
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба, 
Рок за рекламации 15 дена. 

Вторник, 29 декември 1992 
С к о п ј е 

Број 82 Год. XLVIII 

Претплатата за 1992 година изнесу-
ва 25.000 денари. Овој број чини 2.000 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1552. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 10 од 

Уставот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 52/91), а во врска со 
член 2 и член 7 од Законот за помилување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 15/77), 
претседателот на Република Македонија, на 28 де-
кември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

ПО ПОВОД НОВАТА 1993 ГОДИНА 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно издр-

жување на изречената казна затвор осудените лица : 
1. Крстев Горѓи Тошка, 
2. Петровски Иван Паскал, 
3. Кадриов Бари Ахмед, 
4. Николов Стојан Зоран, 
5. Тасев Трајан Стево, 
6. Енис Фикри Нуши, 
7. Смугрески Алекса Милан, 
8. Јанева Јован Мирјана, 
9. Тачевски Димче Злате, 

10. Бошевски Стојан Зоран, 
11. Зафиров Илија Раде, 
12. Попристов Киро ѓорѓе, 
13. Трпески Борис Звонко, 
14. Мевлани Муарем Рајмонт. 

II 
Делумно се ослободуваат од натамошна издржу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Куртиши Нухи Рушит, во траење од 3 месеци, 
2. Тодоров Мито Ристо, во траење од 3 месеци, 
3. Велков Лазо Блажо, во траење од 3 месеци, 
4. Димишков Трпе Горјанчо, во траење од 3 ме-

сеци, 
5. Алексовски Доце Јовица, во траење од 3 ме-

сеци, 
6. Манојловски Стојан Горан, во траење од 3 ме-

сеци, 
7. Цинциев Благоја Пане, во траење од 3 месеци, 
8. Иванов Стојан Трајан, во траење од 3 месеци, 
9. Кебакоски Тодор Гоце, во траење од 3 месеци, 

10. Буџакоски Климе Димче, во траење од 5 ме-
сеци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија14. 

Бр. 08-3345 
28 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за 1 година на осудените лица : 

1. Поповски Стојан Сашко од Струмица, во трае-
ње од 1 месец и 15 дена, 

2. Костов Мирослав Александар од Росоман, во 
траење од 2 месеца. 

II 

Извршувањето иза изречената казна затвор им се 
услови за 2 години на осудените лица: 

1. Колев Гиго Борче од Свети Николе, во траење 
од 2 месеца, 

2. Петров Костадин Ацо од Свети Николе, во 
траење од 2 месеца, 

3. Салиоски Сали Алија, од с. Црнилиште во трае-
ње од 2 месеца, 

4. Крстаноски Иван Никола од с. Мислешево во 
траење од 3 месеца, 

5. Белогаски Борис Станко од с. Тработивиште, во 
траење од 4 месеци, 

6. Иванов Алекса Ванчо од с. Дабиле, во траење 
од 4 месеци, 

7. Јанев Стојан Илчо од Струмица, во траење од 
5 месеци. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Број 08-3367 
29 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, С. р. 

1553. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

вот на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 52/91), а во врска со член 
1 и 2 од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 15/77), претседателот 
на Република Македонија донесе 

1554. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 38/90), Владата на Република Ма-
кедонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК НА 
ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТ-
КИ НАБАВЕНИ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА, РЕ-
ПУБЛИКА ХРВАТСКА, РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕР-
ЦЕГОВИНА, РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА И РЕПУБЛИ-

КА СРБИЈА 

Член 1 
Уредбата за одредување на даночниот обврзник 

на данокот на промет на тутунските преработки на-
бавени од Република Словенија, Република Хрватска, 
Република Босна и Херцеговина, Република Црна Го-
ра и Република Србија („Службен весник на РМ“, бр. 
10/92, 27/92 и 48/92) престанува да важи. 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

Број 23-3740/1 
21. декември 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

Бранко Црвенковски, с. р. 

1555. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/39. 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ брОЈ 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ 

С. ИЊЕВО - РАДОВИШ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Орце 
Николов“ с. Ињево — Радовиш, се именуваат 

Васе Апостолов, земјоделски инженер, вработен во 
ЗИК — Радовиш и 

Јоцо Трпков, земјоделски инженер, вработен во 
ЗИК - Радовиш. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 10-4966/1 
23 декември 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1556. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и “ образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83. 29'89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бро? 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ ,,КОСТА РАЦИН“ 

е. ПОДАРЕШ - РАДОВИШ 

1 За членови на Конкурсната .комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган нз ОУ „Коста 
Рацин“ с Подареш — Радовиш, се именуваат-

Илија Стојков, од с Подареш одборник во СО 
Радовиш, вработен во РО „Бетон“ — Радовиш и 

Андон Тодоров, од с Ораховица, вработен во 
Одделението за приходи во општина Радовиш 

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ 

Број 10-4968/1 
23 декемвои 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата. 
Никола Крстески, с р 

1557. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „НИКОЛА КАРЕВ44 

— РАДОВИШ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
,нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ни-
кола Карев“ — Радовиш, се именуваат: 

Јован Карадачки, одборник во СО Радовиш (пен-
зионер) и 

Горѓи Стевчев, вработен во „Стопанска банка“ — 
Радовиш. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се ојбави во „Службен весник на 
Република Маке дони Ја“. 

Број 10-4969/1 
23 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1558. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за пред-

училишна и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29 '89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ4' 

с. КОНЧЕ - РАДОВИШ 

1 За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Го-
це Делчев“ с Конче — Радовиш, се именуваат 

Јован Димитров, просветен стопанственик од с. 
Габревци и 

Здраве Веиков, вработен во ПРМБ „Бучин“ — Ра-
довиш од с. Љубинца 

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Број 10-4965/1 
23 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата. 
Никола Крстески, с р 
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1559. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за пред-

училишна и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ броЈ 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТО-

ДИЈ“ с. ИЛОВИЦА - СТРУМИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Кирил и Методиј“ с. Иловица — Струмица, ое име-
нуваат: 

Здравко Витанов, наставник во ОУ с. Сушица и 
ИлиЈа Танчев, индивидуален земјоделски произво-

дител од с. Иловица. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 10-4970/1 
23 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р. 

1560. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ТОШО АРСОВ“ 

- ШТИП 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Тошо 
Арсов“ — Штип, се именуваат. 

Киро Здравев, судија во Општинскиот суд во 
Штип и 

Методи Трпков, инд. работоводен орган на УТЦ 
„В. Смилевски“ — Штип. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 10-4964/1 
23 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1561. 
Врз основа на член 30 од Законот за избор на 

органите на управување и ,на другите органи во ОЗТ 
,Службен весник на СРМ“ бр. 43/77, 3/87 и 48/88) 

и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА 

„СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Зоолошката градина „Скопје“ — Скопје, се имену-
ваат: 

Д-р Мишо Адамов, вработен во Ветеринарниот ин-
ститут — Скопје, 

Татјана Милетиќ, професор по биологија во УС 
„Никола Карев“ — Скопје и 

Милунка Пејоска, биолог вработена во ЦОУ „Бо-
рис Кидрич" с. Оарај — Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 10-4971/1 
23 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1562. 
Врз основа на член 245 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 19/89, 11/91 и 
„Службен весн,ик на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГРАДЕЦ“ с. ГРАДЕЦ -

ГОСТИВАР 

1 За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Градец“ с Градец — Гостивар, се именуваат: 

Трајче Бабароски, пензионер од Гостивар (пора-
нешен референт по образование) и 

Осман Нуредин, доктор по медицина, вработен во 
Медицинскиот центар во Гостивар. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 10-4973/1 
23 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с р. 
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1563. 
Врз основа на член 245 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 19/89, 11/91 и 
„Службен весник на Републ,ика Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за Овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), К о м и т е т а за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКА 
ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЈЕХОНА" - ДОБРИ ДОЛ 

- ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Јехона" - Добри Дол - Гостивар, се имену-
ваат-

Муарем Адеми, вработен во Медицинскиот центар 
на ХЕС Службата и 

Русе Топузевски, пензионер од Гостивар (поране-
шен работник во Заводот за школство) 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а Ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 10-4972/1 
23 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата. 
Никола Крстески, с р. 

1564. 
Врз основа на член 251 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ОУ „ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ“ с. ВРАПЧИШТЕ -

ГОСТИВАР 

1. Во Одлуката за именување членови на Конкур-
сната комисија за именување индивидуален работово-
ден орган на ОУ „Чедо Филиповски“ с. Врапчиште — 
Гостивар („Служби весник на Република Македонија“ 
број 66/92) во членот 1 наместо-

Шаип Сулејмани, треба да стои-
Џелил Анети, професор с Дебриште — Гостивар. 

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

1565. 
Врз основа на член 245 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 19/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата з а 
прашања, на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-

“публика. Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 23 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „РИСТО ШУПЛЕВ“ с. НЕ-

ГОРЦИ - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За претставници на Републиката во Советот на. 
ЦОУ „Ристо Шуклев" с Негорци — Гевгелија, се име-
нуваат. 

Илија Делев, дипл. правник„ вработен во СВР 
Гевгелија, (живее во с Негорци) и 

Петар Петров, референт во „Винојуг" — Гевгели-
ја, (живее во с. Негорци) 

2 Оваа одлука влегува во сила со денот н а 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 10-4974/1 
23 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с р 

1566. 
Врз основа на член 15 и член 70 став 1 точка 

11 од Законот за Народната банка на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр 26/92), Советот на Народната банка на Маке-
донија, на својата VII-ма седница одржана на 24 
декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Есконтната стапка на Народната банка на Ре-
публика Македонија, за тековниот месец, се утврду-
ва врз основа на остварената месечна стапка на ин-
флацијата од претходните три месеци и прогнозира-
ната стапка на инфлација во следните три месеци, 
зголемена за еден процентен поен. 

2 Есконтната стапка на Народната банка на Ре-
публика Македонија за месец јануари 1993 година 
изнесува 385% годишно. 

3. Со влегување во сила на оваа Одлука преста-
нува да важи Одлуката за есконтната стапка на На-
родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 27/92; 61/92 
и 81/92). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќ е се применува од 1 јануари 1993 година. 

О. бр 02-15/VII-2/92 
24 декември 1992 година 

Скопје 
Број 10-4963/1 

23 декември 1992 година 
Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

Претседател на 
Советот на Народната банка 

на Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с. р 
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1567. 
Врз основа на член 15 и член 70 став 1 точка 11 

од Законот за Народната банка на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Ма-
кедонија, на својата VII-ма седница одржана на 24 
декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, НАПЛАТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТАТА И НА НАДО-

МЕСТОКОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за начинот на пресметување, на-
платување и плаќање на каматата и на надоместо-
кот на Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
27/92 и 32/92) после ставот први на точката 2) се 
додаваат став 2, з и 4 кои гласат: 

„На кредитите од примарната емисија за залихи 
на земјоделски производи;, за кои е договорена ме-
сечна динамика на враќање, каматата се пресметува 
на износот утврден за враќање во месецот, сметано 
од денот на користењето, а се наплатува во рок од 
8 дена по истекот на месецот за претходниот месец. 

На кредитите од примарната емисија, за остана-
тите намени во областа на земјоделството, извозни 
работи, каматата се пресметува месечно, а се напла-
тува тримесечно, во рок од 8 дена по истекот на 
претходните три месеци. 

Каматата за купување на хартии од вредност се 
пресметува на денот на купување на тие хартии“. 

2. Ставот втори од точката 2) се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1993 
година. 

О бр. 02-15/VII-3/92 
24 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател на 
Советот на Народната банка 

на Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с. р. 

1568. 
Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка, 

9 од Законот за Народната банка на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија, на својата VII-ма седница одр 
жана на 24 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И 
УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ-
ТЕ ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ 
КОРИСНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХА НА 
ТУТУН ОД РОДОТ 1992 ГОДИНА И ПРОИЗВОД-
СТВО НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 1992/93 ГОДИНА 

ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1993 ГОДИНА 

1. Со оваа Одлука се утврдуваат износите на 
средства и условите под кои Народната банка на Ре-
публика Македонија им дава на банките краткорочни 
кредити за финансирање на залихи на тутун од ро-
дот 1992 година и производство на пченица од родот 
1992/93 година во месец јануари 1993 година 

2. За рефинансирање на кредитите од точка 1 
на оваа Одлука, се утврдува износ од средствата на 
примарната емисија во височина од 7 ооо.ооо ооо де-
нари 4 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се корне 
тат за рефинансирање на кредитите за следните на-
мени во следните износи: 

а) 5.000.000.000 денари за кредитирање на залиха 
на тутун од родот 1992 година, 

б) 2.000.000.000 денари за кредитирање на про-
изводство на пченица од родот 1992/93 година. 

3. Кредитите за намените од точка 1 на оваа 
Одлука банките можат да ги користат во височина 
од 40% од книговодствената состојба од кредитите 
дадени на крајните корисници, а најмногу до изно-
сот утврден во точка 2 од оваа одлука. Основа за 
утврдување на вредноста на кредитираните залихи, 
односно на производството на пченица се пропишани 
заштитни цени или минималните откупни цени утвр-
дени од Стопанската Комора на Република Македо-
нија за производи за кои нема пропишано заштитни 
цени. 

4. Крајните корисници на кредитите во смисла 
на одредбите на оваа Одлука се правни лица кои се 
занимаваат со преработка на тутун, а крајни корис-
ници на кредитите за производство на пченица се 
правни и физички лица кои поседуваат о б р а б о т л и в 
површини засеани со пченица. 

5. Рефинансирање^ на кредитите од точка 1 на 
оваа Одлука ќ е се врши врз основа на определени 
исправи за кредитите дадени на крајните корисници 

Под определени исправи за рефинансирање на 
кредитите за залиха на тутун во смисла на оваа! 
Одлука се подразбираат: 

— договор за краткорочен кредит одобрен на 
крајниот корисник; 

— налог за извршен пренос на средствата од 
страна на Банката на жиро-сметката на крајниот ко-
рисник заверен во СОК,-

— потврда (извештај) од материјалното книго-
водство за извршен прием и ускладиштување на за-
лихата. 

Под определени исправи за рефинансирање на 
кредитите за производство на пченица во смисла на 
оваа Одлука се подразбираат: 

— договор за краткорочен кредит одобрен на 
крајниот корисник,-

— налог за извршен пренос на средствата на 
кредитот на жиро-сметката на крајниот корисник за-
верен во СОК; 

— извод од книговодствената состојба на креди-
тот ка ј Банката,-

— калкулација за договореното производство; 
— купопродажек договор склучен меѓу произ-

водителот и организациите кои се бават со прера-
ботка, односно доработка на пченицата. 

Исправите од став 2 и 3 од оваа точка, банката 
е должна да ги приложи при поднесувањето на ба-
рање за користење на кредити од примарната еми-
сија. 

6. Рокот за враќање на кредитите од точка 1 на 
оваа Одлука се утврдува спрема реализацијата на за-
лихите, со тоа што крајниот рок да не е подолг од 
15 месеци, но најдоцна до 31. 05. 1994 година, и од 
12 месеци за кредитите за производство на пченица 
но најдоцна до 15. 08. 1993 година. 

7. Со денот на применувањето на оваа Одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на изно-
сот и условите за рефинансирање на кредитите што 
банките им ги дале на крајните корисници за фи-
нансирање на залихите на одредени земјоделски про-
изводи од родот на 1992 година и производство на 
пченица од родот 1992/93 година („Службен весник 
на Република Македонија“, бр. 61/92) и Одлуката за 
утврдување на износот и условите за рефинансирање 
на кредитите што банките им ги дале на крајните 
корисници за финансирање на залиха на маслодајни 
растенија од родот 1992 година („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 45/92 и 61/92). 

Искористените кредити по овие одлуки ќе се 
враќаат според реализацијата на залихите со тоа 
што крајниот рок да не е подолг од 12 месеци кај 
кредитите за залиха на пченка, оризова арпа — ориз, 
шеќерка репа — шеќер и вино, но најдоцна до 31 
10 1993 година, за маслодајна репка 31 јули 1993 
година и за сончоглед и соја 30 09 1993 година. 
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8. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“ ,а ќе се применува од 1 јануари 1993 година. 

О бр 02-15/VII-4/92 
24 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател на 
Советот на Народната банка 

на Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с р 

1569. 

Врз основа на член 70 став 1 точка 23 од Зако-
нот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
26/92), Советот на Народната банка на Македонија, 
на својата VII-ма седница одржана на 24. XII. 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУ-
ВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ 
ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 

1 Народната банка на Република Македонија (во 
натамошниот текст. Народна банка) за услугите што 
ги врши во своето работење, наплатува надоместок 
според одредбите на тарифата од оваа Одлука во 
натамошниот текст тарифата) 

2 Ако за ист вид на услуги странски коресподент 
наплатува и различен износ на надоместокот од на-
доместокот од ова тарифа, Народната банка ќ е го 
применува принципот на реципроцитет 

Одредбата од став 1 на оваа точка Народната 
банка ќе ја применува и спрема странските држав-
јани во Република Македонија ако спрема македон-
ските државјани во земјата на странскиот државја-
нин, се применуват повисоки ставови од ставовите 
предвидени во оваа тарифа 

3 Надоместокот по работите на девизните транс-
фери Народната банка го наплатува од денарската 
противвредност на девизниот износ 

4. Надоместокот за услуги, од точка 1 на оваа 
Одлука, Народната банка го наплатува, по одделни 
видови на работи, според следната тарифа-

Т А Р И Ф А 

Број на тарифниот 
став и вид на работи Височина на надоместот 

I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ 
а) Трансфери 

1. Надоместок за работи на девизите — 2%о (од илјада), а најмалку трансфер преку сметките на На-
родната банка на Македонија — 4.000,00 денари. 

Надоместокот по тарифниот став 1 Народната банка го наплатува непосредно по дознаките за стран-
ство и од странство кога се извршуваат преку сметките на Народната банка 

Надоместокот по тарифниот став 1 ?те се наплатува гга дознаките по основ на сторно 
б) Ефективни валути 

2 ^Продажба на валути 
3 Вештачење на фалсификати 

в) Чекови и кредитни писма 
4. Издавање на чекови и кредитни писма 
5. Анулирање на чекови и кредитни ш е м а . 

г) Инкасо — документи 
6 Чекови, штедни книшки, полиси за осигурување, 

обврзници и други документи-
6.1. Испратени во странство 
6 2 Примени од странство 
6 з. Одобренија и задолженија по решенија на 

надлежниот републички орган 
7 Стоковни исправи -

7 1. Испратени во странство 
7.2. Примени од странство 

8. Инкасо меници 
8 1 Без протест 
8.2 Со протест 

8 3 Прибавување на акцент 
8 4 Испраќање на меница во странство 
д) Гаранции 

9. Ностро-гаранции 
9 1 Издавање на гаранција со покритие 

2% (од- сто), а најмалку 4 000,00 денари 
2% (од сто), од номиналната вредност на фалсифи-
катот и фактичките трошоци 

2% (од сто), а најмалку 4.000,00 денари 
2% (од сто), а најмалку 4 000,00 денари 

2%о (од илјада), а најмалку 8.000,00 денари 
2%о (од илјада), а најмалку 8 000 ,00 денари 
2%о (од илјада), а најмалку 8.000,00 денари 

1%о (ОД илјада), а најмалку 8 000,00 денари 
1%о (од илјада). а најмалку 8 000 ,00 денари 

1%о (од илјада), а најмалку 20 000,00 денари 
2%е (од илјада), а најмалку зо.ооо,оо денари 
1%о (ОД илјада), а најмалку 20 000,00 денари 

40 000,00 денари по меници 

2%0 (од илјада), а најмалку 40.000,(К) денари (се на-
платува тримесечно) 
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9 2. Издавање на гаранција без покритие 

9 3 Издавање на гаранции со обезбедување на 
покритие на плаќањата 

9.4. Измена на условите на гаранцијата 
9 5. Манипулација со документите 

10 Издавање на гаранција и на други форми на ем-
ство по кредитите за рефинансирање 

11. Лоро-гаранции 
11.1 Спроведување на гарантно писмо 
11.2. Нотификација без обврска на Банката 
113 Манипулација со исправите под 111 и 11 2. 

