
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски, односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 26 април 1985 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 20 ГОД. ХLI 

Цена на овој број е 68 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 1.852 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Пошт. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

274. 

Врз основа на член 33 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), врз основа на согласност на надлежни-
те републички и покраински органи,Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЈАГЛЕН 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на јаглен (во натамашниот текст: рудни-
ци за јаглен) можат своите постојни производителот це-
ни на јаглен да ги зголемат до 33,5% при постојните усло-
ви на продажбата. 

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на 
цените на јаглен што рудниците за јаглен им го испорачу-
ваат на термоелектраните врз основа на самоуправни спо-
годби што ќе ги склучат рудниците за јаглен и термоелек-
траните, а со кои врз потрајна основа се утврдува оствару-
вањето на заедничкиот приход, односно елементите за 
формирање на цените или се формираат цените, согласно 
со член 3 став 1 од Законот за системот на општествената 
контрола на цените. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 141 
18 април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

275. 

Врз основа на член 185 став 2 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и А 1/82), а заради извршување на одред-
бите од Законот за ратификација на Меѓународната спо-
годба за кафе, 1983 година („Службен лист на СФРЈ" - Ме-
ѓународни договори, бр. 1/84), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 

УВЕРЕНИЈА ПРИ ПРОМЕТОТ НА КАФЕ 

1. Организациите на здружен труд се должни при уво-
зот, извозот, ставањето под царински надзор и транзитот 
на кафе во зрно, кафени цреши, кафе во лушпа и зелено, 
пржено, мелено, декофенирано, течно или растворливо ка-
фе (во натамошниот текст: кафе), да прибават соодветни 

уверенија предвидени со Меѓународната спогодба за кафе, 
1983 година (во натамошниот текст: Меѓународната спо-
годба). 

2. Организицијата на здружен труд која увезува кафе 
од земја членка на Меѓународната спогодба од продава-
чот на кафе ќе прибави едно од следните уверенија: увере-
ние за потекло - на образецот О, уверение за реекспорт -
на образецот К, уверение за претовар - на образецот КЅ 
или уверение за транзит - на образецот Т. Тие уверенија 
организацијата на здружен труд ги поднесува на заверува-
ње до надлежната царинарница при царинењето на прат-
ката на кафе. 

3. Организацијата на здружен труд која увезува кафе 
од земја што не е членка на Меѓународната спогодба ќе 
прибави уверение оц Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија дека количеството на кафе што го увезува е во 
рамките на количеството што е предвидено со Меѓународ-
ната спогодба за увоз во Југославија од земји што не се 
членки на таа спогодба. Тоа уверение Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија го издава на образецот Т, а 
организацијата на здржен труд го поднесува на заверува-
ње до надлежната царинарница при царинењето на прат-
ката на кафе. 

4. Организацијата на здружен труд која извезува кафе 
од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе при-
бави уверение за реекспорт - на образецот Ќ. Тоа уверение 
организацијата на здружен труд, при извозот, го поднесу-
ва на заверување до надлежната царинарница. 

5. Ако кафето се провезува преку територијата на Ју-
гославија (транзит) без намера непосредно да се увезе во 
Југославија, организацијата на здружен труд со поднесу-
вањето на соодветни оригинални уверенија што ја при-
дружуваат таа пратка на кафе (обрасците О, К, КЅ и Т) ќе 
прибави од Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја уверение за транзитот на кафе - на образецот Т. 

6. Организацијата на здружен труд која става под ца-
рински надзор определена пратка на кафе што не се увезу-
ва непосредно во Југославија ќе прибави едно од уверени-
јата од точка 2 на оваа одлука. Тоа уверение организација-
та на здружен труд го поднесува на заверување до над-
лежната царинарница при ставањето на кафето под ца-
рински надзор. 

