,92 за сервис со претежно информативен општ фор-

мат, 
- 1 за сервис со претежно забавен општ формат. 
 

2. Специјализиран формат 
 

Член 11 
Телевизискиот програмски сервис од специјализиран 

формат се состои од најмалку 70% програми од ист вид 
(спортски или музички или културни или образовни или 
информативни или друго).  

 
Член 12 

Коефициентот Кп за телевизиски програмски сер-
виси од специјализиран формат се определува во за-
висност од функцијата што ја врши програмскиот сер-
вис и изнесува: 

- 1,15 за сервис кој има образовна функција,  
- 1,33 за сервис кој има информативна функција, и 
- 1,50 за сервис кој има забавна функција. 
 

III ФОРМАТИ НА РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ 
 

Член 13 
Во зависност од застапеноста на говорни содржини во 

вкупната програма, радио програмските сервиси можат да 
бидат: 

- говорно радио: над 25 % говорни содржини, 
- говорно - музичко радио: над 10% до 25% говорни 

содржини, 
- музичко - говорно радио: над 5% до 10% говорни 

содржини, и 
- музичко радио: до 5% говорни содржини. 
 

Член 14 
Форматот на говорните и на говорно - музичките 

радија се определува според говорните содржини. 
Форматот на музичко - говорните и на музичките 

радија се определува според музиката. 
 

1. Говорни и говорно-музички радија  
од општ формат 

 
Член 15 

Говорни и говорно - музички радија од општ фор-
мат се оние кај кои говорните содржини се состојат од 
најмалку три од следниве видови програми: вести, ин-
формативна програма, информативно-забавна, инфо-
сервис, образовна, документарна програма, докумен-
тарно-забавна, образовно-забавна, забавна, забавно-ин-
формативна, играна, спортска програма, музичка про-
грама, квизови и игри. 
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Член 16 
Говорните и говорно-музичките радија од општ 

формат можат да бидат: 
- радија во кои застапените видови програми оства-

руваат најмалку две од трите медиумски функции и 
- радија во кои застапените видови програми пре-

тежно остваруваат една од трите медиумски функции.  
 

Член 17 
Кај говорните и говорно-музичките радија од општ 

формат во кој застапените видови програми остварува-
ат најмалку две од трите медиумски функции, еден вид 
програма не смее да биде застапен ниту помалку од 
10% ниту повеќе од 35% во вкупната програма што се 
класифицира според медиумската функција.  

Кај говорните и говорно-музичките радија од општ 
формат во кој застапените видови програми претежно 
остваруваат една од трите медиумски функции, еден 
вид програма не смее да биде застапен ниту помалку 
од 10% ниту повеќе од 55% во вкупната програма што 
се класифицира според медиумската функција.  

 
Член 18 

Во зависност од медиумската функција која пре-
тежно ја остваруваат, говорните и говорно-музичките 
радија со општ формат можат да бидат со: 

- претежно образовен општ формат, 
- претежно информативен општ формат, 
- претежно забавен општ формат.  
 

Член 19 
Кај говорните и кај говорно - музичките радија од 

општ формат, коефициентот Кп изнесува: 
- 0,75 за говорно и говорно-музичко радио во кое 

застапените видови програми остваруваат најмалку две 
од трите медиумски функции, 

- 0,80 за говорно и говорно-музичко радио со пре-
тежно образовен општ формат, 

- 0,85 за говорно и говорно-музичко радио со пре-
тежно информативен општ формат, 

- 0,90 за говорно и говорно-музичко радио со пре-
тежно забавен општ формат. 

 
2. Говорни и говорно-музички радија од  

специјализиран формат 
 

Член 20 
Говорни и говорно - музички радија од специјали-

зиран формат се оние кај кои говорните содржини се 
состојат од најмалку 70% програми од ист вид (спорт-
ски или културни или образовни или информативни 
или друго). 

 
Член 21 

Кај говорните и кај говорно - музичките радија од 
специјализиран формат, коефициентот Кп се определу-
ва во зависност од функцијата што ја врши програм-
скиот сервис и изнесува: 

- 1,15 за говорно и говорно-музичко радио со обра-
зовна функција, 

- 1,25 за говорно и говорно-музичко радио со ин-
формативна функција, 

- 1,35 за говорно и говорно-музичко радио со забав-
на функција. 

 
3. Музичко-говорни и музички радија  

од општ формат 
 

Член 22 
Музичко - говорни и музички радија од општ формат 

се оние чија музика се состои од повеќе музички жанро-
ви, при што застапеноста на ниту еден од нив не изнесува 
70%. 