на овој тарифен став 
114 Издавање односно конфирмација 

11.5. Исплата по документите предвидени во га-
ранциите под и . 4 од овој тарифен став 

116 Измена на условите на гаранцијата 

2 

з,5%о (од илјада), а најмалку 40.000,00 денари (се на-
платува тримесечно) 
2,5%о (од илјада), а најмалку 40.000,00 денари (се на-
платува тримесечно) 
40.000,00 денари 
1,25%о (од илјада), а најмалку 20 ООО,00 денари 

1%о (од илјада), а најмалку 40.000,00денари (се на-
платува тримесечно) 

40 ооо,оо денари 
1%о (од илјада), а најмалку 40.000,00 денари 

1%о (од илјада), а најмалку 40.000,00 денари 
2%о (од илјада), а најмалку 40.000,00 денари (се на-
платува тримесечно) 

1,5%о (од илјада), а најмалку 40.000,00 денари 
40.ооо,оо денари 

Под ностро-гаранции се подразбираат гаранции што Народната банка ги издава на странство за смет-
ка на домашни налогодавци, а под лоро-гаранциисе подразбираат оние гаранции што во корист на домаш-
ни корисници ги издаваат странски банки или по нивно барање, централната банка. 

За телеграфското издавање на ностро-гаранции, покрај' надоместокот од тарифниот став 10, се напла-
туваат 8 000,00 денари, при издавањето на гаранција, како и износот на фактичките трошоци 

Со надоместокот за издавање на лоро-гаранциите (спроведување на гарантно писмо, нотификација без 
обврска на банката) се опфтени сите други дејствија (прибавување на акцент, преглед и испраќање на до-
кументи), освен измени на условите и извршувањето на трансферот. 

Надоместокот по гаранциите се пресметува на износот на кој банката е во обврска и тоа од моментот 
на настанувањето на обврската, а се смета однапред за секое започнато тримисечие на износот на гаран-
цијата што е тогаш во важност Основица за надоместокот претставува главницата зголемена за каматата 
ка-ко и за другите трошоци ако Народната банка гарантира и за нив 

Кога се издаваат супергаранции според посебни прописи, Народната банка наплатува 50% од надоместо-
кот од тарифниот став 10. 

ѓ) Акредитиви 
12. Ностро-акредитиви: 

12.1. Отворање на акредитив 

12.2. Отворање на акредитив со одложено пола-
гање на покритие и со давање на инстру-
менти за обезбедувње на покритие 

12 з Конфирмација 

12 4. Пренос на акредитив и други измени 
13. Лоро-акредитив: 

13.1. Нотификација без обврска на банката 

13 2. Конфирмација 

13.3 Пренос на акредитив 
13 4. Измени на акредитив 
13 5. Преземање на документи врз основа на кои 

се врши исплата по нотифицирани акреди-
тиви 

13.6. Преземање на документи врз основа на кои 
се врши исплата по конфирмирани акреди-
тиви 

1,5%о (од илјада), а најмалку 20.000,00 денари (се на-
платуваат тримечечно) 

1,5%о (од илјада) најмалку 20 000,00 денари 
1,5%о (од илјада), а најмалку 40.000,00 денари (се на-
платува тримесечно) 
40 ооо,оо денари 

1,5%о (од илјада), а најмалку 20.000,00 денари (се на-
платува тримесечно) 
2%е (од илјада), а најмалку 40.000,00 денари (се на-
платува тримесечно) 
о,75%о (од илјада), а најмалку 20.000,00 денари 
40 ооо,оо денари 

1,5%о (од илјада), а најмалку 20.000,00 денари 

2%о (од илјада), а најмалку 20.000,00 денари 

За телеграфско отворање на ностро-акредитиви, покрај надоместокот од тарифниот став 13 и износите 
на фактичките трошоци, се наплатуваат 8 000,00 денари при отворањето на акредитивите 

Налогодавецот по ностро-акредитивот е должен да ги намири сите надоместоци и трошоци со кои 
странскиот кореспондент ја товари Народната банка (без оглед на тоа дали акредитивот се отвора како 
покриен или непокриен. Овој надоместок се плаќа во денари согласно со прописите. 

Надоместокот се наплатува одн,апред, а секое започнато тримесечие се смета како цело Во случаите 
кога акредитивот ќе се искористи, делумно, наплатен,ата провизија не се враќа. 
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е) Тековни сметки на странски лица 
14 Лоро-сметки 

14.1. Уплата 
14.2. Исплата 

II. Трезорски работи 
15. За чување на депозити: 

15 1. Затворени-запечатени 
на вредноста 

15 2. Затворени-запечатени 
ка на вредноста 

депозити со ознака 

депозити, без озна-

15 3. Запечатени депозити со резервни клучеви 
(само од банки) 

16 За чување на специјален, судски и друг депо-
зит со скапоценост и со странска валута-
161 Држење на депозитот 

16.2. Процена и продажба 

без надоместок 
2%в (од илјада), а најмалку 12.000,00 денари (се на-
платува од корисникот на исплатата) 

2%о (од илјада), а годишно најмалку 4 000,00 денари 
(се наплатува годишно однапред) 
по тежина 4.000,00 денари по килограм годишно, се-
кој започнат килограм се смета како цел, (се напла-
тува годишно однапред) 
8.000,00 денари депозит за година (се наплатува го-
дишно однапред) 

3% (од сто), а најмалку 8.000,00 денари (наплата го-
дишно однапред) 
20% (од сто) од вредноста 

Надоместокот за чување, процена и продажба се наплатува од корисникот на депозитот. 
17. За откуп на злато, платина и други благородни без надомест 

метали 
18 Замена на пари: 

18.1. Замена на оштетени банкноти 
18.2. Замена на оштетени сребрени ковани пари 
18.3. Замена на други оштетени ковани пари 

19. Дополнителна замена на банкноти и ковани пари 
повлечени од оптек 

5% (од сто) од номиналната вредност 
20% (од сто) од номиналната вредност 
без надоместок 

5% (од сто) од номиналната вредност 

III. Заеми 
20 Внатрешни заеми 

201 Издавање на хартии од вредност (освен ^ ( 0 Д илјада) од номиналната вредност 
благајнички записи) 

20 2. Амортизација на хартија од вредност (освен 
благајнички записи) 

20 з Исплата на втасани купони, обврзници и 
други хартии од вредност 

20 4. Депозити на неврачени обврзници на држав-
ни заеми и благајнички записи 

20 5 Преземање на хартии од вредност од се-
диштето на Службата на општествено кни-
говодство 

21 Надворешни заеми: 
21.1. Ликвидација на купони и обврзници по 

предвоени земи 
21.2. Ликвидација на обврзници по меѓудржавни 

спогодби 

2%о (од илјада) од номиналната вредност, а најмалку 
4 ооо,оо денари 
1%о (од илјада) од номиналната вредност, а најмалку 
12.ооо,оо денари 

8.000,00 денари по парче за година 
1%о (од илјада) од номиналната вредност, а најмалку 
8 ооо,оо денари 

1,5%о (од илјада) од номиналната вредност, а нај-
малку 8.ооо,00 денари 
1,5%о (од илјада) од номиналната вредност, а најмал-
ку 12 000,00 денари 

IV. Односи со Републиката 
22. Исплата на курсните разлики по определени 

странски кредити 
23. Издавање на обврзници 
24. Амортизација на обврзници 

V. Посебни работи 
25. Користење и отплата на странски заеми и креди-

ти за сметка на општествено-политичките заед-
ници 

26. Издавање, дистрибуирање и евиденција на таксе-
ни и даночни и други вредносници 

27. Замена на оштетени, откуп на неупотребливи и 
оштетени таксени и даночни вредносници 

28. Издавање на конзуларни марки 

29 

зо. 

Продажба на денарски банкноти на странски к о-
ре едодеита 
Враќање на денарски банкноти од странски ко-
респоденти до износ од 10% по аранжман 
301 За коресподевти-купувачи по договор со 

Народната банка 

1%е (од илјада) по секоја извршена исплата на крај-
ниот корисник 
1%о (од илјада) од номиналната вредност 
2%о (од илјада) од номиналната вредност 

0Д%в (од илјада) годишно, најмалку 12.000,00 денари 
однапред од странските кредити на крајот на изми-
натото полугодие 
5 % (од сто) на номиналниот износ на продадените 
таксени и даночни вредносници (административни, 
судски и таксени марки и менични бланкети) 

3% (од сто) на номиналниот износ 
5 % (од сто) на номиналниот износ на издадените 
вредно спици 

износ на фактичките трошоци 

—износ на фактичките трошоци (2%е од илјада) за 
банкноти, а најмалку 4 000,00 сметано од номинал-
ната вредност на пратката — 4%в (од илјада) за ко-
вани пари (најмалку 8.000,00 денари) сметано од но-
миналната вредност на пратката 
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30 2. За коресподенти што не се купувачи по до- — износ на фактичките трошоци — 5%в (од илјада) 
говор за банкноти (најмалку 4.000,00 денари) сметано на 

номиналната вредност на пратката 10% (од илјада) 
за купување на пари (најмалку 8.000,00 денари) 

31 Продажба на странски купувач нумизматички - фактички трошоци и 10% (од сто) на продажната 
пари цена на нумизматички пари 

VI Други работи 
?2. Достава на вредности. 

32.1 Достава на в р е д н о с т преку пошта 2%е (од илјада) најмалку 8.000,оо денари 
32.2. Известување за достава на вредности 20 ооо,00 денари 

33 Разно: 
33.1. Публикации на Народната банка износ на фактичките трошоци 
33.2. Издавање на разни потврди, уверенија и 

друго го.ооо,оо денари 
5. ПокраЈ надоместокот што е предвиден со оваа тарифа, Народната банка ги наплатува сите фактич-

ки трошоци што ги имала во врска со извршувањето на услугите. 
Под фактички трошоци ,се подразбираат. 
а) Поштарина за препорачани, експресно и авионски пратки, пратки оо рецепис и други посебни ра-

кувања со пратки, поштарина за пакети, како и транспортни трошоци, 
б) Трошоци за телеграми телекси, телефакси и телефонски разговори, 
в) Трошоци за материјалите за пакување, 
г) Трошоци што ги засметуваат другите банки во земјата кои учествуваат во извршувањето на работите, 
д) Провизија и трошоци што ги засметуваат странските банки, 
ѓ) Такси, даноци и сл , што Народната банка ги плаќа за сметка на корисникот на услугата. 
е) Трошоци за премија на осигурување што Народната банка ја плаќа за сметка на корисникот на ус-

лугата, 
ж) Други издатоци што се направени по барање од корисникот на услугата. 
6 Со денот на влегувањето на оваа Одлука во сила, на територијата на Република Македонија преста-

нува да важи Одлуката за единствената тарифа по коЈа се напл,атуваат надоместите за услугите што ги 
вршат Народната банка на ,Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Сл лист на СФРЈ“, бр 83/90) 

7 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Претседател на 
Советот на Народната банка 

О бр 02-15/VII-5/92 на Македонија 
24 декември 1992 година Гувернер, 

Скопје м-р Борко Станоевски, с р 

1570. 
Врз основа на член 160 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 
3/88, 59/88 и 96/91) и член 70 став 1 точка 29 ОД 
Законот за Народната банка на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр 26/92), Советот на Народната банка на Македони-
ја, на својата УН-ма седница, одржана на 24 XII. 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАВИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО И 
СЕ ДОСТАВУВА НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ДЕВИЗНО-ДОКУМЕНТАРНАТА КОНТРОЛА И ЗА 

НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛАТА 

1 Претпријатијата и другите правни лица со се-
диште во Република Македонија физичките лица со 
живеалиште во Република Македонија самостојно што 
вршат стопанска и друга дејност со личен труд од-
носно со личен труд со средства во сопственост на 
граѓаните, а согласно со Законот немаат статус на 
правно лице — претприемач (во натамошниот текст: 
претпријатијата) се должни на Народната банка на 
Република Македонија (во натамошниот текст- На-
родна банка) да и ги доставуваат исправите, доку-
ментацијата и податоците во рок пропишан со оваа 
Одлука 

2 Претпријатијата што вршат надворешно-тргов-
ски промет доставуваат: 

1) Фотокопија на решението за упис во судски-
от регистар на правото за вршење надворешно-тр-
говски промет кое го издава надлежниот суд и из-
мени и дополненија на решението за упис и на ре-
шението за бришење од судскиот регистар во рок 
од 30 дена од денот на уписот, односно на брише-
њето од судскиот регистар, 

2) Извештај за склучени, изменети односно стор-
нирани договори со странски лица во текот на ме-
сецот и тоа до 15-ти на тековниот месец за измина-
тиот месец, по работите на извоз и увоз на стоки и 
по работите на извоз и увоз на услуги во надвореш-
но-трговскиот промет и тоа. 

а) изведување на инвестициони работи во стран-
ство, 

б) отстапување на инвестиционен обЈект на стран-
ско лице во Македонија, 

в) работи од член 29 на Законот за надворешно-
трговско работење („Сл лист на СФРЈ“, бр. 63/89), 

г) извоз и увоз на опрема под закуп, 

д) облагородување на стоки и поправка на стоки, 

ѓ) монтажа на извезени односно увезени стоки 

е) прибавување и отстапување на право на ин-
дустриска сопственост. 
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Во извештајот се внесуваат податоци од евиден-
цијата што се води во согласност со прописот што 
се донесува врз основа на член 47 од Законот за 
девизно работење (во натамошниот текст: Закон), 
број под кој договорот е заведен во евиденцијата, 
датум на склучување на договорот, вредност на до-
говорената работа во валута, начин на плаќање, од-
носно наплата, вид на работа и назив и адреса на 
странското лице. По работите на изведување на ин-
вестициони работи во странство во извештајот се 
внесува вкупната вредност на договорот (стоки и ус-
луги). 

Извештајот се доставува посебно за извозни, а 
посебно за увозни работи освен за работи по дого-
вори за бесплатен извоз односно увоз за случаите 
наведени во член 67 од Законот за надворешно-тр-
говското работење. 

3) Преглед на фактурите за наплата односно 
плаќање по работи на услуги во надворешно-тргов-
скиот промет наведени во точка 2 одредба под 2) 
на оваа Одлука (освен по работите на облагородува-
ње и поправки по кои се испоставува царинска де-
кларација) настанати во текот на месецот, и тоа до 
15-ти во тековниот месец за претходниот месец. 

Во прегледот се внесува: реден број1, број и да-
тум на фактурата, износ во валута, назив и адреса 
на странското лице и земјата во која се извршува 
услугата. Овој преглед се доставува посебно за из-
воз на услуги, а посебно за увоз на услуги. 

По работите на изведување инвестициони работи 
во странство, се доставува преглед на привремените 
ситуации — шесмесечно и тоа до 31. јули во теков-
ната година за првото полугодие и до 31. јануари 
наредната година за второто полугодие на претход-
ната година. 

Во прегледот се внесуваат следните податоци 
назив на носителот на работата број под кој е до-
говорот заверен во евиденцијата на претпријатието 
— носител на работата, вредност на наплатениот аванс 
во валута, број на ситуацијата и датум на заверка 
на ситуацијата, вредност на ситуацијата во валута, 
датум на извршената наплата, вредност на наплата-
та, одбивки (аванс, гарантен депозит и др) . 

По завршувањето на инвестиционите работи, прет-
пријатието е должно, врз основа на податоците од 
книговодството, пресметката на извршените работи по 
секој склучен договор да ја достави до Народната 
банка во рок од 90 дена од денот на завршувањето на 
работите во странство. 

Во пресметката се внесуваат податоци за реали-
зацијата на договорот/вредност на извршените рабо-
ти, вонреден приход, вонреден расход и вкупната на-
плата/, податоци за трошоците /во земјата, во стран-
ство и другите трошоци/ и резултат од работењето 
/добивка-загуба/. 

4) Документ за настанатата разлика во работење-
то со странство во рок од 15 дена од денот на прав-
дањето на таа разлика, сообразно со член 51 од За-
конот,-

5) Превод на договорот со странското лице и фо-
токопија на решението за упис во посебен регистар 
к а ј (државниот) органот на управата, надлежен за ра 
боти на економските односи со странство, по рабо-
тите на долгорочна производна кооперација, приба-
вување односно останување на правото на индустриска 
сопственост, на знаења и искуства, во рок од 30 де-
на од денот на уписот во тој регистар; 

По работите на изведување на инвестициони ра-
боти во странство, отстапување на изградба на инве-
стиционен објект на странско лице во Македонија, 
вложување на странски лица во Македонија и кон-
цесија, се доставува превод на договорот или извод 
од договорот ко ј содржи- предмет на договорот, вред-
ност на работата, рокови за реализација на догово-
рот /извоз, увоз, наплатата и плаќањата/, начин на 
плаќање и фотокопија на решението за упис во по-
себен регистар к а ј надлежниот (државен) орган на 
управата, во рок од 30 дена од денот на уписот во 
регистарот. 

По работите на застапувања на странски лица за-
ради продажба н а странски стоки од консигнациони 
складишта на странски лица во Македонија, претпри-
јатијата ги доставуваат само оние договори во кои 
е предвидено на странскиот принципал да му се пла-
ќа бруто вредноста на продадените стоки и прин-
ципалот дополнително да му плаќа провизија на кон-

сигнаторот. По овие договори претпријатијата задол-
жително доставуваат и копии на налозите за изврше-
ните плаќања на инопринципалот. 

6) Документ за регистрирана работа, во соглас-
ност со одредбите од Законот за кредитни односи 
со- странство, („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 84/90), што 
се однесува на извозот и увозот на стоки и услуги 
на кредит од точка 2 одредба под 2) на оваа Од-
лука; 

7) Спецификација за извршен извоз и увоз преку 
поштенски пратки, книги, списанија и други публи-
кации, еднаш месечно, а најдоцна до последниот ден 
во тековниот месец за сите примени односно издаде-
ни фактури во предходниот месец,-

8) Заверен препис на склучениот договор за из-
воз и увоз на електрична енергија и за увоз на гас, 
во рок од 30 дена од денот на склучување на дого-
ворот. 

9) Фактура што ја издало' претпријатието односно 
странската фирма ако претпријатието врши работи на 
надворешно-трговскиот промет на филмови и ако про-
дажбата односно купувањето на правото на прика-
жување филмови е договорено во фиксен износ или 
во процент од учеството, во рок од 15 дена од денот 
на издавањето на фактурата на странскиот купувач, 
односно од денот на приемот на фактурата од стран-
скиот продавач. 

Ако се работи за копродукција т.е. за производ-
ство на филм во кој учествуваат македонски и стран-
ски филмски производители ,а продажбата на фил-
мот ја врши домашното претпријатие, тоа претпри-
јатие поднесува превод на договорот склучен со стран-
скиот купувач во рок од 30 дена од денот на склу-
чувањето на договорот; 

10) Документ' за извршена наплата што се употре-
бува во платниот промет со странство во согласност 
со прописот од член 36 од Законот, заради правда-
ње на рокот на претпријатието за наплата на изве-
зените стоки и услуги. Претпријатието е должно кон 
документот за наплата да приложи преглед во коЈ 
наплатата е распоредена на договори, царински декла-
рации односно фактури кога наплатата се однесува 
на извезени услуги од точка 2 одредба под 2) на 
оваа Одлука. Прегледите со налозите за извршената 
наплата се достасуваат петнаесетдневно По работите 
на изведување на инвестициони работи во странство 
се приложува документ за наплатата на добивката; 

11) Известување на Банката по која надворешно-
трговска работа од Извештајот настанало побару-
вање ако претпријатието врши продажба на побару-
вањето во согласност со член 52, а од Законот, на-
ведувајќи го називот и седиштето на купувачот на по-
барувањето, износот на побарување во валута ко ј е 
предмет на продажба и износот во валута за кој е 
продадено побарувањето, во рок од 30 дена од денот 
на склучувањето на договорот за купопродажба на 
побарувањето ; 

Ако Народната банка оцени дека врз основа на 
документацијата пропишана со одредбите од точка 
2 о л оваа Одлука, не може да се изврш.и девизна до-
кументарна контрола без увид во ДОГОВОРОТ со стран-
ското лице, може да бара да и се достави Фотокопија 
на то ј договор, како и друга документација неопход-
на за извршување на таа контрола 

3 Претпријатијата кои подлежат на девизна кон-
трола, а вршат надворешно-трговски работи за по-
требите на Македонската армија и за други потреби 
на народната, одбрана, Државната дирекција за ре-
зерви и трговија со производи за посебни намени 
поднесуваат документи пропишани со оваа Одлука, 
во роковите од оваа Одлука, до Народната банка. 

4. Врз основа на примениот извештај' и докумен-
тацијата од точка 2 одредба под 2) на оваа Одлука, 
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царинските декларации што Управата за царини ги 
доставува до Народната банка, податоците и докумен-
тите за наплатите и плаќаната со кои Народната бан-
ка располага според прописот што се донесува врз 
основа на член 36 од Законот, дирекцијата за девиз-
на документарна контрола формира евиденција врз 
основа на која ќе врши контрола на р е а л и з а ц и ј а на 
склучените надворешно-трговски работи. 

5. Евиденцијата од точка 4 на оваа Одлука ги оп-
ф а ќ а следните податоци за спроведување на контро-
лата : 

1) Број и датум на надворешно-трговскиот до-
говор, назив на странскиот договарач, земја на стран-
скиот договарач, вредност на договорот во валута; 

2) Број и датум на царинската декларација од-
носно на фактурата, вредност на оцаринетите стоки 
во валута и рок за внесување на девизите при изво-
зот односно рок за увоз на однапред платените стоки 
при увозот; 

3) Број, датум и износ на ивршената наплата, од-
носно плаќање; 

4) Број и датум на одобрението за продолжување 
на рокот за внесување на девизите, како и датум до 
кој е продолжен рокот за наплата; 

5) Број и датум на одобрението на државниот ор-
ган за работи на економските односи со странство, во 
смисла на член 28 и 29 од Законот за надворешно-
трговското работење, 

6) Број и датум на документот за правдање на 
разликата помеѓу извозот и наплатата, односно плаќа-
њето и увозот1 и износот на разликата во валута,-

7) Број и датум на пријавата за сторен престап и 
прекршок. 

6. Врз основа на примените исправи, документи и 
податоци, како и евиденцијата од точка 5 на оваа 
Одлука, се контролира законитоста на вршењето на 
надворешно-трговскиот промет, а особено: 

1) Дали предметот на надворешно-трговскиот до-
говор е во согласност со решението за упис во судски-
от регистар на правото за вршење надворешно-тргов-
ски промет,-

Кога ќе се установи дека п р е т п р и ј а т и е врши из-
воз, односно увоз за кој не е запишано во судскиот 
регистар, Дирекцијата за девизна документарна кон-
трола поднесува до надлежниот орган пријава против 
претпријатието и одговорното лице. 

2) Дали извезените стоки, односно услуги се на-
платени во законскиот рок и дали однапред плате-
ните стоки, односно услуги се увезени во законскиот 
рок. 

Во случај на пречекорување на законските рокови, 
против претпријатието и одговорното лице се подне-
сува пријава до надлежниот орган. 

3) Дали наплатата, односно плаќањето е извршено 
во пропишаната валута и ако не е се поднесува при-
јава до надлежниот орган. 

7. По работи на посредување во надворешно-тр-
говскиот промет и по компензациони работи, девиз-
ната документарна контрола се врши на начинот 
предвиден во точка 6 на оваа Одлука и на начинот 
предвиден со прописите што се донесуваат врз основа 
на член 28 и 29 од Законот за надворешно-трговското 
работење. 

8. По работи на долгорочна производна коопе-
рација, девизна документарна контрола се врши на 
начинот предвиден во точка 6 на оваа Одлука, а 
врз основа на извештаите што претпријатијата ги до-
ставуваат во согласност со прописите од член 50 на 
Законот се врши контрола на долгувањата и побару-
вањата на контокорентната сметка во согласност со 
одредбите на член 49 од Законот. 

Ако претпријатието не го израмни побарувачко-
то салдо во тековната година во рок од 90 дена од 
денот на утврдувањето на пречекорување на салдото 
и не постапи по налогот на Банката за израмнување 

на салдото, Народната банка поднесува п р в а в а за 
стопански престап врз основа на член 172 став 1 од-
редба под 8 од Законот. 

9. Врз основа на шесмесечните прегледи на ситуа-
циите и конечната пресметка за извршените инвести-
циони работи со странство, Народната банка на Ма-
кедонија врши контрола на рокот за наплата на при-
времените ситуации во согласност со Наредбата за 
определување на денот на извршување на услугата 
во надворешно-трговскиот промет („Сл. лист на СФРЈ“, 
бр. 75/89) и за контрола на рокот за внесување на 
девизите врз основа на остварената добивка 

10. Врз основа на договорите за застапување на 
странски лица, заради продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски лица, во Република 
Македонија и врз основа на копиите на налозите на 
извршеното плаќање на инопринципалот ,се врши кон-
трола на рокот за внесување на девизите, по основ 
на консигнационата провизија во согласност со за-
конскиот рок за внесување на девизите. 

11. Кога со контролата ќе се утврди дека дого-
ворената вредност е реализирана (извоз, увоз, наплата, 
плаќање, рокови, оправдана разлика и др.) се врши 
правдање на иадворешно-трговската работа. 

12. Со влегување во сила на оваа Одлука на те-
риторијата на Република Македонија, престанува да се 
применува Одлуката зе исправите и документацијата 
што им се доставува на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини, 
заради спроведување на девизна документарна кон-
трола и за начинот на вршење на контролата („Сл. 
лист на СФРЈ“, бр. 6/91). 

13. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 01. 
јануари 1993 година. 

О. бр. 02-15/У11-6/92 
24 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател на 
Советот на Народната банка 

на Македонија 
Гувернер, 

М-р Борко Станоевски с. р. 

1571. 
Врз основа на член 43 став 2, а во врска со 

член 25 алинеја 1 од Законот за Службата на опште-
ственото книговодство на Република Македонија 
(„Службетчвесник на СРМ“, број 44/85), донесувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕДИНСТВЕНИОТ ПЛАН НА СМЕТКИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО СМЕТКОВОДСТВО ВО СЛУЖБАТА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Со ова Упатство се пропишуваат содржината 
и ^начинот на водење на Единствениот план на смет-
ки на општественото сметководство во Службата на 
општественото книговодство (во натамошниот текст: 
Единствен план на сметки). 

2. На сметките на Единствениот план на сметки 
се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата по основ на плаќање меѓу учесниците во плат-
ниот промет во Републиката. 

3. Податоците што се евидентираат на сметките 
на Единствениот план на сметки се јавни, освен по-
датоците за кои е пропишано, односно со општ акт 
е утврдено дека претставуваат тајна. 
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II ЕДИНСТВЕН ПЛАН НА СМЕТКИ ВО СЛУЖБАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

4 Единствениот план на сметки, во Службата на 
општественото книговодство (во натамошниот текст: 
Службата) го сочинуваат основни трицифрени сметки 
систематизирани по класи со едноцифрена ознака и 
по групи сметки со двоцифрена ознака и тоа-

Класа 1 

СМЕТКИ НА ГОТОВИНА И НА ДРУГИ 
ВРЕДНОСТИ 

10 Готовина 

100 Готовина во благајната — трезорот на Служ-
бата 

101 Готовина кај поштите 
102 Заменети оштетени банкноти и оштетени ко 

вани пари 

11 Готовина на пат 

НО Дотации на поштите 
111 Одвишоци на поштите 
116 Дотации на издвоените единици на Службата 
117 Одвишоци на издвоените единици на Службата 

16 Таксени и даночни вредносници 

160 Депонирани залихи на таксени и даночни 
вредносници 

161 Наплатени трошоци за изработка на таксени 
и даночни вредносници 

162 Пресметка на продажбата на таксени и да-
ночни вредносници 

163 Номинален износ на продадени таксени и 
даночни вредносници 

165 Народна банка — по основ на таксени и да-
ночни вредносници 

166 Исплатена провизија по основ на продажба 
на таксени и даночни вредносници 

167 Наплатена провизија по основ на продажба 
на таксени и даночни вредносници 

168 ^ п р е с м е т а н и приходи од продажба на так-
сени вредносници 

169 Непресметани приходи од продажба на да-
ночни вредносници 

17 Втасани вредности 

170 Исплатени разни втасани вредности 

18 Пресметка на благајничките кусоци и вишоци кај 
поштите 
187 Благајнички кусоци кај поштите 
188 Благајнички вишоци кај поштите 

Класа 2 

СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРЕСМЕТКИТЕ СО 
НАРОДНАТА БАНКА И НА ДЕПОЗИТИТЕ НА 

ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА 

20 Депонирани средства на банките, кај Народната 
банка 

201 Задолжителни резерви на банките кај Народ-
ната банка 

24 Сметки на Народната банка 

240 Сметки на Народната банка за готовина 
242 Тековна сметка на платниот промет на На-

родната банка 

28 Депозити на Поштенската штедилница од влого-
вите на штедење и други депозити 

283 Депозити на Поштенската штедилница од вло-
говите на штедење и други депозити 

Класа 5 

СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА ВО ПРЕСМЕТКА 

50 Пресметка на средствата на депозити по видување 
за сметка на банките 

500 Збирна пресметка на средствата на депозити 
на банките 

503 Збирна пресметка на средствата на депозити 
на дел од банките 

508 Збирна пресметка на средствата на депозити 
на Народната банка 

51 Пресметани средства на депозити по видување на 
Народната банка 

518 Пресметани средства на депозити по видување 
на Народната банка 

53 Привремени и други сметки по работите на плат-
ниот промет 

531 Покриени чекови и акредитиви 
533 Упатници за исплата преку поштите 
536 Примени дознаки и упатници за исплата 
538 Привремена сметка на претпријатијата што 

вршат дејности во областа на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај 

539 Интерна привремена сметка 

54 Испратени налози со збирни авиза, по телефон, 
телекс, телефакс и телекомуникацискиот (ТК) 

пат 
540 Испратени налози со збирни авиза за одо-

брување 
541 Испратени налози со збирни авиза за задол-

жување 
542 Испратени телекс и телефакс налози за одо-

брување 
544 Испратени телефонски налози за одобрување 
546 Испратени телекомуникациони (ТК) налози за 

одобрување 
547 Испратени телекомуникациони (ТК) налози за 

задолжување 
548 Испратени телекомуникациони (ТК) налози за 

одобрување за кои се доставува оригинална 
документација 

549 Испратени телекомуникациони (ТК) налози за 
задолжување за кои се доставува оригинална 
документација 

55 Примени налези со збирни а визи, по телефон, те-
лекс, телефакс и телекомуникационен (ТК) пат 

550 Примени налози со збирни авиза за одо-
брување 

551 Примени налози со збирни авиза за задол-
жување 

552 Примени телекс и телефакс налози за одо-
брување 

554 Примени телефонски налози за одобрување, 
556 Примени телекомуникациони (ТК) налози. за 

одобрување 
557 Примени телекомуникациони (ТК) налози за 

задолжување 
558 Примени телекомуникациони (ТК) налози за, 

одобрување за кои се прима оригинална до-
кументација 

559 Примени телекомуникациони (ТК) налози за 
задолжување за кои се прима оригинална до-
кументација 

57 По,себни интерни пресметки 

570 Посебна пресметка на Службата во Репуб-
ликата 

572 Пресметка на готовина на Службата во Ре-
публиката со Народната банка 
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574 Ликвидација на пресметките по извршениот 
платен промет по телекомуникационен (ТК) 
пат 

578 Сметка на усогласување на организационите 
единици на Службата по извршениот платен 
промет за претходната година 

579 Сметка на усогласување на организационите 
единици на Службата по извршениот платен 
промет за тековната година 

58 Пресметка по извршен платен промет за испра-
тени налози од претходната година 

580 Пресметка по испратени налози со збирни ави-
зи за одобрување 

581 Пресметка по испратени налози со збирни 
авизи за задолжување 

582 Пресметка по испратени телекс и телефакс 
налози за одобрување 

584 Пресметка по испратени телефонски налози 
за одобрување 

586 Пресметка по испратени телекомуникациони 
(ТК) налози за одобрување 

587 Пресметка по испратени телекомуникациони 
(ТК) налози за задолжување 

588 Пресметка по испратени телекомуникациони 
(ТК) налози за одобрување за кои се доста-
вува оригинална документација 

589 Пресметка по испратени телекомуникациони 
(ТК) налози за задолжување за кои се доста 
вува оригиналната документација 

59 Пресметка по извршен платен промет за примени 
налози од претходната година 

590 Пресметка по примени налози со збирни ави-
за за одобрување 

591 Пресметка по примени налози со збирни ави-
зи за задолжување 

592 Пресметка по примени телекс и телефакс на-
лози за одобрување 

594 Пресметка по примени телефонски налози за 
одобрување 

596 Пресметка по примени телекомуникациони 
(ТК) налози за одобрување 

597 Пресметка по примени телекомуникациони 
(ТК) налози за задолжување 

598 Пресметка по примени телекомуникациони 
(ТК) налози за одобрување за кои се прима 
оригинална документација 

599 Пресметка по примени телекомуникациони 
(ТК) налози за задолжување за кои се прима 
оригинална документација 

Класа 6 

ЖИРО И ДРУГИ СМЕТКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

60 Жиро сметки на правни лица и делови на прав-
ни лица во областа на стопанството и опште-
ствените дејности 

601 Жиро сметки на правни лица во областа на 
стопанството 

603 Жиро сметки на правни лица во областа на 
општествените дејности 

604 Сметки на делови на правните лица во об-
ласта на стопанството 

609 Сметки на делови на правните лица ^во об-
ласта на општествените дејности 

61 Жиро сметки на Народната банка 

611 Жиро сметка на Народната банка 
615 Сметка на Народната банка за пласманите од 

средствата на примарната емисија 

62 Жиро сметки на банките, на други финансиски 
организации и посебни сметки на делови на бан-
ките и на други финансиски организации 

620 Жиро сметки н;а банките 
621 Посебна сметка . за вршење паричен промет 

на делот на банката за кој! не се пресмету-
ваат депозити 

623 Посебна сметка за вршење паричен промет 
ча делот на банката за кој се пресметуваат 
депозити 

625 Жиро сметки на други финансиски органи-
зации 

626 Посебна сметка за вршење на паричен про-
мет на делот на другите финансиски орга-
низации 

63 Жиро- сметки на буџетите, органите на управата 
и други организации 

630 Жиро сметки на буџетите 
637 Жиро сметки на органите на управата и дру-

ги организации 
638 Посебна сметка за вршење на паричен про-

мет на деловите на органите на управата и 
други организации 

64 Жиро сметки на општествените фондови, заводи-
те и месните заедници 

640 Жиро сметки на фондовите за здравствено 
осигурување 

642 Жиро сметки на фондовите за пензиско и 
инвалидско осигурување 

645 Жиро сметки на месните заедници 
648 Жиро сметки на заводите за вработување 

65 Жиро сметки на фондовите за развој и на оп-
штествените фондови 

650 Жиро сметки на фондовите за развој 
651 Жиро сметки на фондовите на заедничките 

резерви на правните лица 
652 Жиро сметки на општествените фондови 
655 Жиро сметки на фондовите за солидарност 

66 Жиро сметки на фондовите во областа на мате-
ријалното производство, во станбено-комуналната 
дејност и на организациите за осигурување и ре-
осигурување 

661 Жиро сметки на фондовите во областа на 
материјалното производство 

662 Жиро сметки на фондовите на станбено-ко-
муналната дејност 

664 Жиро сметки на организациите за осигуру-
вање и реосигурување 

665 Посебна сметка за вршење паричен промет 
на дел на организациите за осигурување и 
реосигурување 

67 Жиро сметки на станбените згради на општестве-
ните организации, здруженија на граѓани и на 
други правни лица 

675 Жиро сметки на станбените згради 
678 Жиро сметки на општествените организации, 

здруженија на граѓани и на други празни 
лица 

68 Жиро сметки на другите учесници во платниот 
промет 

682 Посебна сметка за учесниците во платниот 
промет 

685 Жиро сметки на другите учесници во плат-
ниот промет 

69 Жиро сметки на правните лица во ликвидација, 
односно во стечај, депозити и средства на смет-
ките што не се користат 

690 Жиро сметки на правните лица во ликвида-
ција, односно во стечај 
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696 Средства на судските депозити и запленети 
средства на извршеници 

697 Средства на други депозити 
699 Средства по жиро сметки и по други сметки 

на правните лица што не се користат 

Класа 7 

СМЕТКИ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА 

71 Средства на резерви 

710 Средства на резерви на правните лица во об-
ласта на стопанството 

711 Резервен фонд на Народната банка 
713 Средства на резерви на правните лица во об-

ласта на општествените дејности 
714 Средства на резерви на организациите за оси-

гурување и реосигурување 
718 Средства на резерви на органите на управа и 

други организации 

72 Средства за заедничка потрошувачка 

720 Средства за заедничка потрошувачка на прав-
ните лица во областа на стопанството 

723 Средства за заедничка потрошувачка на прав-
ните лица во областа на општествените деј-
ности 

725 Средства за заедничка потрошувачка на други 
правни лица 

727 Средства за заедничка потрошувачка на дру 
ги финансиски организации, банки, Народна-
та банка и на организации за осигурување 

728 Средства за заедничка потрошувачка на орга-
ните на управата и други организации 

74 Средства за други и посебни намени на правните 
лица 

741 Средства за други намени на фондовите, од-
носно заводите и на месните заедници 

742 Средства за превентива на организација за 
осигурување 

743 Средства за солидарност и други намени н,а 
правните лица 

746 Средства на фондовите на општествените ор-
ганизации, на здруженијата на граѓани и на 
други правни лица 

747 Денарска противредност за продажба и откуп 
на девизи на граѓани 

748 Средства пренесени на банка и на друга фи-
нансиска организација по работи за сметка 
на правни лица 

75 Средства на резерви на буџетите 

750 Средства на резерви на буџетите 
752 Средства на посебна резерва на буџетите 

76 Издвоени парични средства и акредитиви 

762 Издвоени парични средства и акредитиви во 
областа на стопанството 

763 Издвоени парични средства и акредитиви во 
областа на општествените дејности 

77 Средства на резерви на фондовите 

770 Средства на резерви на фондовите за здрав-
ствено осигурување 

772 Средства на резерви на фондовите за пензи-
ско и инвалидско осигурување 

775 Средства на резерви на фондовите од обла-
с н а на материјапното производство 

777 Средства на резерви на фондовите за стан-
бено-комуналната област 

778 Средства на резерви на заводите за вработу-
вање 

78 Средства за посебна намена на општините и Ре-
публиката 

780 Средства од местен самопридонес 
789 Други средства за посебна намена на општи-

ните и Републиката 

Класа 8 

СМЕТКИ НА СРЕДСТВА НА ОГРАНИЧУВАЊЕ 
И ПРООДНИ СМЕТКИ 

82 Средства на ограничување 

825 Ограничени приходи на буџетите 
826 Ограничени приходи на фондовите од опште 

ствени дејности 

83 Проодни сметки за приходот од поврзани прет-
пријатија 

833 Проодни сметки за приходот од поврзани 
претпријатија 

84 Проодни сметки за уплата на приходите на бу-
џетите, фондовите, заводите и други општестве-
ни организации 

840 Проодни сметки на приходите на буџетите 
841 Посебни сметки по работи за сметка на бу-

џетите 
842 Проодни сметки на приходите на други фон-

дови и општествени организации 
843 Проодни сметки на приходите на фондовите 

односно заводите 
845 Евидентна сметка на приходите на органите 

на управата 
846 Проодни сметки на приходите од граѓани и 

граѓанско-правни лица (населението) 
849 Проодна сметка за други средства што се со-

бираат и распоредуваат на определени корис-
ници 

Класа 9 

СМЕТКИ НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

99 Сметки на вонбилансната евиденција 

992 Остави — депозити 
997 Оставувачи на остави — депозити 

III. НАЧИН НА ЈВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ 
ПЛАН НА СМЕТКИ 

5. Сметките на Единствениот план на сметки ги 
водат организационите единици на Службата во глав-
ната книга и во аналитичките евиденции. 

Во главната книга се водат основните трицифре-
ни сметки по видовите на средства. 

Во аналитичките евиденции се водат индивидуал-
ните партии на жиро-сметките и на другите сметки 
отворени во рамките на основните сметки за оддел-
ни намени на средствата. 

6. Организационите единици на Службата се дол-
жни секојдневно и ажурно да го евидентираат про-
метот и состојбата на средствата во евиденциите 
утврдени во точка 5 од ова Упатство. 

7. Врз основа на податоците од главната книга, 
организационите единици на Службата задолжително 
изработуваат за своето подрачје на последниот ден 
од секој месец „Биланс на состојбата на средствата 
на сметките на Единствениот план на сметки — 
бруто промет и салдо на сметките“ на образецот 
„КН-1 СОК“ што е отпечатен кон ова упатство и 
претставува негов составен цел. 

Службата на општественото книговодство на Ре-
публиката го изработува билансот од став 1 на оваа 
точка, во пропишаните рокови, со собирање на по-
датоците од билансите на организационите единици 
на службите од своето подрачје. 
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8. Кон крајот на годината организационите еди-
ници на Службата вршат попис на средствата на 
сметките на Единствениот план на сметки и попис 
на средствата во благајната и во трезорот на орга-
низационата единица на Службата со состојба на 31. 
декември. 

Врз основа на податоците од главната книга и 
од спроведениот попис од став 1 на оваа точка, ор-
ганизационата единица на Службата изработува го-
дишен биланс со состојба на ден 31. декември. 