Член 23 
Кај музичко - говорните и кај музичките радија од 

општ формат, коефициентот Кп изнесува: 
- 0,95 за музичко - говорно радио од општ формат, 
- 1 за музичко радио од општ формат. 
 

4. Музичко-говорни и музички радија  
од специјализиран  формат 

 
Член 24 

Музичко - говорни и музички радија од специјали-
зиран формат се оние кај кои еден музички жанр е за-
стапен со најмалку 70% во музиката. 

 
Член 25 

Кај музичко - говорните и кај музичките радија од 
специјализиран формат, коефициентот Кп изнесува: 

- 1,45 за музичко - говорно радио од специјализиран 
формат, 

- 1,50 за музичко радио од специјализиран формат. 
 

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 26 
Овој Правилник влегува во сила во рок од 8 дена од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
   Бр. 02-2851/2                  Совет за радиодифузија 

30 октомври 2006 година           Претседател, 
             Скопје                  Мирче Адамчевски, с.р. 
_______________________________________________ 

 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец октомври 2006 година не може да изнесува помал-
ку од утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 

 
6.516 

02 Шумарство, искористување на шуми 
и соодветни услужни активности 

 
7.633 

05 Улов на риба, одгледување на риби 
и  услужни активности во рибарст-
вото 

 
8.408 

10 Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 

 
5.107 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен 
истражувања 

 
 

0 
12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 11.333 
14 Вадење на други руди и камен 11.087 
15 Производство на прехранбени  

производи и пијалаци 
 

9.833 
16 Производство на тутунски произ-

води и ферментација на тутун 
 

7.914 
17 Производство на текстилни ткае-

нини 4.782 
18 Производство на облека; дорабо-

тка и боење на крзно 3.482 
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19 Штавење и доработка на кожа, про-
изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 

 
 

2.678 
20 Преработка на дрво, производи од 

дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 

 
5.585 

21 Производство на целулоза, хартија  
и производи од хартија 

 
7.726 

22 Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на снимени медиуми 

 
10.080 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 

 
13.062 

24 Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

 
13.183 

25 Производство на производи од гу-
ма и производи од пластични маси 

 
3.181 

26 Производство на производи од 
други неметални минерали 

 
11.506 

27 Производство на основни метали 10.533 
28 Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фа-
за, освен машини и уреди 

 
 

5.671 
29 Производство на машини и уреди,  

неспомнати на друго место 
 

8.440 
30 Производство на канцелариски ма-

шини и компјутери 
 

10.947 
31 Производство на електрични ма-

шини и апарати, неспомнати на 
друго место 

 
6.534 

32 Производство на радио, телевизи-
ска и комуникациона опрема и апа-
рати 

 
5.702 

33 Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 

 
11.699 

34 Производство на моторни возила,  
приколки и полуприколки 

 
5.944 

35 Производство на други сообраќај-
ни средства 

 
8.714 

36 Производство на мебел и други 
разновидни производи, неспомна-
ти на друго место 

 
4.711 

37 Рециклажа 4.473 
40 Снабдување со електрична енерги-

ја, гас, пареа и топла вода 
 

14.697 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 
 

8.447 
45 Градежништво 6.633 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

 
 

11.246 
51 Трговија на големо и посредничка 

трговија, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли 

 
 

10.790 
52 Трговија на мало, освен трговија 

со моторни возила и мотоцикли; 
поправка на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 

 
 
 

6.342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 Хотели и ресторани 6.994 
60 Копнен сообраќај, цевоводен транс-

порт 7.650 
61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 19.288 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 

 
 

12.498 
64 Поштенски активности и телеко-

муникации 13.830 
65 Финансиско посредување, освен  

осигурување и пензиски фондови 
 

17.123 
66 Осигурување и реосигурување, 

пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

 
 

20.224 
67 Помошни активности во финанси-

ското посредување 26.317 
70 Активности во врска со недвижен 

имот 11.194 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

 
 

5.925 
72 Компјутерски и сродни активности 10.580 
73 Истражување и развој 9.021 
74 Други деловни активности 8.349 
75 Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
 

10.393 
80 Образование 8.120 
85 Здравство и социјална работа 8.449 
90 Отстранување на отпадни води и 

ѓубре, санитарни и слични актив-
ности 

 
7.770 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

 
11.439 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

 
7.431 

93 Други услужни дејности 8.180 
95 Дејност на домаќинствата како ра-

ботодавачи на домашен персонал 
 

0 
96 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за произ-
водство на стоки за сопствени по-
треби                                  

 
 

0 
97 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за извршу-
вање услуги за сопствени потреби       

 
 

0 
99 Екстериторијални организации и 

тела 0 
       
    Месечно даночно ослободување 2.966. 
 
                                                                    Министер, 
                                                          Љупчо Мешков, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 