9. Главната книга се заклучува со состојба на ден 
31 декември, се потпишува од страна на овластените 
лица и се заверува со печат на организационата 
единица на Службата. 

Главната книга се отвора под 1. јануари во те-
ковната година. 

Аналитичките евиденции ед точка 5 на ова Упат-
ство се заклучуваат, односно се отвораат на начинот 
од став 1 и 2 на оваа точка. 

10. Главната книга и годишниот биланс се чу-
ваат трајно. 

Книговодствените исправи врз основа на кои се 
вршат книжења на сметките на Единствениот плач 
на сметки се чуваат најмалку 3 години. 

Документацијата од став 1 и 2 на оваа точка 
може да се чува на микро филмови, ако таа доку-
ментација се чува на микро филмови не мора да се 
чува и во оригинал. 

IV. СОДРЖИНА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СМЕТКИ 

Класа 1 

СМЕТКИ НА ГОТОВИНА И НА ДРУГИ 
ВРЕДНОСТИ 

11. На сметките од класа 1 се води евиденција 
за состојбата и прометот на готовината — парите 
и вредносниците примени од Народната банка или, 
по нејзин налог од други организациони единици на 
Службата, односно на готовината и вредносниците 
испратени до Народната банка или, по нејзин налог, 
до друга организациона единица на Службата. 

12. На сметките од група 10 — Готовина, се во-
ди евиденција за состојбата и прометот на готови-
ната во благајната — трезорот на Службата и ка ј 
правните лица што вршат дејност во областа на 
поштенскиот, телеграфскиот' и телефонскиот сообра-
ќај, одн,осно на нивните единици. 

На сметката 100 - Готовина во благајната - -
трезорот на Службата, се води евиденција за состој-
бата и прометот на готовината ка ј организационите 
единици на Службата. Преку оваа сметка се еви-
дентира и замената на излитени банкноти. 

На сметката 101 — Готовина ка ј поштите, се во-
ди евиденција за состојбата и прометот на готови-
ната ка ј правните лица што вршат дејности во об-
ласта на поштенскиот, телеграфскиот и телефонски-
от сообраќај (во натамошниот текст- пошта). 

На сметка 102 — Заменети оштетени банкноти 
и оштетени ковани пари, се води евиденција за со-
стојбата и прометот на заменетите оштетени банк-
ноти и'оштетени ковани пари. 

13. На сметките од група 11 — Готовина на пат, 
се води евиденција за состојбата и прометот на па-
ричните дотации и одвишоци што организационите 
единици на Службата ги доставуваат односно ги' 
примаат од поштите со кои се во пресметковен од-
нос и од издвоените единици на Службата. 

На сметката НО— Дотации на поштите, се води 
евиденција за состојбата и прометот на готовината 
што организационите единици на Службата им ја 
доставуваат на поштите заради обезбедување на по-
штите со потребни парични средства за вршење на 
определени работи на платниот промет, во Репуб-
ликата 

На сметката 111 — Одвишоци на поштите, се во-
ди евиденција за состојбата и прометот на готови-
ната што- при заклучокот на дневната работа ќе го 

утврди благајната на поштата како одвишок над ут-
врдениот благајнички максимум, а ко ј и се доста-
вува на организационата единица на Службата. 

На сметката 116 — Дотации на издвоените еди-
ници на Службата, се води евиденција за состојбата 
и прометот на готовината што организационата еди-
ница на Службата им ја доставува на своите издвое-
ни единици заради обезбедување на тие единици со 
потребни парични средства за исплата во готово. 

На сметката 117 — Одвишоци на издвоените еди-
ници на Службата, се води евиденција за состојбата 
и прометот на готовината што при заклучокот на 
дневната работа ќе го утврди благајната на издвое-
ната единица на Службата како вишок над утврде-
ниот благајнички максимум, а ко ј и го доставува на 
својата организациона единица на Службата. 

14. Н а сметките од група 16 — Таксени и да-
ночни вредносници, се води приемот, продажбата, 
замената и пресметката на продажба на таксени и 
даночни вредносници (административни таксени мар-
ки, судски таксени марки и менични бланкети). 

На сметката 160 — Депонирани залихи на так-
сени и даночни вредносници, се води евиденција за 
состојбата и прометот на таксените и даночните 
вредносници во благајната и трезорот на Службата. 

На сметката 161 — Наплатени трошоци за изра-
ботка на таксени и даночни вредносници, се води 
евиденција за износот што организационата едини-
ца на Службата ќе го наплати на име надоместок 
за извршена замена на оштетени таксени и даночни 
вредносници и за распределба на тие средства меѓу 
Народната банка и Службата на општественото кни-
говодство. 

На сметката 162 - Пресметка на продажбата на 
таксени и даночни вредносници, се води евиденција 
за состојбата и прометот на продадените и откупе-
ните таксени и даночни вредносници. 

Н а сметката 163 — Номинален износ на прода-
дени таксени и даночни вредносници, се води номи-
налниот износ на продадените таксени и даночни 
вредносници заради месечна пресметка на ефектив-
ната продажба меѓу Народната банка и организа-
ционата единица на Службата. 

На оваа сметка се води и евиденција за отку-
пените (неупотребливи и оштетени) таксени и да-
ночни вредносници, како и за вишоците и кусоци-
те на вредносници настанати во интерното работење 
Да организационите единици на Службата. 

На сметката 165 - Народна банка - џо основ 
на таксени и даночни вредносници, се води евиден-
ција за номиналниот износ на таксените и даночни-
те вредносници примени од Народната банка и вра-
тени на Народната банка. Преку оваа сметка се 
врши книжење по извршената пресметка на продаж-
бата на таксени и даночни вредносници. 

На сметката 166 — Исплатена провизија по ос-
нов на продажба на таксени и даночни вредносници, 
се води евиденција за исплатената провизија на ов-
ластените продавачи на мало, односно на други ор-
ганизации овластени за продажба на таксени и да-
ночни вредносници за продадените вредносници. 

На сметката 167 — Наплатена провизија по ос-
нов на продажба на таксени и даночни вредносни-
ци, се води евиденција за наплатената провизија по 
основ на продажба на таксени и даночни вредносни-
ци, како и пресметка на исплатената провизија со 
Народната банка. 

На сметката 168 — Непресметани приходи од про-
дажба на таксени вредносници, се води евиденција 
за непресметаните приходи од продажба на таксени 
вредносници од страна на организациите што вршат 
продажба на тие вредносници. 

На сметката 169 — Непресметани приходи од 
продажба на даночни вредносници, се води евиден-
ција за непресметаните приходи од продажба на да-
ночни вредносници од страна на организациите што 
вршат продажба на тие вредносници. 
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15. На сметките од група 17 — Втасани вредно-
сти, се \води евиденција за исплатените изн,оси ,за 
втасаните обврзници по разни основи за ЧИЈ а испла-
та, противредност обезбедува Народната банка, од-
носно друга организација и заедница што ги издала 
обврзниците. 

На сметката 170 — Исплатени разни втасани 
вредности, се води евиденција за исплатените износи 
за втасаните обврзници по разни основи за чија ис-
плата противредност обезбедува Народната банка, 
односно друга организација или заедница што ги из-
дала обврзниците, до пресметката со нив. 

16. На сметките од група 18 — Пресметка на 
благајничките кусоци и вишоци ка ј поштите, се во-
ди евиденција за утврдените кусоци и вишоци во 
„дневникот на уплати“, односно во „дневникот за 
исплати“ на поштите, во „состојбата на касата“ на 
поштите, како и во дотациите каЈ поштите и во од-
битоците што ги испратиле поштите. 

На сметката 187 — Благајнички кусоци ка ј по-
штите, се води евиденција за утврдените кусоци во 
„дневникот на уплати“ односно во „дневникот на ис-
плати“ на поштите, во „состојбата на касата“ на по-
штите, како и во дотациите каЈ поштите и во одби-
т о ц и т е што ги испратиле поштите. 

На сметката 188 — Благајнички вишоци ка ј по-
штите, се води евиденција за утврдените вишоци во 
„дневникот на уплати“ односно во „дневникот на 
исплати“ на поштите, во „состојбата на касата“ на 
поштите, како и во дотациите ка ј поштите и во 
одвишоците што ги испратиле поштите. 

Класа 2 

СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРЕСМЕТКИТЕ 
СО НАРОДНАТА БАНК^ И НА ДЕПОЗИТИТЕ 

НА ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА 

17. На сметките од класа ? се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата од пресмет-
ките на банките со Народната банка и депозитите 
на Поштенската штедилница од влоговите на штеде-
ње. 

18. На сметките од група 20 - Депонирани сред-
ства на банките ка ј Народната банка, се води еви-
денција за средствата на задолжителната резрва на 
банките ка ј Народната банка. 

На сметката 201 — Задолжителни резерви на 
банките ка ј Народната банка се води евиденција на 
средствата на задолжителната резерва на банките 
ка ј Народната банка, согласно со прописите за за-
должителна резерва на банките ка ј Народната банка. 

19. На сметките од група 24 — Сметки на На-
родната банка, се евидентираат промените настанати 
од односите на Службата и на, Народната банка по 
примената и вратената готовина и по издадените и 
извршените налози на платниот промет на Народ-
ната банка. 

На сметката 240 - Сметки на Народната банка 
за готовина, се евидентираат промените настанати 
со движењето на готовината меѓу Народната банка 
и Службата. Оваа сметка се отвора само во Служ-
бата на Републиката Преку оваа сметка се евиден 
тираат паричните дотации што Народната банка им 
ги доставува на организационите единици на Служ-
бата и одвишоците на готовината што организацио-
ните единици на Службата и ја доставуваат на На-
родната банка, како и износите на издадени и ош-
тетени банкноти и оштетени ковани пари што орга-
низационите единици на Службата и ги доставуваат 
на Народната банка 

На сметката 242 — Тековна сметка на платниот 
промет на Народната банка, се евидентираат изно-
сите од спецификациите на издадените збирни авиза 
за задолжување, односно одобрување што Народната 
банка ги доставува на пресметковното седиште на 
Службата за пресметка за испратените збирни авиза 
на организационите единици на Службата Преку 
оваа сметка се врши и пресметка за збирните авизд 
што ги издале организационите единици на Служ-

бата за Народната банка. Оваа сметка се отвора са-
мо во пресметковно^ седиште на Службата. 

20. На сметките од група 28 — Депозити на 
Поштенската штедилница од влоговите на штедење 
и други депозити, се води евиденција на средствата 
на штедните влогови и други депозити ка ј Поштен-1 

ската штедилница. 
На сметката 283 — Депозити на Поштенската 

штедилница од влоговите на штедење и други депо-
зити, се води евиденција на средствата на штедните 
влогови ка ј Поштенската штедилница. 

Класа 5 

СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА ВО ПРЕСМЕТКА 

21. На сметките од класа 5 се евидентираат со-
стојбата и прометот на средствата од пресметката 
на средствата на депозитите по видување што се 
вклучуваат во депозитот на банките, односно во де-
позитот на Народната банка, положени или примени 
средства заради исплата преку организационата еди-
ница на Службата или поштата, пресметката по из-
вршениот платен промет во Службата, како и пре-
сметката на намирените обврски преку пресметков-
ните начини на плаќање. 

22 На сметките од група 50 - Пресметка на 
средствата на депозити по видување за сметка на 
банките, се евидентира дневната збирна пресметка 
на состојбата на средствата на корисниците по бан-
ките што секојдневно се вклучуваат во жиро-смет-
ките на банките. 

На сметката 500 — Збирна пресметка на сред-
ствата на депозити на банките, се евидентираат сред-
ствата по видување на сметките на корисниците ка ј 
Службата што секојдневно се вклучуваат во жиро-
сметките на банките со кои корисниците склучиле 
договори за депонирање на средствата 

На сметката 503 — Збирна пресметка на сред-
ствата на депозити на дел од банката, се евиденти-
раат средства на сметките ка ј Службата, кои како 
депозити по видување, секојдневно се пресметуваат 
за дел од банката и кои се составен дел на жиро-
сметката на .банката депозитор. За состојбата и про-
мените на средствата на таа сметка Службата секој-
дневно ја известува банката и дел од банката, а 
средства пресметани на таа сметка ги користи бан-
ката, односно дел од банката. 

На сметката 508 — Збирна пресметка на сред-
ствата на депозити на Народната банка, се евиден-
тираат средствата на корисниците и на другите прав-
ни лица на сметките ка ј Службата, што претставу-
ваат депозит на Народната банка. 

23. На сметките од група 51 — Пресметани сред-
ства на депозити по видување на Народната банка, 
се евидентира збирната пресметка на средствата на 
депозитите по видување на Народната банка. 

На сметката 518 — Пресметани средства на де-
позити по видување на Народната банка, се евиден-
тираат срдствата на правните лица на сметките ка ј 
Службата, што претставуваат депозит на Народната 
банка. 

24. На сметките од групата 53 — Привремени и 
други сметки по работите на платниот промет, се 
води евиденција на уплатените средства во готово, 
на пренесените средства од жиро-сметките и други 
сметки или со дознака заради исплата на определен 
корисник преку организационата единица на Служ-
бата или поштата 

На сметката 531 — Покриени чекови и акреди-
тиви, се води евиденција за уплатените, односно за 
пренесените парични средства врз основа на кои 
организационата единица на Службата издава по-
криени чекови и акредитиви со кои корисникот врши 
определени плаќања 

На сметката 533 — Упатници за исплата преку 
пошти, се води евиденција за уплатените, односно 
пренесените парични средства во износот по спи-
сокот на приложените упатници за исплата преку 
пошти. 
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На сметката 536 — Примени дознаки и упатни-
ци за (исплата, се води евиденција за уплатените, 
односно пренесените парични средства за исплата на 
примените дознаки или упатници преку организа-
ционите единици на Службата 

На сметката 538 — Привремена сметка на прет-
пријатијата што вршат дејности во областа на пош-
тенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, 
се води евиденција за износите од неисправните на-
лози примени преку пошта, како и за износите на 
загубените дневници на уплатите и дневници на ис-
платите искажани во „состојбата на касата“ на пош-
тите. 

На сметката 539 — Интерна привремена смет-
ка, се води евиденција за износите што се однесу-
ваат на разликите утврдени според интерното рабо-
тење од извршениот платен промет, односно по дру-
гите налози што не можеле да бидат извршени, а 
за кои не е предвидена посебна сметка во единстве-
ниот план на сметки на општественото сметковод-
ство Во рамките на оваа сметка се отвораат инди-
видуални партии по организациони делови во орга-
низационата единица на Службата . 

25. На сметките од група 54 — Испратени на-
лози со збирни авиза, по телефон, телекс, телефакс 
и телекомуникационен (ТК) пат, организационите еди-
н/ици на Службата за иницијатива ги евидентираат 
износите на налозите испратени со збирни авиза, 
по телефон, телекс, телефакс и телекомуникационен 
(ТК) пат, како и износите на усогласениот извршен 
платен промет во тековната година. Организационата 
единица на Службата за иницијатива води евиден-
ција за испратените налози по организационите еди-
ници на Службата за извршување и Народната банка. 

На сметката 540 — Испратени налози со збирни 
авиза за одобрување, организационите единици на 
Службата за иницијатива ги евидентираат износите 
на испратените збирни авиза за одобрување и усо-
гласување на извршениот платен промет по таа ос-
нова, во тековната година^ 

На сметката 541 — Испратени налози со збирни 
авиза за задолжување, организационите единици на 
Службата за иницијатива ги евидентираат износите 
на испратените збирни авиза за задолжување и усо-
гласување на извршениот платен промет по таа ос-
нова, во тековната година. 

На сметката 542 — Испратени телекс и теле-
факс налози за одобрување, организационите едини-
ци на Службата за иницијатива пи евидентираат из-
носите на испратените телекс и телефакс балози за 
одобрување и усогласување на извршениот платен про-
мет по таа основа, во тековната година. 

На сметката 544 — Испратени телефонски нало-
зи за одобрување, организационите единици на Служ-
бата за иницијатива ги евидентираат износите на 
испратените телефонски налози за одобрување и усо-
гласување на извршениот платен промет по таа ос-
нова во тековната година. 

На сметката 546 — Исплатени телекомуника-
циони (ТК) налози за одобрување, организационите 
единици на Службата за иницијатива ги евиденти-
раат износите на испратените ТК налози за одобру-
вање за кои не се доставува оригинална документа-
ција и усогласување на извршениот платен промет 
по таа основа, во тековната година. 

На сметката 547 — Испратени телекомуникацио-
ни (ТК) налози за задолжување, организационите еди-
ници на Службата за иницијатива ги евидентираат 
износите на испратените ТК налози за задолжување 
за кои не се доставува оригинална документација 
и усогласување на извршениот платен промет по таа 
основа,-во тековната година. 

На сметката 548 — Испратени телекомуникацио-
ни (ТК) налози за одобрување за кои се доставува 
оригинална документација, организационите единици 
на Службата за иницијатива ги евидентираат изно-
сите на испратените ТК налози за одобрување за 
кои се доставува оригинална документација и усо-
гласување на извршениот платен промет по таа ос-
нова, во тековната година. 

На сметката 549 — Испратени телекомуникацио-
ни (ТК) налози за задолжување за кои се доставува 
оригинална документација, организационите едини-
ци на Службата за иницијатива ги евидентираат из-
носите на испратените ТК налози за задолжување 
за кои се доставува оригинална документација и 
усогласување на извршениот платен промет по таа 
основа во тековната година. 

26. На сметките од група 55 — Примени нало-
зи со збирни авиза, по телефон, телекс, телефакс и 
телекомуникационен (ТК) пат, организационите еди-
ници на Службата за извршување ги евидентираат 
износите на налозите примени со збирни авиза, по 
телефон, телекс, телефакс и телекомуникционен (ТК) 
пат, како и износите на усогласениот извршен пла-
тен промет во тековната година Организационата 
единица на Службата за извршување води евиден-
ција на примените налози по организационите еди-
ници на Службата за иницијатива и Народната банка. 

На сметката 550 — Примени налози со збирни 
авиза за одобрување, организационите единици на 
Службата за извршување ги евидентираат износите 
на примените збирни авиза за одобрување и усогла-
сување на извршениот платен промет по таа основа, 
во тековната година. 

На сметката 551 — Примени налози со збирни 
авиза за задолжување, организационите единици на 
Службата за извршување ги евидентираат износите 
на примените збирни авиза^ за задолжување и усогла-
сување на извршениот платен промет по таа основа, 
во тековната година 

На сметката 552 — Примени телекс и телефакс 
налози за одобрување, организационите единици на 
Службата за извршување ги евидентираат износите 
на примените телекс и телефакс налози за одобру-
вање и усогласување на извршениот платен промет 
по таа основа, во тековната година. 

На сметката 554 — Примени телефонски налози 
за одобрување, организационите единици на Служ-
бата за извршување ги евидентираат износите на 
примените телефонски налози за одобрување и усо-
гласување на извршениот платен промет по таа ос-
нова, во тековната година. 

На сметката 556 — Примени телекомуникацио-
ни (ТК) налози за одобрување, организационите еди-
ници на Службата за извршување ги евидентираат 
износите на примените ТК налози за одобрување за 
кои не примаат оригинална документација и усогла-
сување на извршениот платен промет по таа основа, 
во тековната година. 

На сметката 557 — Примени телекомуникациони 
(ТК) налози за задолжување, организационите едини-
ци на Службата за извршување ги евидентираат из-
носите на примените ТК налози за задолжување за 
кои не примаат оригинална документација и усогла-
сување на извршениот платен промет по таа основа, 
во тековната година. 

На сметката 558 — Примени телекомуникациони 
(ТК) налози за одобрување за кои се прима ориги-
нална документација, организационите единици на 
Службата за извршување ги евидентираат износите 
на примените ТК налози за одобрување за кои при-
маат оригинална документација и усогласување на 
извршениот платен промет по таа основа, во теков-
ната година. 

На сметката 559 — Примени телекомуникациони 
(ТК) налози за задолжување за кои се прима ори-
гинална документација, организационите единици на 
Службата за извршување ги евидентираат износите 
на примените ТК налози за задолжување за кои при-
маат оригинална документација и усогласување на 
извршениот платен промет по таа основа, во теков-
ната година. 

27. На сметките од група 57 — Посебни интер-
ни пресметки, се евидентираат посебните интерни 
пресметки меѓу организационите единици на Служ-
бата и Службата во Републиката како и пресметката 
со пресметковно^ седиште на Службата по основа 
на извршениот платен промет. 
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На сметката 570 — Посебна пресметка на Служ-
бата во Републиката, се евидентира посебна интерна 
пресметка меѓу организационите единици на Служ-
бата и Службата во Републиката. 

На сметката 572 — Пресметка на готовината на 
Службата во Републиката со Народната банка, се 
евидентираат износите на доставените излитени и ош-
тетени банкноти и на оштетените ковани пари и од 
вишокот што организационите единици на Службата 
и ги доставуваат на Народната банка. На оваа смет-
ка се евидентира и приемот на паричните дотации 
од Народната банка. Преку оваа сметка се евиден-
тират и дотациите што организационите единици на 
Службата ги доставуваат по налогот на Народната 
банка. 

На сметката 574 — Ликвидација на пресметките 
по извршениот платен промет по телекомуникацио-
нен (ТК) пат се евидентира преносот (ликвидација) 
на состојбата на сметката 578 што се однесува на 
усогласувањето на извршениот платен промет по те-
лекомуникационен (ТК) пат. 

На сметката 578 — Сметка на усогласување на 
организационите единици на Службата по изврше-
ниот платен промет за претходната година, органи-
зационите единици на Службата ги евидентираат 
примените, односно испратените усогласувања по при-
мените и испратени налози со збирни авиза, по те-
лекс, телефакс, телефон и телекомуникационен (ТК) 
пат, за извршениот платен промет во претходната 
година. На оваа сметка на одделни партии се води 
пресметаниот платен промет извршен во претходната 
година, посебно за одобрување, а посебно за задол-
жување. 

На сметката 579 — Сметка на усогласување на 
организационите единици на Службата по изврше-
ниот платен промет за тековна година, организацио-
ните единици на Службата ги евидентираат приме-
ните, односно испратените усогласување по приме-
ните и испратените налози со збирни авиза, телекс, 
телефакс, телефон и телекомуникационен (ТК) пат, 
за извршениот платен промет во тековната година. 
На оваа сметка на одделни партии се води пресме-
таниот платен промет извршен во тековната година, 
посебно за одобрување, а посебно за задолжување. 

28. На сметките од група 58 — Пресметка по 
извршениот платен промет за испратени налози од 
претходната година, се евидентира преносот на со-
стојбата за отворени ставки по испратените налози 
со збирни авиза, телефон, телекс, телефакс и теле-
комуникационен (ТК) пат, на 31 декември претход-
ната година. 

На сметките од оваа група, се евидентираат и 
износите на усогласените збирни авиза издадени во 
претходната година. 

На сметката 580 — Пресметка по испратени на-
лози со збирни авиза за одобрување, се евидентира 
преносот на состојбата од сметката 540 — Испратени 
налози со збирни авиза за одобрување, на 31. декем-
ври претходната година. На оваа сметка се евиден-
тира и пресметката на усогласените збирни авиза за 
одобрување, испратени до 31. декември претходната 
година, а чија пресметка е извршена во тековната 
година. 

На сметката 581 — Пресметка по испратени на-
лози со збирни авиза за задолжување, се евиден-
тира преносот на состојбата од сметката 541 — 
Испратени налози со збирни авиза за задолжување, 
на 31 декември претходната година. На оваа смет-
ка се евидентира и пресметката на усогласените 
збирни авиза за задолжување испратени до 31. де-
кември претходната година, а чија пресметка е из-
вршена во тековната година. 

На сметката 582 - Пресметка по испратени те-
лекс и телефакс налози за одобрување, се евиден-
тира преносот на состојбата од сметката 542 — Ис-
пратени телекс и телефакс налози за одобрување, на 
31. декември претходната година. Н а оваа сметка 
се евидентира и пресметката на усогласените телекс 

и телефакс налози за одобрување, испратени до 31. 
декември претходната година, а чија пресметка е 
извршена во тековната година. 

На сметката 584 — Пресметка по испратени те-
лефонски налози за одобрување, се евидентира пре-
носот на состојбата од сметката 544 — Испратени 
телефонски налози за одобрување, на 31. декември 
претходната година. Н а оваа сметка се евидентира 
и пресметката на усогласените телефонски налози за 
одобрување испратени до 31. декември претходната 
година, а чија пресметка е извршена во тековната 
година. 

На сметката 586 — Пресметка по испратени те-
лекомуникациони (ТК) налози за одобрување, се еви-
дентира преносот на состојбата од сметката 546 — 
Испратени телекомуникациони (ТК) налози за одо-
брување, на 31. декември претходната година. На 
оваа сметка се евидентира и пресметката на усогла-
сените телекомуникациони (ТК) налози за одобрува-
ње испратени до 31. декември претходната година, 
а чија пресметка е извршена во тековната година. 

На сметката 587 — Пресметка по испратени те-
лекомуникациони (ТК) налози за задолжување, се 
евидентира преносот на состојбата од сметката 547 
— Испратени телекомуникациони (ТК) налози за за-
должување, на 31. декември претходната година. На 
оваа сметка се евидентира и пресметката на усогла-
сените телекомуникациони (ТК) налози за задолжу-
вање испратени до 31, декември претходната година, 
а чија пресметка е извршена во тековната година. 

На сметката 588 - Пресметка по испратени те-
лекомуникациони (ТК) налози за одобрување за кои 
се доставува оригинална документација, се евиден-
тира преносот на состојбата од сметката 548 — Ис-
пратени телекомуникациони (ТК) налози за одобру-
вање за кои се доставува оригинална документација, 
на 31. декември претходната година. На оваа сметка 
се евидентира и пресметката на усогласените теле-
комуникациони (ТК) налози за одобрување за кои се 
доставува оригинална документација, испратени до 
31. декември претходната година, а чија пресметка 
е извршена во тековната година. 

На сметката 589 — Пресметка по испратени те-
лекомуникациони (ТК) налози за задолжување за кои 
се доставува оригинална документација, се евиден-
тира преносот на состојбата од сметката 549 — Ис-
пратени телекомуникациони (ТК) налози за задол-
жување за кои се доставува оригинална документа-
ција, на 31. декември претходната година. На оваа 
сметка се евидентира и пресметката на усогласени-
те телекомуникациони (ТК) налози за задолжување 
за кои се доставува оригинална документација, ис-
пратени до 31. декември претходната година, а чија 
пресметка е извршена во тековната година. 

29. На сметките од група 59 — Пресметка по 
извршен платен промет за примени налози од прет-
ходната година, се евидентира преносот на состојбата 
за отворените ставки од примените налози со збир-
ни авиза, телефон, телекс, телефакс и телекомуни-
кационен (ТК) пат, на 31. декември претходната го-
дина и примените налози од претходната година во 
тековната година. На сметките на оваа група, се еви-
дентираат износите на усогласените збирни авиза из-
дадени во претходната година. 

На сметката 590 — Пресметка по примени на-
лози со збирни авиза за одобрување, се евидентира 
преносот на состојбата од сметката 550 — Примени 
налози со збирни авиза за одобрување, на 31. декем-
ври претходната година и примени налози од прет-
ходната година во тековната година. На оваа сметка 
се евидентира и пресметката на усогласените збирни 
авиза за одобрување, од претходната година, а чија 
пресметка е извршена во тековната година. 

На сметката 591 — Пресметка по примени на-
лози со збирни авиза за задолжување, се евидентира 
преносот на состојбата од сметката 551 — Примени 
налози со збирни авиза за задолжување, на 31. де-
кември претходната година и примени налози од 
претходната година во тековната година. На оваа 
сметка се евидентира и пресметката на усогласените 
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збирни авиза за задолжување, од претходната го-
дина, а чија пресметка с извршена во тековната го-
дина. 

На сметката 592 - Пресметка по примените те-
лекс и телефакс налози за одобрување, се евиден-
тира преносот на состојбата од сметката 552 — При-
мени телекс и телефакс налози за одобрување, на 
31. декември претходната година и примени налози 
од претходната година во тековната година. На оваа 
сметка се евидентира и пресметката на усогласените 
телекс и телефакс налози за одобрување од прет-
ходната година, а чија пресметка е извршена во те-
ковната година. 

На сметката 594 — Пресметка по примени те-
лефонски налози за одобрување, се евидентира пре-
носот на состојбата од сметката 554 — Примени те-
лефонски налози за одобрување, на 31. декември 
претходната година и примени налози од претход-
ната година во тековната година. На оваа сметка се 
евидентира и пресметката на усогласените телефон-
ски налози за одобрување, од претходната година, а 
чија пресметка е извршена во тековната година. 

На сметката 596 — Пресметка по примени те-
лекомуникациони (ТК) налози за одобрување, се еви-
дентира преносот на состојбата од сметката 556 — 
Примени телекомуникациони (ТК) налози за одобру-
вање, на 31. декември претходната година и приме-
ни налози од претходната година во тековната го-
дина. На оваа сметка се евидентира и пресметката 
на усогласените телекомуникациони (ТК) налози за 
одобрување од претходната година, а чија пресмет-
ка е извршена во тековната година. 

На сметката 597 — Пресметка по примени те-
лекомуникациони (ТК) налози за задолжување, се 
евидентира преносот на состојбата од сметката 557 
— Примени телекомуникациони (ТК) налози за за-
должување, на 31. декември претходната година и 
примени налози од претходната година во тековната 
година. На оваа сметка се евидентира и пресметката 
на усогласените телекомуникациони (ТК) налози за 
задолжување од претходната година, а чија пресмет-
ка е извршена во тековната година. 

На сметката 598 — Пресметка по примени те-
лекомуникациони (ТК) налози за одобрување за кои 
се прима оригинална документација, се евидентира 
преносот на состојбата од сметката 558 — Примени 
телекомуникациони (ТК) налози за одобрување за 
кои се прима оригинална документација, на 31. де-
кември претходната година и примени налози од 
претходната година во тековната година. На оваа 
сметка се евидентира и пресметката на усогласените 
(ТК) налози за одобрување за кои се прима ориги-
нална документација, од претходната година, а чија 
пресметка е извршена во тековната година. 

На сметката 599 — Пресметка по примени теле-
комуникациони (ТК) налози за задолжување за кои 
се прима оригинална документација, се евидентира 
преносот на состојбата од сметката 559 — Примени 
телекомуникациони налози за задолжување за кои 
се прима оригинална документација, на 31. декем-
ври претходната година и примени налози од прет-
ходната година во тековната година. На оваа сметка 
се евидентира и пресметката на усогласените телеко-
муникациони (ТК) налози за задолжување за кои се 
прима оригинална документација, од претходната го-
дина, а чија пресметка е извршена во тековната го-
дина. 

Класа 6 

ЖИРО И ДРУГИ СМЕТКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

30. На сметките од класа 6 се води евиденција 
за состојбата и прометот на паричните средства на 
жиро и другите сметки на учесниците во платниот 
промет. 

31. На сметките од група 60 — Жиро-сметки на 
правните лица и сметки на делови на правните лица 

во областа на стопанство и општествените дејности, 
се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на жиро-сметките и на сметките на делови на 
правните лица во областа на стопанство и на опште-
ствените дејности. 

На сметката 601 — Жиро-сметки на правни ли-
ца во областа на стопанството, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на жиро-
сметките на правните лица во областа на стопан-
ството. 

На сметката 603 — Жиро-сметки на правни лица 
во областа на општествените дејности, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата на 
жиро сметките на правните лица во областа на опш-
тествените дејности. 

На сметката 604 — Сметки на делови на прав-
ните лица во областа на стопанство, се води евиден-
ција за состојбата и прометот на средствата на смет-
ка на дел од тоа правно лице ко ј е составен дел на 
жиро-сметката на правното лице. 

На сметката 609 — Сметки на делови на прав-
ните лица во областа на општествените дејности, се 
води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на сметка на дел од тоа правно лице, кој е 
составен дел на жиро-сметката на правното лице. 

32. На сметките од група 61 — Жиро-сметка на 
Народната банка, се води евиденција за состојбата 
и прометот на средствата на жиро-сметките на На-
родната банка ка ј Службата. 

На сметката 611 — Жиро-сметка на Народната! 
банка, се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата на жиро-сметката на Народната банка. 

На сметката 615 — Сметка на Народната банка 
на пласманите од средствата на примарната емиси-
ја, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на сметката на Народната банка по ос-
нов на.- користење на средствата на примарната еми-
сија по пат на пласманите што ги врши Народната 
банка, враќање на користените 'средства на примар-
ната емисија од страна на банките. 

33. На сметките од група 62 — Жиро-сметки 
па банките, на други финансиски организации и по-
себни сметки на делови на банките и на други фи-
нансиски организации се води евиденција за состој-
бата и прометот на средствата на жиро-сметките на 
банките, на други финансиски организации и за 
посебните сметки на деловите на банките и на дру 
гите финансиски организации. 

На сметката 620 — Жиро сметки на банките, 
се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на жиро сметките на банките. 

На сметката 621 — Посебна сметка за вршење 
паричен промет на делот од банката за кој не се 
пресметуваат депозити, се води евиденција за со-
стојбата и прометот на паричните средства на делот 
од банката што е составен дел на жиро сметката^ 
на банката. 

На сметката 623 — Посебна сметка за вршење 
паричен промет на делот од банката за кој се пре-
сметуваат депозити, се води евиденција за состој-
бата и прометот на паричните средства на делот од 
банката што е составен дел на жиро сметката на 
банката. 

Плаќањата од сметките од став 4 на оваа точка 
се вршат до нивото на расположливите средства на 
таа сметка и пресметаните средства на депозитите 
по видување на дел од банката на сметката 503 од 
тој дел на банката во претходниот ден, односно до 
ниво на средствата во рамките на овластувањата пре-
несени во статутот на банката. 

Искористените средства од сметката од став 4 на 
оваа точка Службата ги пресметува преку жиро смет-
ката на банката, при утврдувањето на дневната лик-
видност на банката. 

На сметката 625 - Жиро-сметки на други фи-
нансиски организации, се води евиденција за состој-
бата и прометот на паричните средства на други 
финансиски организации (поштенска штедилница, 
штедилниците, други штедно-кредитни организации и 
други финансиски организации). 
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На сметката 626 — Посебна сметка за вршење 
на паричен промет на делот на другите финансиски 
организации, се води евиденција за состојбата и за 
прометот на паричните средства на делот на другите 
финансиски организации. 

34. На сметките од група 63 — Жиро-сметки 
на буџетите, органите на управата и други органи-
зации, се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата на буџетот на органите на управата 
и на другите организации. 

На сметката 63о — Жиро-сметки на буџетите, се 
води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на жиро сметките на буџетите. 

На сметката 637 — Жиро-сметки на органите 
на управата и други организации, се води евиденци-
ја за состојбата и прометот на средствата на жиро 
сметките на органите на управата и други органи 

^ зации. 
На сметката 638 — Посебна сметка за вршење 

на паричен промет на деловите на органите на. уп-
равата и други организации, се води евиденција за 
состојбата и прометот на паричните средства на де-
ловите на органите на управата и на други органи-
зации што се составен дел на жиро-сметката на ор-
ганите на управата и на други организации. 

35 На сметките од групата 64 — Жиро-сметки 
на општествените фондови, заводите и месните за-
едници се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата на жиро-сметките на општествените 
фондови, заводите и месните заедници. 

На сметката 640 — Жиро-сметки на фондовите 
за здравствено осиурување, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата на жиро-смет-
ките на фондовите за здравствено осигурување. 

На сметката 642 — Жиро-сметки на фондовите 
за пензиско и инвалидско осигурување се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата на 
жиро-сметките на фондовите за пензиско и инвалид-
ско осигурување. 

На сметката 645 — Жиро сметки на месните 
заедници се води евиденција за состојбата и проме-
тот на средствата на жиро-сметките на месните за-
едници. 

На сметката 648 — Жиро сметки на заводите за 
вработување, се води евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на жиро сметките на заво-
дите за вработување. 

36 На сметките од група 65 — Жиро-сметки на' 
фондовите за развој и на општествените фондови, 
се води евиденција за состојбата и прометот на па-
ричните средства на жиро-сметките на фондовите 
за развој и на општествените фондови. 

На сметката 650 — Жиро-сметки на фондовите 
за развој се води евиденција за состојбата и про 
метот на средствата на жиро-сметките на фондовите 
за развој. 

На сметката 651 — Жиро-сметки на фондовите 
на заедничките резерви на правните лица, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на жиро сметките на фондовите на заедничките ре-
зерви на правните лица формирани за територијата 
на општината. 

На сметката 652 — Жиро-сметки на општестве-
ните фондови, се води евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на жиро-сметките на опште-
ствените фондови. 

На сметката 655 - Жиро-сметки на фондовите 
за солидарност, се води евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на жиро-сметките на фондо-
вите за солидарност што се формираат со прописи 
на општините и Републиката, а се користат за соци-
јална сигурност, за отстранување на последиците од 
елементарни непогоди и друго. 

37. На сметките од група бб — Жиро-сметки на 
фондовите во областа на материјалното производство-
во станбено-комуналната дејност и на организациите 
за осигурување, и реосигурување, се води евиденци-
ја за состојбата и прометот на средствата на жиро-
сметките на фондовите во областа на материјалното 
производство, во областа на станбено-комуналната 

дејност и на организациите за осигурување и реоси-
гурување и на сметките на деловите на организации 
за осигурување и реосигурување. 

На сметката 661 — Жиро-сметки на фондовите 
во областа на материјалното производство, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата^ 
на жиро-сметките на фондовите во областа на енер-
гетиката, водостопанството, сообраќајот и другите 
дејности на материјалното производство. 

На сметката 662 — Жиро-сметки на фондовите 
во станбено-комуналната дејност се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на жиро-
сметките на фондовите за домување, за деловен про-
стор, урбанизам и уредување на градежно земјиште 
и на други фондови во областа на станбено-кому-
налната дејност. 

На сметката 664 — Жиро сметки на организа-
циите за осигурување и реосигурување, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата на 
жиро сметките на организациите за осигурување и 
реосигурување 

На сметката 665 — Посебна сметка за вршење 
паричен промет на дел на организациите за осигу-
рување и реосигурување се води евиденција за со-
стојбата и прометот на средствата на сметките на 
деловите на организациите за осигурување и реоси-
гурување 

38. На сметките од група 67 — Жиро сметки 
на станбените згради, на општествените организа-
ции, здруженија на граѓани и на други правни лица, 
се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на жиро сметките на станбените згради, на 
општествените организации, здруженијата на гра-
ѓани и на други правни лица. 

На сметката 675 — Жиро-сметки на станбените 
згради, се води евиденција за состојбата и проме-
тот на паричните средства на жиро-сметките на стан 
бените згради (куќните совети). 

На сметката 678 — Жиро сметки на општестве 
ните организации, здруженијата на граѓаните и на 
други правни лица, се води евиденција за состојба-
та и прометот на средствата на жиро сметките на 
општествените организации, здруженијата на граѓа-
ни и на други правни лица. 

39. На сметките од група 68 — Жиро-сметки на 
другите учесници во платниот промет, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата на 
жиро-сметките на другите учесници во платниот про-
мет. 

На сметката 682 — Посебна сметка на учесни-
ците во платниот промет, се води евиденција во де-
нари за состојбата и прометот на средствата на 
учесниците во платниот промет оо седиште во дру-
гите републики кои на место денари, како законско 
средство за плаќање користат ,друга валутај, а кои 
се остварени со извршувањето на платниот промет 
меѓу тие учесници и учесниците во платниот про-
мет со седиште во Републиката. 

На сметката 682 — Посебна сметка на учесни-
ците во платниот промет, не може да има долговно 
салдо. 

На сметката 685 — Жиро сметки на другите 
учесници во платниот промет, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на жиро-
сметките на работните луѓе што самостојно вршат 
дејност со личен труд, ако со Службата склучиле до-
говор за отворање на жиро сметки. 

40. На сметките од група 69 — Жиро-сметки 
на правните лица во ликвидација, односно во стечај, 
депозити и средства на сметките што не се корис-
тат, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на жиро сметките на правните лица во 
ликвидација, односно во стечај. На сметките од 
оваа група се водат и средствата на депозитите, ка-
ко и средствата по жиро сметките и по други смет-
ки на правните лица што не се користат. 

На сметката 690 — Жиро-сметки на правните 
лица во ликвидација, односно во стечај, се води еви-
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денција за состојбата и прометот на средствата на 
жиро сметките на правните лица во ликвидација, 
односно во стечај 

На сметката 696 — Средства на судските депо-
зити и запленети средства на извршеници, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на судските депозити што се уплатуваат ка ј судот1 

На оваа сметка се водат и запленетите средства на 
извршеници што по решение од надлежниот суд се 
пленат до правосилноста на решението за извршу-
вање 

На сметката 697 — Средства на други депозити 
се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на другите депозити што ги полагаат 
правните лица по разни основи. На оваа сметка се 
водат и средствата за надоместок на експроприран 
имот 

На сметката 699 — Средства по жиро сметки и 
по други сметки на правните лица што не се кори-
стат, се води евиденција за пренесените средства 
од жиро-сметките и од други сметки на правните 
лица и од другите иматели на сметки што не рабо-
теле преку жиро-сметки повеќе од една година. Орга-
низационата единица на Службата води аналитичка 
евиденција по правните лица и по другите иматели 
на сметки чии средства се пренесени на оваа сметка. 

Класа 7 

СМЕТКИ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА 
ПРАВНИТЕ ЛИЦА 

41. На сметките од класа 7 се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на правните 
лица на сметките на нивните издвоени средства за 
определени намени, како што се средствата на ре-
зерви, средствата за заедничка потрошувачка и дру-
ги средства издвоени за определени намени 

42. На сметките од група 71 — Средства на ре-
зерви се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата на резерви (аЈко правното лице реши 
средствата на резерви да ги издвојува на посебна 
сметка). Исплатите од сметките на оваа група не се 
вршат непосредно, туку претходно средствата се пре-
несуваат на жиро-сметката и од неа се вршат пла-
ќања. 

На сметката 710 - Средства на резерви на прав 
вите лица во областа на стопанството, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата на 
резерви на правните лица во областа на стопанството 

На сметката 711 - Резервен фонд на Народната 
банка, се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата на резервниот фонд на Народната! 
банка. 

На сметката 713 — Средства на резерви на прав 
ните лица во областа на општествените дејности, се 
БОДИ евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на резерви на правните лица во областа на 
општествените дејности, 

На сметката 714 — Средства на резерви на ор-
ганизациите за осигурување и реосигурување, се 
води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на сметките на резерви на организациите за 
осигурување, како што се средства на резерва за 
сигурност, средства на математичка резерва, за оси-
гурување на живот и сл. 

На сметката 718 — Средства на резерви н а орга-
ните на управа и други организации се води евиден-
ција за состојбата и прометот на средствата на смет-
ките на резерви на органите на управа и другите 
организации 

43 На сметките од група 72 — Средства за 
заедничка потрошувачка, се води евиденција за со-
стојбата и прометот на средствата за заедничка по-
трошувачка. 

На сметката 720 — Средства за заедничка по-
трошувачка на правните лица во областа на стопан-
ството, се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата за заедничка потрошувачка на прав-
ните лица во областа на стопанството. 

На сметката 723 — Средства за заедничка по-
трошувачка на правните лица во областа на опште-
ствените дејности, се води евиденција за состојбата 
и прометот на средствата за заедничка потрошувачка 
на правните лица во областа! на општествените деј-
ности. 

На сметката 725 — Средства за заедничка по-
трошувачка на други правни лица^, се води евиден-
ција за состојбата и прометот на средствата за за-
едничка потрошувачка на други п р а ш и лица. 

На сметката 727 — Средства за заедничка по-
трошувачка на други финансиски организации, бан-
ки, Народната банка и на организации за осигуру-
вање, се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата за заедничка потрошувачка на овие 
правни лица 

На сметката 728 — Средства за заедничка по-
трошувачка на органите на управата и други орга-
низации се води евиденција за состојбата и проме-
тот на средствата за заедничка потрошувачка на 
органите и другите организации. 

44. На сметките од ф у л а 74 — Средства за дру-
ги и посебни намени на правните лица, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата1 

за други и посебни намени на правните лица во 
областа на општествените дејности на социјалните 
фондови, заводите, општествено-политички организа-
ЦЈШ, здруженија на граѓани и на други правни лица 
што располагаат со средства. Од сметките на оваа 
група не може да се вршат непосредни плаќања за 
инвестиции. 

На сметката 741 — Средства за други намени на 
фондовите, односно заводите и месните заедници, 
се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на овие правни лица. Истите ги издвојуваат 
за намени како што се: наградување, стипендирање, 
унапредување на дејност, социјална заштита, кул 
турно-просветна работа и сл На сметката 741 овие 
правни лица ги водат и средствата за заедничка по-
трошувачка. Од оваа сметка не може да се вршат 
непосредни плаќања за инвестиции. 

На сметката 742 — Средства за превентива на 
организациите за осигурување, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на Фондот 
за превентива што организациите за осигурување ги 
издвојуваат за преземање мерки заради отстранува-
ње и намалување на неповолното дејство на причи-
ните што можат да предизвикаат штети на имотот 
на осигурениците Од оваа сметка не може да се' 
вршат непосредни (плаќања за инвестиции. 

На сметката 743 — Средства за солидарност и 
други намени на правните лица, се води евиденција 
за с?остојбата и прометот на средствата за кои прав-
ните лица (ќе одлучат да ги водат на посебна сметка 
кај Службата, за намени како што се: средства за' 
солидарност, формирани во рамките на правните 
лица, средства за фондот за ризик, средства за оп-
штонародна одбрана и општествена самозаштита, ка-
ко и други средства за други намени Од оваа смет 
ка ве може да се вршат непосредни плаќања за ин-
вестиции 

На сметката 746 — Средства на фондовите на 
општествените организации на здруженијата на гра-
ѓани и на други правни лица што располагаат со' 
средства, се води евиденција за состојбата и проме-
тот на средствата на фондовите што ги формираат 
овие правни лица за намени како што се: резерви;, 
заедничка потрошувачка и сл На оваа сметка прав-
ните лица од областа на општествените дејности 
може да водат и средства формирани за определени 
цели (од заоставнина, подароци, легати и сл), а им 
се отвораат на корисниците со кои тие средства рас-
полагаат Од оваа сметка не може да се вршат не-
посредни плаќања за инвестиции 

На сметката 747 — Денарска противречност за 
продажба и откуп на девизи д а граѓани!, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на денарската противредност на продадените и от-
купени девизи. Уплата и исплата на средства на оваа' 
сметка се врши врз основа на продадени и откупени 
девизи на граѓани. Средствата од оваа сметка овлас-
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тените банки ги користат за купување и продавање 
на девизи заради благовремено задоволување на ба-
рањата на граѓаните за купување и продавање на 
ефективни странски пари. Сметката се отвора на бан-
ка овластена за работа со странство. 

На сметката 748 — Средства пренесени на банка 
и на друга финансиска организација по работи за, 
сметка на правни лица. се води евиденција за со-
стојбата и прометот на пренесените средства по ра-
ботите што банката и друга финансиска организа-
ција ги врши за сметка на правните лица во со 
гласност со важечките прописи. 

45. На сметките од група 75 — Средства на 
резерви на буџетите, се води евиденција за состој-
бата и прометот на средствата на резерви на овие 
правни лица 

На сметката 750 — Средства на резерви на бу-
џетите се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата на резерви на буџетите. 

На сметката 752 — Средства на посебна ре-
зерва на буџетите,, се води евиденција за состој-
бата и прометот на средствата на резерви на бу-
џетите. 

46. На сметките од група 76 — Издвоени парич-
ни средства и акредитиви се води евиденција за со-
стојбата и прометот на паричните средства и акре 
дитивите 

На сметката 762 — Издвоени парични средства) 
и акредитиви во областа на стопанството се води 
евиденција за состојбата и прометот на паричните, 
средства и акредитивите, како што се: издвоени па-
рични средства за инвестиции, отворени неотповик-
ливи, документарни акредитиви, отворени други акре-
дитиви и издвоени парични средства за други на-
мени. 

На сметката 763 — Издвоени парични средства 
и акредитиви во областа на општествените дејности, 
се води евиденција за состојбата и прометот на па-
ричните средства и акредитиви, како што се: издвое-
ни парични средства за инвестиции, отворени неот-
повикливи документарни акредитиви, отворени други 
акредитиви и издвоени парични средства за други 
намени. 

47. На сметките од групата 77 — Средства на 
резерви на фондовите се води евиденција за со-
стојбата и прометот на средствата на резерви на 
фондовите. 

На сметката 770 — Средства на резерви на фон-
довите за здравствено осигурување, се води евиден-
ција за состојбата и прометот на средствата на ре-
зерви на фондовите за здравствено осигурување. 

На сметката 772 — Средства на резерви на фон-
довите за пензиско и инвалидско осигурување се во-
ди евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на резерви на фондовите за пензиско-инвалидско 
осигурување. 

На сметката 775 - Средства на резерви на фон-
довите од рбласта на материјалното производство, 
се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на резерви на фондовите од областа на 
материјалното производство, (енергетика, водостопан-
ство, сообраќај и др.). 

На сметката 777 — Средства на резерви на фон-
довите во станбено-комуналната област, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата на 
резерви на фондовите за станбено-комуналната об-
ласт- фондот за домување, за деловен простор,„ ур-
банизам, просторно планирање, уредување на гра-
дежно земјиште и други фондови во областа на 
комуналната дејност. 

На сметката 778 — Средства на резерви на за-
водите за вработување, се води евиденција за со-
стојбата и прометот на средствата на заводите за 
вработување. 

48. На сметките од група 78 — Средства за по-
себна намена на општините и Републиката, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата 
што се формираат и користат според прописите на 
општините и Републиката. На сметките од група 7Ѕ 

се водат само средствата што не влегуваат во при-
ходот на буџетите и фондовите на општините и Ре-
публиката. 

На сметката 780 — Средства од местен самопри-
донес се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата што ги уплатуваат обврзниците на 
местен самопридонес за намените утврдени со пропи-
сите на општините и со одлуките на месните заед-
ници. Од оваа сметка не може да се вршат непо-
средни плаќања по основ за инвестиции. 

На сметката 789 — Други средства за посебна . 
намена на општините и Републиката, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата за 
посебна намена што со пропис на општините и Ре-
публиката се формираат и служат за извршување на 
определени задачи и акции. На оваа сметка можат 
да се водат само средства за посебни намени кога 
носителот на тие средства е општината, а не и друго 
правно лице и кога тие средства според намената 
се орочени и формирани за определени задачи. Од 
оваа сметка не може да се вршат непосредни пла-
ќања по основ на инвестиции. 

Класа 8 

СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА НА ОГРАНИЧУВАЊЕТО 
И ПРООДНИ СМЕТКИ 

49. На сметките од класа 8 се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата чие користе-
ње се условува, односно ограничува за определен 
период, како и евиденција на средствата на проод-
ните сметки на приходите на буџетите, односно 
фондовите и другите организации. На сметките на 
оваа класа се водат и средствата на проодната смет-
ка за приход од поврзани претпријатија. 

50. На сметките од група 82 — Средства на 
ограничување, се води евиденција за состојбата и 
прометот на општествените средства кои според по-
себни прописи се издвојуваат заради ограничување 
во користењето за определено време. 

На сметката 825 — Ограничени приходи на бу-
џетите, се води евиденција за дел на приходите на 
чие располагање и потрошувачка (користење) е ста-
вена привремена забрана. 

На сметката 826 — Ограничени приходи на фон-
довите од општествените дејности, се води евиден-
ција за делот на општествените средства (приходи) 
на чие располагање и потрошувачка (користење) е 
ставена привремена забрана. 

51. На сметките од група 83 — Проодни сметки 
за приходот од поврзани претпријатија, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата што 
се остваруваат по основ на приходите од продажба 
на производи и, услуги од поврзани претпријатија. 

На сметката 833 — Проодни сметки за приходот 
од поврзани претпријатија, се води евиденција за; 
состојбата и прометот на средствата што се оства-
руваат по основ на приходи од продажба на произ 
води и услуги од поврзани претпријатија. Од оваа 
сметка не може да се вршат пла/ќања пред преносот 
на средствата на жиро-сметката на учесниците во ос-
тварувањето ,на приходите од поврзани претпријатија. 

52. На сметката од група 84 — Проодни сметки 
за уплата на приходите на буџетите, фондовите, за-
водите и други општествени организации, се води 
евиденција за состојбата и прометот на приходите 
на тие правни лица што се уплатуваат и распореду-
ваат преку сметките на оваа група, во согласност со 
закон и со други прописи донесени врз основа на 
закон. На сметките на оваа група се води и еви-
денција на средствата што во буџетите се обезбеду 
ваат по основ на боречко-инвалидска заштита. 

На сметката 840 — Проодни сметки на прихз-
дите на буџетите, се води евиденција за состојбата 
и прометот на приходите на буџетите, што ги упла-
туваат обврзниците на тие приходи во согласност со 
закон и со други прописи врз основа на закон. Од 
оваа сметка не може да се вршат плаќања пред 
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преносот на средствата на жиро-сметките на корис-
ниците на тие приходи, освен повраток на данок на 
промет во согласност со прописот. 

На сметката 841 - Посебни сметки по работи 
за сметка на буџетите се води евиденција за состој-
бата и прометот на средствата што во буџетите се 
обезбедуваат за исплата на паричните примања и! 
на други лични примања (здравствена заштита на 
борците, воените инвалиди, семејствата на паднатите 
борци, за исплата на стипендии и кредити на сту-
денти). 

На сметката 842 — Проодни сметки на прихо-
дите на други фондови и општествени организации, 
се води евиденција за состојбата и прометот на при-
ходите на други фондови и општествени организа-
ции што ги уплатуваат обврзниците на тие приходи 
во согласност со законот и со други прописи до-
несени врз основа на законот. Од оваа сметка не 
можат да се вршат плаќања пред преносот на сред-
ствата на жиро-смеиките на корисниците на тие 
приходи. 

На сметката 843 — Проодни сметки на прихо-
дите на фондовите, односно заводите, се води еви-
денција за состојбата и прометот на приходите на 
фондовите, односно заводите што ги уплатуваат об-
врзниците на тие приходи во согласност со законот 
и со други прописи (со одлука на фондовите, од-
носно заводот) донесени врз основа на законот. Од 
оваа сметка не можат да се вршат плаќања пред 
преносот на средствата на жиро-сметките на корис-
ниците на тие приходи. 

На сметката 845 — Евидентна сметка на прихо-
дите на органите на управата, се води евиденција 
за состојбата и прометот на приходите на надлежниот 
орган на управата што ќе ги оствари со вршење 
на својата дејност. Приходите уплатени во корист 
на оваа сметка надлежниот орган на управата ги 
распоредува во утврдени рокови на проодните смет-
ки во согласност со прописите на општината и Ре-
публиката. 

На сметката 846 — Проодни сметки на прихо-
дите од граѓани и граѓанско-правни лица (населе-
нието) се води евиденција за состојбата и прометот 
на приходите на буџетите, фондовите и другите оп-
штествени организации, што се разрежуваат во го-
дишен износ, а втасуваат за наплата во тримесечни 
рокови. На оваа сметка се уплатуваат и други об-
врски на граѓаните, ако со пропис е определено на 
територијата на односната општина да се разрежу-
ваат во годишен износ, а да се плаќаат тримесечно 
Преносот на средствава од оваа сметка го врши оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работи 
на приходите во роковите утврдени со републички 
прописи. 

На сметката 849 — Проодна сметка за други 
средства што се собираат и распоредуваат на опре-
делени корисници, се води евиденција за состојбата 
и прометот на средствата што се собираат и распо-
редуваат на определени корисници во согласност со 
законот. Од оваа сметка неможе да се вршат непо-
средни плаќања. 

Класа 9 

СМЕТКИ НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

53. На сметките од класата 9 се водат вреднос-
тите и средствата депонирани кај Службата по основ 
на остави и депозити. 

54. На сметките од групата 99 — Сметки на 
вонбилансна евиденција, се водат вредностите и сред-
ствата депонирани кај Службата по основ на остави, 
односно депозити. Депонираните вредности и сред-
ства се водат според номиналната вредност или по 
бројот на парчиња. 

На сметката 992 — Остави — депозити, се водат 
примените вредности во остава како што се: хартии 
од вредност (обврзници, меници), документи, поли-
си на осигурување, резервни клучеви и сл. Во остави 
не се примаат ефективни домашни пари, валути и 
девизи, скапоцености, штедни книшки и сл. 
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На сметката 997 — Оставувачи на остави — де-
позити се водат вредностите на примените остави 
по оставувачите на остави — депозити (на правни 
и физички лица) што ги предале вредностите на 
чување на организационата единица на Службата 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

55. Со денот на влегувањето во сила на ова! 
упатство, престанува да важи Упатството за содржи-
ната и ,начинот на водење на Единствениот план на 
сметки на општественото сметководство во Службата 
на општественото книговодство („Службен лист н^ 
СФРЈ“ бр. 46/90, 22/91, 28'91 И 91/91). 

56. Ова упатство влегува во сила со денот на, 
објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1993 
година. 

57. Организационите единици на Службата во 
рок од три месеци од денот на влегувањето во сипа 
на ова упатство, должни се да го усогласат начинот 
на водењето на Единствениот план на сметките во 
Службата со одредбите на ова упатство, и тоа за 
сметките 605, 607, 636, 649, 708, 7151, 717, 740, 781 И 
844. 

22 декември 1992 година 
Скопје 

Генерален директор, 
Илија Бошков, с. р. 

Образец КН-1-СОК 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА 
СМЕТКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО СМЕТКОВОДСТВО 

— Бруто промет и салдо на сметката — 
За месец 19 година 

Ц Салдо Промет 
? 

Назив на сметката ^ м Е - 3. 
К Ѕ а 5 Ѕ . 8 .3 8 .ѕ 

1 2 3 4 5 6 

Готовина во благајната — трезо-
рот на Службата 100 

Готовина ка ј поштите 101 

Заменети оштетени банкноти и ош-
тетени ковани пари 102 

Дотации на поштите н о 

Одвишоци на поштите 111 

Дотации на издвоените единици на 
Службата 116 

Одвишоци на издвоените единици 
на Службата 117 

Депонирани залихи на таксени и 
даночни вредносници 160 

Наплатени трошоци за изработка 
на таксени и даночни вредносници 161 

Пресметка на продажбата на так-
сени и даночни вредносници . 162 
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2 3 4 Ј 6 2 3 4 5 6 

Номинален износ на продадени так-
сени и даночни вредносници 
Народна банка — по основ на 
таксени и даночни вредносница 
Исплатена п,ровизија по основ на 
продажба на таксени и даночни 
вредносници 
Наплатена провизија по основ на 
продажба на таксени и даночни 
вредносници 
Непресметани приходи од продаж-
ба на таксени вредносници 
Непресметани приходи од продаж-
ба на даночни вредносници 
Исплатени разни втасани вредности 
Благајнички кусоци ка ј поштите 
Благајнички вишоци ка ј поштите 

Збир на сметките од класа 1 

Задолжителни резерви на банките 
ка ј Народната банка 
Сметки на Народната банка за го-
товина 
Тековна сметка на платниот промет 
на Народната банка 
Депозити на Поштенската ште-
дилница од влоговите на штедење 
и други депозити 

Збир на сметките од класа 2 

Збирна пресметка на средствата на 
депозити на банките 
Збирна пресметка на средствата на 
депозити на дел од банките 
Збирна пресметка на средствата на 
депозити на Народната банка 
Пресметани средства на депозити 
по видување на Народната банка 
Покриени чекови и акредитиви 
Упатници за исплата преку поштите 
Примени дознаки и упатници за 
исплата 
Привремена сметка на претпријати-
јата што вршат дејности во облас-
та на поштенскиот, телеграфскиот ' 
и телефонскиот сообраќај 
Интерна привремена сметка 
Испратени налози со збирни авиза 
за одобрување 
Испратени налози со збирни авиза 
за задолжување 
Испратени телекс и телефакс на-
лози за одобрување 
Испратени телефонски налози за 
одобрување 
Испратени телекомуникациони (ТХ) 
налози за одобрување 
Испратени телекомуникациони (ТК) 
налози за задолжување 
Испратени телекомуникациони (ТК) 
налози за одобрување за кои се 
доставува оригинална документаци-
ја 
Испратени телекомуникациони (ТК) 
налози за задолжување за кои се 
доставува оригинална документаци-
ја 
Примени налози 
за одобрување 
Примени налози 
за задолжување 
Примени телекс и телефакс налози 
за одобрување 

со збирни авиза 

со збирни авиза 

163 

165 

166 

167 

168 

169 
170 
187 
188 

201 

240 

242 

283 

500 

503 

508 

518 
531 
533 

536 

538 
539 

540 

541 

542 

544 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

Примени телефонски налози 
одобрување 
Примени телекомуникациони 
налози за одобрување 
Примени телекомуникациони 
налози за задолжување 
Примени телекомуникациони 

за 

(ТК) 

(ТК) 

(Т К) 
налози за одобрувале за кои се 
прима оригинална документација 
Примени телекомуникациони (ТК) 
налози за задолжување за кои се 
прима оригинална документација 
Посебна пресметка на Службата во 
Републиката 
Пресметка на готовина на Служба-
та во Републиката со Народната 
банка 
Ликвидација на пресметките по из-
вршениот платен промет по теле-
комуникационен (ТК) пат 
Сметка на усогласување на органи-
зационите единици на Службата по 
извршениот платен промет за прет-
ходната година 
Сметка на усогласување на органи-
зационите единици на Службата по 
извршениот платен промет за те-
ковната година 
Пресметка по испратени налози со 
збирни авиза за одобрување 
Пресметка по испратени налози со 
збирни авиза за задолжување 
Пресметка по испратени телекс и 
телефакс налози за одобрување 
Пресметка по испратени телефон-, 
ски налози за одобрување 
Пресметка по испратени телекому-
никациони (ТК) налози за одобру-
вање 
Пресметка по испратени телекому-
никациони (ТК) налози за задолжу-
вање 
Пресметка по испратени телекому-
никациони (ТК) налози за одобру-
вање за кои се доставува оригинал-
на документација 
Пресметка по испратени телекому-
никациони (ТК) налози за задолжу-
вање за кои се доставува оригинал-
на документација 
Пресметка по примени налози со 
збирни авиза за одобрување 
Пресметка по примени налози со 
збирни авиза за задолжување 
Пресметка по примени телекс и те-
лефакс налози за одобрување 
Пресметка по примени телефонски 
налози за одобрување 
Пресметка по примени телекому-
никациони (ТК) налози за одобру-
вање 
Пресметка по примени телекому-
никациони (ТК) налози за задолжу-
вање 
Пресметки по примени телекомуни-
кациони (ТК) налози за одобрува-
ње за кои се прима оригинална до-
кументација 
Пресметка по примени телекомуни-
кациони (ТК) налози за задолжува-
ње за асон се прима оригин,ална 
документација 

Збир на сметките од класа 5 
Жиро сметки на п р а ш и лица во об-
ласта на стопанството 

554 

556 

557 

558 

559 

570 

572 

574 

578 

579 

580 

581 

582 

584 

586 

587 

588 

589 

590 

591 

592 

594 

596 

597 

598 

599 

601 
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1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

Жиро сметки на правни лица во 
областа на општествените дејности воз 
Сметки на делови на правните лица 
во областа на стопанството 604 
Сметки на делови на правните лица 
во областа на општествените дејности 609 
Жиро сметка на Народната банка 611 
Сметки на Народната банка за пла-
сманите од средствата на примарна-
та емисија 
Жиро сметки на банките 
Посебна сметка за вршење паричен 
промет на делот на банката за кој 
не се пресметуваат депозити 
Посебна сметка за вршење паричен 
промет на делот на банката за кој 
се пресметуваат депозити 
Жиро сметки на други финансиски 
организации 
Посебна сметка за вршење на па-
ричен промет на делот на другите 
финансиски организации 
Жиро сметки на буџетите 
Жиро сметки на органите на упра-
вата и другите организации 
Посебна сметка за вршење на пари-
чен промет на деловите на органите 
на управата и другите организации 
Жиро сметки на фондовите за 
здравствено осигурување 
Жиро сметки на фондовите за 
пензиско и инвалидско осигурување 
Жиро сметки на месните заедници 
Жиро сметки на заводите за вра-
ботување 
Жиро сметки н:а фондовите за 
развој 
Жиро сметки на фондовите на за-
едничките резерви на правните лица 
Жиро сметки на општествените фон-
дови 
Жиро сметки на фондовите за 
солидарност 
Жиро сметки на фондовите во об-
ласта на материјалното производ-
ство 
Жиро сметки на фондовите на стан-
бено-комуналната дејност 
Жиро сметки на организациите за 
осигурување и реосигурување 
Посебна сметка за вршење паричен 
промет на дел на организациите за 
осигурување и реосигурување 
Жиро сметки на станбени згради 
Жиро сметки на општествените ор-
ганизации, здруженија на граѓани и 
на други правни лица 
Посебна с м е т а з а учесниците во 
платниот промет 
Жиро сметки на другите учесници 
во платниот промет 
Жиро сметки на правните лица во 
ликвидација, односно во стечај 
Средства на судските депозити и 
запленети средства на извршеници 
Средства на други депозити 
Средства по жиро сметки и по дру-
ги сметки на правните лица што не 
сс користат 

615 
620 

621 

623 

625 

626 
630 

637 

638 

640 

642 

645 

648 

650 

651 

65 2 

655 

661 

662 

664 

665 
675 

678 

682 

685 

690 

696 
697 

Збир на сметките од класа 6 

Средства на резерви на правните ли-
ца во областа на стопанството 
Резервен фонд на Народната банка 

699 

710 
711 

Средства на резерви на правните ли-
ца во областа на општествените деј-
ности 713 
Средства на резерви на организа 
циите за осигурување и реосигуру-
вање 714 
Средства на резерви на органите на 
управата и други организации 718 
Средства за заедничка потрошувач-
ка на правните лица во областа на 
стопанството 720 
Средства за заедничка потрошувач-
ка на правните лица во областа на 
општествените дејности 723 
Средства за заедничка потрошувач-
ка на други правни лица 725 
Средства за заедничка потрошувач-
ка на други финансиски организа-
ции, банки, Народната банка и на 
организации за осигурување 727 
Средства за заедничка потрошувач-
ка на органите на управата и други 
организации 728 
Средства за други намени на фон-
довите, односно заводите и на мес-
ните заедници 741 
Средства, за превентива на органи-
зација за осигурување ' 742 
Средства за солидарност и други 
намени на правните лица 743 
Средства на фондовите на опште-
ствените организации, на здружени-
јата на граѓани и на други правни 
лица 746 
Денарска противредност за продаж-
ба и откуп на девизи на граѓани 747 
Средства пренесени на банка и на 
друга финансиска организација по 
работи за сметка на правни лица 748 
Средства на резерви на буџетите 750 
Средства на посебна резерва на бу-
џетите 752 
Издвоени парични средства и акре-
дитиви во областа на стопанството 762 
Издвоени парични средства и акре-
дитиви во областа на општествените 
дејности 763 
Средства на резерви на фондовите 
за здравствено осигурување 770 
Средства на резерви на фондовите 
за пензиско и инвалидско осигуру-
вање 772 
Средства на резерви на фондовите 
од областа на материјалното про-
изводство 775 
Средства на резерви на фондовите 
за станбено-комуналната област 777 
Средства на резерви на заводите за 
вработување 778 
Средства од местен самопридонес 780 
Други средства за посебна намена 
на општините и Републиката 789 

Збир на сметките од класа 7 

Ограничени приходи на буџетите 825 
Ограничени приходи на фондовите 
од општествените дејности 826 
Проодни сметки за приходот од по-
врзани претпријатија 833 
Проодни сметки на приходите на 
буџетите 840 
Посебни сметки по работи за смет-
ка на буџетите 841 
Проодни сметки на приходите на 
други фондови и општествени ор-
ганизации 842 
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2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

Проодни сметки на приходите на 
фондовите, односно заводите 
Евидентна сметка на приходите на 
органите на управата 
Проодни сметки на приходите од 
граѓани и граѓанско-правни лица 
(населението) 

843 

845 

846 

Проодни сметки за други средства 
што се собираат и распоредуваат на 
определени корисници 849 

Збир на сметките од класа 8 
Остави - депозити 992 
О ставу вачи на остави —- депозити 997 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 

83. 
Врз основа на член 40 од Колективниот договор 

за хемиска индустрија на Македонија и член 86 о;; 
Општиот колективен договор на Република Македо-
нија, Синдикатот на работниците од хемиската инду-
стрија и неметали на Македонија и Соборот за хе-
миска индустрија при Стопанската комора на Маке-
донија, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВ-

НИОТ ДОГОВОР ЗА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Преамбулата на Колективниот договор за хеми-

ска индустрија се менува и гласи 
„Врз основа на член 32 од Уставот на Република 

Македонија, член 85 од Законот за основни права 
од работен однос „Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 
и 42/90) и одредбите од Законот за работни односи 
(„Службен весник на РМ“ бр. 20/90), како и од 
Општиот колективен договор на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 29/92), Синдикатот 
на работниците од хемиска индустрија и неметали и 
Соборот за хемиска индустрија при Стопанската ко-
мора на Македонија, склучуваат“. 

Член 2 
Во член 3 став 1 зборовите „за стопанството на 

СРМ“ се заменуваат со зборовите „на Република Ма-
кедонија“ 

Во истиот член, став 2 зборовите „општи акти 
или“ се бришат 

Во истиот член после став 2 се додава нов став 
кој гласи- „Овој Колективен договор може целосно 
или делумно да се применува и непосредно доколку 
Синдикатот и работодавачот се договорат за тоа, 
освен за прашањето на платите и годишните одмори“. 

Член 3 
Во член 4 став 2 зборовите „за стопанството“ се 

заменуваат со зборовите „на Република Македонија“, 
зборот „Организацијата“ со зборот „претпријатија-
та“, а зборовите „односно општиот акт“ се бришат. 

Член 4 
Во член 5, став 2, зборовите „личниот доход“ се 

заменуваат со зборот „плата“. 

Член 5 
Во член 6, алинеја 1 зборот „организацијата“ се 

заменува со зборот „претпријатието“, а зборот „орга-
низации“ со зборот „претпријатија“. 

Во истиот член, алинеја 4 зборовите „личен до-
ход“ се заменуваат со зборот „плата“. 

Во истиот член, став 2 бројот „80" се заменува 
со бројот „70", зборовите „личен доход“ со зборот 
„плата“, по зборот „надоместоците“ се додава „во 
случаите предвидени во алинеите 4 и 5", а после 
зборот „работел“ се додаваат зборовите „во теков-
ниот месец“. 

Член 6 
Членот 7 се надополнува со нови алинеи кои 

гласат-
„ — самохран родител односно усвоител на дете 

до 7 години, 
— родител со потешко хендикепирано дете, 
— инвалид на трудот и работници со професио-

нални заболувања„ 
— еден од брачните другари вработен кај ист 

работодавач, 
— претставник на синдикатот и 
—-работник кој е до 5 години пред одење во 

пензија“. 
Член 7 

Во членот 8, став 2 зборовите „општиот акт“ се 
бришат, а зборот ,„организацијата“ се заменува со 
зборот „претпријатието“. 

Во истиот член, став 6 зборовите „организација“ 
се заменуваат со зборот „претпријатие“. 

Во истиот член, став 8 зборовите „личен доход“ 
се заменуваат со зборот „плата“, а зборот „СРМ“ со 
зборот „Република Македонија“. 

Во истиот член, став 10 зборовите“ — општ акт“ 
се бришат 

Член 8 
Во членот 9, став 5. зборот ' „организацијата“ се 

заменува со зборот „претпријатието“, „запирката“ по-
сле зборот „договор“ се заменува со „точка“, а збо 
ровите „односно општиот акт“ се бришат. 

Член 9 
Во членот 10, после зборовите „има право на го-

дишен одмор по“ се брише текстот и се додава нов 
кој гласи „2 работни дена за секој изминат месец“, 
но не п о в е | ^ од 18 дена“. 

Член 10 
Во членот 12 и во ставовите 1 и 2 зборовите 

„личен доход“ се заменуваат со зборот „плата“. 

Член 11 
Во членот 13 зборовите „личен доход“ се замену-

ваат со зборот „плата“. 

Член 12 
Во членот 14, став 1 зборовите „личен доход“ се 

заменуваат со зборот „плата“. 

Член 13 
Во членот 15 зборовите „личен доход“ се заме-

нуваат со зборот „плата“, а зборовите „односно оп-
штиот акт“ се бришат 

Член 14 
Во насловот и (поднасловот зборовите „личен до-

ход“ се заменуваат со зборот „плата“. 

Член 15 
Во членот 16, став 1 зборовите „личниот доход“ 

се заменуваат со зборот „плата“. Во истиот член, во 
алинеите 5 и 7 зборовите „личен доход“ се замену-
ваат со зборот „плата“ 
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Во истиот член, во последната алинеа зборовите 
„општ акт“ се бришат, а зборот „организацијата“ се 
заменува со зборот „претпријатието“. 

Член 16 
Членот 17 се брише 

Член 17 
Во членот 18, став 1 зборовите „личен доход“ се 

заменуваат со зборот „плата“, а зборовите „за сто-
панството на СР Македонија“ се заменуваат со збо-
ровите ,„на Република Македонија“. 

Во истиот член, став 2, зборот „организациите“ 
се заменува со зборот „претпријатијата“, а зборо-
вите „личен доход“ со зборот „плата“ 

Член 18 
Во членот 19 во IV група бројот „1,75" се заме-

нува со бројот „1,70". 
Во истиот член, во V група бројот „2,10" се за-

менува со бројот „2,00". 
Во истиот член, во VI група бројот „1" се брише, 

а бројот „2,50" се заменува со бројот „2,30" 
Во истиот член V1-2 група се брише. 
Во истиот член во VII група бројот „1" се брише, 

а бројот „3,00" се заменува оо бројот 2,70". 
VII2 станува VIII група, а бројот „3,30" се за-

менува со бројот „3,00". 
VIII група станува IX група, а бројот „3,60" ста 

нува „3,30". 
Член 19 

Во членот 20 по зборот претпријатието „запир-
ката“ и зборовите „односно општиот акт“ се бришат. 

Во истиот член зборот „најмалку“ се брише 

Член 20 
Членот ?Л се менува и гласи 
,Основната месечна плата на работникот се зго-

лемува најмалку по час-
— 35% за прекувремена работа, 
— 35% за работа ноќе и 
— 5% за работа во 2 смени, 10% за работа во 

3 смени и 15% за работа во турнуси 
За работа во денови на празници утврдени со 

закон, работникот има право на надомест на платата 
што му припаѓа кога во тие денови не работи и 
плата за поминатите часови на работа зголемени за 
50% 

Додатоците меѓусебно не се исклучуваат“ 
Член 21 

Во членот 22 зборот „најмалку“ се бриш-е 

Член 22 
Во членот 23 зборовите „општиот акт односно“ 

се бришат, а зборовите „личниот доход“ се замену-
ваат со зборот „плата“. 

Член 23 
После членот 23 се додаваат нов поднаслов и 

член 23а кои гласат-
„ Ш а т а од учество во добивка 

Член 23а 
Работникот има право на плата и по основ на 

остварена добивка, во согласност со Закон и Колек-
тивен договор на претпријатието. 

Работодавачот однапред го определува делот од 
добивката што ќ е се распределува за плати и затоа 
го известува Синдикатот“ 

Член 24 
Во поднасловот зборовите „личен доход“ се за-

менуваат со зборот „плата“. 

Член 25 
Во членот 24 став 1 зборовите „личен доход“ се 

заменуваат со зборот „плата“ 
Во истиот член алинеа 1 зборовите „и републич-

ки“ се бришат. 
Во истиот член, алинеа 3 зборовите „личен до-

ход“ се заменува со зборот „плата“ 

Во истиот член, став 2 зборот „организацијата“ 
се заменува со зборот „претпријатието“. 

Во истиот член, став 3, зборовите' „личен доход“ 
се заменуваат со зборот „плата“ 

Член 26 
Во членот 25 зборовите „личен доход“ се заме-

нуваат со зборот „плата“, а после зборот „Република 
„запирката“ односно СФРЈ“ се бришат. 

Член 27 
Во членот 26 зборовите „личен доход“ се заме-

нуваат со зборот „плата“, а после зборот „Република“ 
се бришат „запирката“ и зборовите „односно СФРЈ“. 

Член 28 
Во членот 27, став 2 зборовите „личен доход“ се 

заменуваат со зборот „плата“ 

Член 29 
Во членот ?8 став 1 зборовите „личен доход“ се 

заменуваат со зборот „плата“, а зборовите „или 
СФРЈ“ се бришат 

Член 30 
Во членот 29, став \3 3 и 5 зборот „организаци-

јата“ се заменува со зборот „претпријатието“ 

Член 31 
Во членот 30 став 1 зборот ,,организацијата“ се 

заменува со зборот „претпријатието“. 
Во истиот член, став 5 зборовите „личен доход“ 

се заменуваат со зборот „плата“, а зборовите „или 
СФРЈ“ се бришат 

Член 32 
Членот 31 се менува и гласи 
„На работникот му припаѓа испратнина во слу-

чај кога е прогласен за технолошки вишок или еко-
номски вишок и писмено изјави дека сака да му 
престане работниот однос и дека трајно ќ е го реши 
вработувањето и таа не може да биде помала од 24 
просечни месечни плати 

Основицата за пресметка на ОВОЈ надоместок 
претставува просечна месечна плата кај работодава-
чот остварена во тримесечието во кое се остварува 
правото на испратнина“. 

Член 33 
Во членот 33 зборовите „и општиот акт“ се 

бришат, 
Член 34 

Во членот 34, став 2 зборовите „личен доход“ се 
заменуваат со зборот „плата“. 

Член 35 
Во членот 35, став 2 ред први се бришат зборо-

вите „личен доход“ и „заградите“ ка ј зборот „пла-
та“, а во 3, 4, 5 и 6 ред зборовите „личен доход“ се 
заменуваат со зборот „плата“. 

Во истиот член, став 3 зборовите „личен доход“ 
се заменуваат со зборот „плата“. 

Член 36 
Претпријатијата, односно работодавачите се дол-

жни да ги усогласат колективните договори со одред-
бите на овој договор за измена и дополнување на 
Колективниот договор за хемиска индустрија во рок 
од 60 дена од денот на објавувањето во („Службен 
весник на РМ“. 

Член 37 
Договорот за измена и дополнување на Колек-

тивниот договор за хемиска индустрија влегува во 
сила и ќ е се применува со денот на нејзиното 
потпишување, а ќе се објави во „Службен весник 
на РМ“ 

П о т п и с н и ц и -
Синдикатот на работниците од 

хемиска индустрија 
Стопанска комора на Македонија 
— Собор за хемиска индустрија — 
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84. 
Врз основа на член 86 од Општиот колективен 

договор на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 29/92) и член 26 од 
Колективниот договор за шумарство и дрвна инду-
стрија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/91), Репуб-
личкиот одбор на Синдикатот на работниците од 
шумарството и дрвната индустрија на Македонија и 
Стопанската комора на Македонија — Собор за шу-
марство и дрвна индустрија донесуваат 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА 
НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ШУМАРСТВО И 

ДРВНА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Во Колективниот договор за шумарство и дрвна 

индустрија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/91) на 
сите места каде што стои терминот „Општ колекти-
вен договор за стопанството на СРМ“, истиот се за-
менува со терминот „Општ колективен договор на, 
РМ“ а, исто така, во сите членови каде што стои 
„СР Македонија“, треба да стои „Република Маке-
донија“ 

Член 2 
Член 7, став 7 се менува и гласи: 
„Договорот за работа содржи одредби за- засно-

вање работен однос на определено или неопределе-
но време, работите на работно место кои работни-
кот ги врши и местото на работа, денот на стапува-
њето на работа, пробната работа, работното време, 
одморите и отсуствата, стручното оспособување и 
усовршување, висината на основната плата и рок за, 
нејзина исплата, надоместоците на плата и други 
примања, заштита при работа, отказниот рок„ прес-
танок на работниот однос и други права и обврски 
од работен однос на работниците во согласност со 
Закон, Колективен договор, односно општ акт“. 

Член 3 
Во член 10, став 2, по зборот „сразмерно “се до-

пишуваат зборовите „на штетното влијание на здрав-
јето и на работната способност на работникот, во сог 

ласност со Законот“. 

Член 4 
Во член 11, по ставот 4, се додава нов став кој 

гласи: 
„Со Колективен договор, односно општ акт на 

претпријатието се определува должината на годиш-
ниот одмор за работници кои работаат во посебни 
услови на работа во траење подолго од 30 денови“. 

Во став 5, по зборот „одмор“ се додаваат зборо-
вите „по 2 работни дена за секој месец поминат на 
работа“. 

Член 5 
Во член 12, зборот „најмалку“ се заменува со 

зборот „најмногу до“, а пред бројот 20 и 10 се става 
зборот „до“. 

Член 6 
Во член 13, зборот „личен доход“ се брише и се 

заменува со зборот „плата“, заградите се бришат, а 
зборот „оној“ се заменува со зборот „онаа“. Пона 
таму, насекаде зборот „личен доход“ се заменува со 
зборот „плата“, а текстот по зборовите „право на 
плата“ гласи: „по основ на учество во добивката“. 

Ставот 4 од член 13 се менува и гласи-
„Претставникот на Синдикатот не може да биде 

повикан на одговорност,, ниту доведен во понеповол-
на положба, вклучувај.ќи го и неговото отпуштање од 
работа, за време на мандатот и две години потоа, 
поради синдикални активности со кои се штитат 
правата и интересите на работниците, доколку поста-
пувал во согласност со Законот, Колективниот дого-
вор и општиот акт“. 

Член 7 
Се додава нов член 13 а кој гласи -
„Правото на штрајк работниците го остваруваат 

според Правилата за штрајк на Советот на ССМ во 
согласност со закон 

За време на штрајкот, работниците имаат право 
на надомест, согласно колективен договор, односно 
општ акт, но не помалку од 60% од најниската пла-
та утврдена со овој Колективен договор“ 

Член 8 
Оддел III гласи- „ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ НА 

ПЛАТИТЕ И ДРУГИ ПРИМАЊА“. 

Член 9 
Во членот 14, ставот 1 се менува и гласи. 
Платите се пресметуваат во нето износ 
Во ставот 2, зборот „личен доход“ се заменува 

со зборот „платите“. 
Во ставот 3, првите два збора се бришат и се 

заменуваат со зборовите- „исплатената плата“ 
Алинеја 1 се менува и гласи: „основната плата“. 
Алинеја 3 се менува и гласи- „надоместоците на 

платата“ 
Член 10 

Членот 15 се менува и гласи. 
„Платата на работникот за полно работно време 

утврдена врз основа на сложеноста на работните за-
дачи не може да биде пониска од најниската плата 
утврдена за одделни степени на сложеност според 
член 15-в од овој договор, која работодавачот е дол-
жен да ја исплати на работникот“. 

Се додаваат нови членови со тоа што член 15-а 
гласи 

„Најниската плата со која се обезбедува соци-
јална и материјална сигурност на работникот и на 
неговото семејство, договорно ја утврдуваат и објаву-
ваат потписниците на Договорот, најдоцна до декем-
ври во тековната година за наредната година. 

Најниската плата за полно работно време се 
утврдува согласно Општиот колективен договор на 
Република Македонија. 

Најниската плата од став 1 на овој член се усог-
ласува најмалку еднаш квартал но со порастот на 
трошоците на живот во однос на декември од прет-
ходната година, односно месечно доколку месечниот 
пораст на трошоците на живот е над 5%, според 
податоците на Републичкиот завод за статистика, што 
се објавуваат до 10-ти во месецот за претходниот 
месец“. 

Член 15-б гласи: 
„Работодавачот кај кого настанале потешкотии 

во работењето, врз основа на изготвена програма со 
која се обезбедува надминување на настанатите про-
блеми и мислење од Синдикатот може да утврди 
отстапување на најниската плата утврдена со член 
15-а од овој Колективен договор, со тоа што отста-
пувањето од најниската плата за најнизок степен на 
сложеност не може да изнесува повеќе од 20% од 
износот на најниската плата утврдена со овој Колек-
тивен договор, а намалувањето не може да трае по-
долго од 6 месеци. 

По исклучок, потписниците на овој договор, кога 
се присутни објективни околности кои битно ги на-
рушуваат тековите на репродукцијата во одредени 
групации, можат за односните групации, односно ра-
ботодавачи отстапувањето од став 1 да го зголемат, 
доколку се оцени дека тоа е услов за избегнување 
на отворање стечајна постапка. 

Работодавачот е должен на крајот на тековната 
година, доколку финансиските резултати по годиш-
ната пресметка тоа го овозможуваат на работниците 
да им изврши исплата на помалку исплатените плати 
во смисла на став 1 и 2 од овој член“. 

Членот 15-в гласи. 
„Најниската плата на одделни степени на сложе 

ност на работи и работни задачи претставува основ-
на плата. 

Основната плата за одделни степени на сложе-
ност се утврдува така што најниската плата утврдена 
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согласно член 15-а од овој Договор се множи со 
следните коефициенти за одделни степени на сло 
женост 

I група на работи и задачи 1,00 
II група на работи и задачи 1,20 

III група на работи и задачи 1,40 
IV група на работи и задачи 1 70 
V група на работи и задачи 1,85 

VI група на работи и задачи 2 10 
VII група на работи и задачи 2,60 

VIII група на работи и задачи 2,90 
IX група на работи и задачи 3,20" 

Член 11 
Во член 21, ставот 2 се менува и гласи: 
„Одредбите на овој договор не се применуваат 

на односите кои на поинаков начин се уредени со 
постојните и другите закони и прописи. 

Во член 21, став 3, зборот „странките“ се за-
менува со зборот „учесниците“. 

Член 12 
Став 2 од членот 22 се менува и гласи: 
„За недоразбирање во смисла на став 1 од овој 

член се смета за нерешено правно или друго пра-
шање кое произлегува од примената на Колектив-
ниот договор или кое ќе настане како последица од 
неприфаќање на предлог за измени и дополнувања 
на Колективниот договор, доколку учесниците имаат 
различни мислења во поглед на неговото реша-
вање“. 

Член 13 
Во член 23, став 1, зборот „странките“ се заме-

нува со зборот „учесниците“, а во став 2 од истиот 
член се бришат зборовите „од редот на потписни-
ците“. 

Член 14 
Во членот 24, бројот „20" се заменува со бро-

јот „22", а зборот „странките“ се заменува со збо-
рот „учесниците“. 

Член 15 
Членот 25 се менува и гласи 
„Усогласувањето е неуспешно ако еден од учес-

ниците писмено изјави, но не пред почетокот на 
усогласувањето, дека истото го смета за неуспешно 

Секое усогласување што учесниците ќе го пос-
тигнат мора да биде во писмена форма 

Со донесените решенија при. усогласувањето се 
дополнува или изменува Колективниот договор“. 

Член 16 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Секој учесник може да предложи измени и 

дополнувања на Колективниот договор. 
Предлогот образложен во писмена форма се 

доставува до другите учесници кои се должни да 
се изјаснат по предлогот во рок од 30 денови 

Во случај ако другите учесниците не го прифа-
тат предлогот за промени или не се изјаснат по 
предлогот во рокот од став 1 на овој член, по 
претходно неуспешно усогласување, учесникот пред-
лагач може да започне постапка пред арбитража“ 

Член 17 
Членот 27 се менува и гласи: 
,,Ако постапката за донесување е неуспешна, 

спорот ќе се решава пред арбитража. 
Бројот на арбитрите е непарен. 
Секој од учесниците именува еднаков број на 

арбитри, а најмалку 1. 
Претседателот на арбитражата го именуваат 

арбитрите спогодбено од редот на научни и стручни 
работници. 

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови 
од вкупниот број членови. Одлуката на арбитража-
та е конечна. На постапката пред арбитражата се 
применуваат одредбите за избраните судови од За-
конот за процесна постапка“ 

Член 18 
Членот '/.8 се менува и гласи 
„Учесниците се доллши да го спроведуваат и 

следат остварувањето на Колективниот договор. 
За толкување на одредбите на Договорот учес-

ниците формираат комисија. 
Секој од учесниците на Колективниот договор 

именува по ? члена во Комисијата за толкување на 
одредбите од Договорот 

Комисијата е должна во рок од 1 месец д а 
пропише образец на договор за работа“ 

Член 19 
Член 31 се менува и гласи 
„Работодавачите се должни да ги усогласат оп-

штите акти со одредбите на овој Договор, односно 
да донесат Колективен договор во рок од 4 месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој Договор. 

Со општите акти од став 1 на овој член се утвр-
дува дали ќе се склучат договори за работа сог-
ласно член 7 од овој Колективен договор и со ра-
ботниците кои се во работен однос“. 

Член 20 
Се додава нов член 32 кој гласи 
„Измените и дополнувањата на Колективниот 

договор влегуваат во сила 8-от ден од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Републички одбор на Синдикатот 
на работниците од шумарството и 
дрвната индустрија на Македонија 

Претседател, 
Стефан Стоименов, с. р. 

Собор за шумарство и дрвна 
индустрија при Стопанската 

комора на Македонија 
Претседател, 

Марко Божинов, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ - СУДСКО 
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВИНИЦА 

Пред Општинскиот суд во Кочани — Судско од-
деление во Виница заведен е граѓански спор за раз-
вод на брак по тужбата на тужителот Митко Арсов 
од с Градец општина Виница, против тужената Љу-
бинка Арсова од с. Градец, општина Виница, сега 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Љубинка Арсова да се 
јави во овој суд во рок од 15 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на живеење или престојување. 
Доколку не се јави во рок од 15 дена, ќ е и биде 
поставен застапник — привремен старател ко ј ќе 
ги штити нејзините интереси се до окончувањето на 
овој спор. 

Од Општинскиот суд во Кочани — Судско одде-
ление ВО Виница, П. бр. 292/92. (341) 
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ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак од тужителката Шеровиќ Јагода од Скопје, ул. 
„Октомвриска Револуција“ бр. 10/1/22, против туже-
ниот Шеровиќ Љубомир, со непозната адреса на жи-
веење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот и лич-
но да ги застапува своите интереси во оваа постап-
ка. Доколку не се Јави во рок од 15 дена, судот по 
службена должност ќе му постави привремен стара-
тел за заштита на неговите интереси до правосилно-
то окончување на постапката по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Скопје I - Скопје, IV. 
П. бр. 4991/92. , (3421 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 14232/92, на регистарска влошка бр. 
1-26119-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на Претпријатието за производство, промет, 
услуги и инженеринг „Армас инженеринг“, увоз-из-
воз, потполна одговорност, Скопје. Претпријатието 
е основано од Сунчица Антаророва, со одлука за 
основање од 14. X. 1992 година. 

Дејности- 011231, 011299, 011313, 011315, 011319, 
011920, 011941, 011949, 012201, 012202, 012203, 012310, 
012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012621, 012622, 
012623, 012691, 012699, 012830, 013121, 013122, 013200, 
013500, 013400, 013909, 050100, 050020, 050201, 050202, 
050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 

070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090140, 
090150, 090160, 090179, 090181, 090182, 090183, 090189, 
090209, 110302, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 
110405, 110406, 110611, 110620, 110901, 110903, 110909. 

Во правниот промет со трети лица претпријати-
ето настапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет со трети лица 
претпријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување е Сунчица Анта-
ророва, работоводен орган, директор на претприја-
тието, како и застапник во внатрешниот и надво-
решно-трговскиот промет, со неграничени овласту-
вања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
14232/92. (3128) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 8839/91, на регистарска влошка бр. 
1-17855-0-0-0, го запиша во судскиот регисаар ос-
новањето на Претпријатието за производство, промет 
и услуги „Орариум", извоз-увоз, п. о., СкопЈе. Прет-
пријатието е основано од Крсто Несторов, со одлу-
ка за основање од 11. ,XII. 1991 година. 

Дејности 011231, 011299, 011313, 011315, 011319, 
011920, 011941, 011949, 012321, 012324, 012421, 012621, 
012622, 012623, 012691, 012699, 013500, 013909, 070111, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223,- 070224, 
070225, 070226, 070229 070250, 070260, 080190, 08020^ 
080202, 090179, 110302, 110309, 110611, 110620, 110903, 
110905, 110909, 120311, 120312, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријати-
ето настапува во свое име и за своЈа сметка За об-
врските во правниот промет со трети лица претприја-
тието одговара со сите средства. 

Лице' овластено за застапување е Крсто Несторов, 
работоводен орган, директор на претпријатието, како 
и застапник во внатрешниот и надворешниот промет 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 
8839/91. (3129) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 10514/92, на регистарска влошка бр. 
1-23344-0-0-0, го запиша во судскиот регистар ос-
новањето на Претпријатието за промет на големо и 
мало „БОМО КОМЕРЦ“, извоз-увоз, д. о. о., ул. „Наум 
Охридски“ бр. 36, Скопје. Претпријатието е основано 
со акт за основање од 1. VIII. 1992 година, а основач 
е Анета Милевска. 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 
иозоз , 110309, 110909; надворешно-трговски промет: 
070310, 070320 посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги,- консигнациона продажба на 
стоки и реекспорт 

Во правниот промет со трети лица претпријати-
ето настапува во свое име и за своја сметка За об-
врските преземени во правниот промет со трети ли-
ца претпријатието одговара со целокупниот свој 
имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Анета Милевска, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
10514/92 (4651) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението 
Срег бр 3999/92, на регистарска влошка бр. 1-6440-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето на Прет-
пријатието за трговија, услуги, производство, угос-
тителство и туризам, увоз-извоз, „МАКОМ-ИНЖИ-
НЕРИНГ", П О., ул. „4 Јули“ бр. 22, Кочани. Осно-
вач е Влатко Михаил Димитров. 

Дејности: 070110, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070114, 070120, 070121, 070122, 070123 ,070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070210, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070220, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 011314, 011315 011320, 011390, 
011791, 011799 011830, 011832, 011940, 011949, 011990, 
012000, 012130, 012201, 012321, 012322, 012421, 013010, 
013021, 013041, 013050, 013110, 013113, 013115, 013200, 
013500, 013903, 013904, 020110, 020131, 020201, 040002, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 080111, 080119, 
080120, 080129, 080190, 080201 ,080202, 090121, 090122, 
090123, 090124, 090130, 090170, 090180, 090181, 090183, 
090189, 090200, 110404, 110909; дејности во надвореш-
ниот промет: 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сите свои средства, а осно-
вачот не одговара. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот 
и надворешниот промет е Влатко Михаил Димитров, 
директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 
3999/92. (3112) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 9876/92, на регистарска влошка бр 
1-26090-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на Претпријатието за внатрешен и надворешен 
промет на големо и мало „ДРАГАНА КОМЕРЦ“, из-
воз-увоз, ДОО, ул. „Народен фронт“ бр 19/1-2, Скоп-
је. Основачи се- Стојановиќ Драгана од Скопје, „Би-
нех-Комерц" од Прешево и Илиќ Благоје од Преше-
во, СР Југославија 

Дејности: 070111. 070112, 070113. 070114, 070121. 
070122, 070123, 07012 4, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
011920, 110302, 080190, 080201, 080202, 080121, 090201, 
110909,^110309, 060501, 060503, 070310, 070320. 
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Во правниот промет со трети лица претпријатие-
то настапува во свое име и за своја сметка За обвр-
ските преземени во правниот промет со трети лица 
одговара со целокупниот свој имот, додека основа-
чите не одговараат за обврските во претпријатието, 
а ризикот го сносат до висина на вложените средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 9876/92. (3119) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 15239/92, на регистарска влошка бр. 
1-12592-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на седиштето на Акционерското друштво во 
мешовита сопственост за трговија на големо „СКО-
НИ", со ц. о., ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 48, Скопје и 
во иднина ќе биде на ул. „Булевар Србија“ бб, 
Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 15239/92. (3120) 

Окружниот стопански суд во Штип го запиша 
во судскиот регистар припојувањето на ПОС „МАК-
СЕРВИС", Ц. О., за поправка и одржување на друм-
ски моторни возила, ул. „Маршал Тито“ бр. 7, Ра-
довиш, кон ПОС „Радовиш-Превоз", Ц. О., за пре-
воз на стока во земјата и странство, Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (4626) 

Окружниот стопански суд во Штип го запиша 
во судскиот регистар бришењето на Општественото 
претпријатие ПОС „МАКСЕРВИС". У. О., Радовиш, 
поради припојување кон друго општествено прет-
пријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (4627) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 1804/92, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: досегашниот в д. директор на 
Акционерското друштво Холдинг, Претпријатие 
„Фринко", Друштво оо ограничена одговорност „Сер-
вис и контрола на квалитет“, доо, п о., Битола, Сим-
јановски Симеон од 28. IV. 1992 година ќ е го заста-
пува друштвото како лице овластено за застапување, 
директор 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег 
бр. 1804/92 (4315) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр. 8208/92, на регистарска влошка бр. 
1-21849 0-0 0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на Производното трговско претпријатие „ФОРД 
КОМЕРЦ“, експорт импорт, Ц О , с. Домановце, Ку-
маново Основач е Исмет Фезлиу 

Дејности- 070111, 070112,, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, О70250, 070310, 070320, 080112, 080114, 080121, 
080129, 080201, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 
012130, 020110, 020121, 020131, 020201, 03001, 030003, 
060501, 060502, 060602, 090121, 090140 

Од Окружниот стопански суд в о ' Скопје, Срег 
бр 8208/92 (4316) 

Окружниот стопански суд во Скопје, во реше-
нието Срег бр 10222/92, на регистарска влошка бр. 
1 22789-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на Претпријатието за производство, трговија 
и услуги „ТАБАК", ц о , експорт-импорт, с Слупча-
не, Куманово Скратен назив П П Т У „ТАБАК“, ц о , с 
Слупчане, Куманово Основач е Мемети Решат, со 
акт за основање бр 01-92 од 17 VIII 1992 година 

Дејности 013010 013021, 013030 013050, 013121, 
013122, 013200, 013310, 013320. 020110, 020121, 020140, 
020201' 020202, 060501, 060502, 060503, 060601, 070111. 
070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070215, 

070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080112, 080119, 080121, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 110301, 110302, 
110303, 110304, 110309, 110909, 110109; надворешна 
трговија: 070310, 070320; работи на производна коо-
перација,- компензациони работи со странство; рабо-
ти на посредување во надворешно-трговскиот промет; 
малограничен промет со Бугарија„ Грција и Албанија,-
услуги во меѓународниот промет на стоки и патни-
ци,- работи на меѓународна шпедиција, туристички 
работи со странство, угостителски ра!боти со стран-
ство, работи на јавно ускладиштување; работи на за-
сатапување во прометот на стоки и услуги, слободни 
царински продавници. 

Во правниот промет со трети лица претпријатие-
то истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет оо трети лица 
претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Мемети Решат, 
директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 10222/92. (4317) 

Окружниот стопански суд во Скопје, оо реше-
нието Срег. бр. 8828/92, на регистарска влошка бр. 
1-22253-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на Трговското претпријатие на големо и мало, 
увоз-извоз, „ЗОРАН и СИН“, со ц о., ул. „Лен,ино-
ва“ бр. 33, Куманово. Скратен назив: ТП „ЗОРАН и 
СИН“, Куманово. Основач е Петрушевски Зоран, МБ 
041196-1420024. 

Дејности- 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114,, 07012, 070121 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 
07014, 070140, 07015, 070150, 702, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 
07024, 0702240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0703, 07031, 
070310, 07032, 070320, 080201, 080202, 08019, 080190. 

Неограничени овластувања 
Лице овластено за застапување е Петрушевски 

Зоран, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 8828/92. (4318) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр. 10510/92, на регистарска влошка бр. 
1-23342-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на Производно-трговското претпријатие „САШЕ-
КОМЕРЦ", п. о., увоз-извоз, с. Пепелиште, Неготино, 
со акт за основање бр 01-01 од 31. VIII 1992 година. 
Основач е Златковиќ Раде. 

Дејности 013113, 013114, 013121, 020121, 020132, 
020110, 020140, 020201, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221,, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070229, 07023а 070250, 070260, 0Ѕ0111, 080112, 080114, 
080129, 080190, 080201, 110309, 060501, 060502; надво 
решно-трговски дејности: 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатие-
то истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица 
претпријатието одговара со сиот свој имот. 

Златковиќ Раде, директор, со неограничени овлас-
тувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 10510 92. 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег бр 1530/92, на регистарска влошка бр 
1-5352, го запиша во судскиот регистар основањето на 
УСЛУЖНОТО прометно претпријатие „БВС СКОРПИОН" 
п о , ул „Абас Емин“ бр 395, Охрид Основач е 
Костадин Бујароски, со одлука од 6. IV. 1992 година. 



Стр. 1570 - Бр. 82 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 декември 1992 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128. 
070128,, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226. 
070229, 070230, 070250, 090121, 090131, 090132, 090133, 
090139, 050301, 120341, 070320, 070310. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Костадин Бујароски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола^ Срег. 

бр. 1530/92 (4320) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 8860/92, на регистарска влошка бр 
1-23141-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на Приватното градежно услужно и трговско 
претпријатие „Пирамида“, ц. о , експорт-импорт с. 
Камењане, Тетово. Основач е Исмаили Хаќиф. 

Дејности- 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080121, 
080190, 080201, 080202, 060101, 060502, 060601, 060602ј, 
060503, 011729, 011741, 011791, 012321, 012322, 110401, 
110402, 110403, 110404, 050202, 050203, 050201, 050301, 
050100 

Претпријатието во правниот промет со трети ли-
ца настапува на свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување е Исмаили Ха-
киф, директор, со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр.' 8860/92. (4322) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 8600/92, на регистарска влошка бр. 
1-22174-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на Претпријатието за промет, производство и 
услуги „БАДИКО-КОМЕРЦ“, Д.О.О., Т. Велес. Скратен 
назив: ПП „БАДИКО-КОМЕРЦ", Т. Велес. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150., 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
080190, 080201, 080202, 011231, 011941, 011949, 090209. 

Одговара кон трети лица со целокупниот свој 
имот, со потполна одговорност. 

Благој Костов, директор, со неограничени овлас-
тувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 8600/92. (4323) 
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