7. Организацијата на здружен труд која испорачува 
на странски купувач пратка на кафе што се наоѓа под ца-
рински надзор од Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија ќе прибави уверение за претоварот - на образе-
цот КЅ. Тоа уверение организацијата на здружен труд го 
поднесува на заверување до надлежната царинарница при 
преземањето на кафето под царински надзор. 

8. Организациите на здружен труд не се должни да ги 
прибават уверенијата од точ. 2, 3, 4, 6 и 7 на оваа одлука, 
ако се во прашање: 

1) мали количества на кафе за непосредна потрошу-
вачка со која се снабдуваат бродовите и авионите во меѓу-
народниот сообраќај; 

2) мостри на кафе: до 60 кѕ нето-тежина зелено кафе, 
до 120 кѕ дехидрирани кафени цреши, до 75 к^ кафе во ме-
шунки (сушено кафе), до 50,4 к^ пржено кафе или до 20 к^ 
растворливо или течно кафе. 
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(ПРЕВОД) 
УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО 
ОБРАЗЕЦ О 
ЗА ИЗВОЗ ВО ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ 



Страна 712, - Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 април 1985 



Петок, 26 април 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 - Страна 713 

(ПРЕВОД) 
УВЕРЕНИЕ ЗА РЕЕКСПОРТ 
ОБРАЗЕЦ К 
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9. Надлежниот царински орган не може да пристапи 
кон царинење на кафе ако организацијата на здружен труд 
не го прибавила соодветното уверение предвидено со оваа 
одлука. 

10. Надлежниот царински орган, при увозното цари-
нење на кафе и неговото ставање под царински надзор, 
контролира дали организацијата на здружен труд која 
увезува кафе ги пријавила соодветните уверенија од тон. 
2, 3 и 6 на оваа одлука и дали реалната состојба на кафето 
им одговара на податоците од уверението и ја заверува 
точноста на податоците во нив. Уверенијата од точ. 2, 3 и 
6 на оваа одлука, што ги заверила надлежната царинарни-
ца, организацијата на здржен труд ги доставува до Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 15 
дена од денот на нивното заверување. 

11. Надлежниот царински орган, при извозното цари-
нење на кафето или неговото преземање од под царински 
надзор, контролира дали организацијата на здружен труд 
ги пријавила уверенијата од точ. 4 и 7 на оваа одлука и да-
ли реалната состојба на кафето им одговора на податоци-
те од уверенијата и ја заверува точноста на податоците во 
нив. Оригиналните уверенија од точ. 4 и 7 на оваа одлука, 
што ги заверила надлежната царинарница ја придружува-
ат пратката на кафе со другите документи, а копиите на 
уверенијата, што исто така ги заверила надлежната цари-
нарница, организацијата на здружен труд ги доставува до 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 
15 дена од денот на заверувањето. 

12. Оригиналните уверенија од точ. 2, 3 и 6 на оваа 
одлука, што ги заверил надлежниот царински орган, ори-
гиналните уверенија од точка 5 на оваа одлука, како и ко-
пиите на уверенијата од точ. 4, 5 и 7 на оваа одлука, што 
ги издал Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги доста-
вува до Меѓународната организација за кафе со седиште 
во Лондон, во рок од 30 дена од денот на нивното заверу-
вање односно издавање. 

13. Обрасците О, К, КЅ и Т се отпечатени кон оваа од-
лука и се нејзин составен дел. 

14. Поблиски упатства за спроведување на точ. 2 и 6 
од оваа одлука дава, по потреба, сојузниот секретар за 
надворешна трговија. 

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за обврската за прибавување 
определени уверенија при прометот на кафе („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/79). 

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 125 
21 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

276. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за премину-
вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 
ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБ-

РАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се опреде-
луваат сезонски гранични премини за меѓу народен помор-

ски сообраќај: Изола, Новиград, Водице, Примоштен, 
Хвар, Котор и Будеа. 

2. Граничните премини од точка 1 на ова решение ќе 
работат од 1 мај до 31 октомври 1985 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден до де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 136 
18 април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

277 
Врз основа на член 7 став 2 во врска со член 17 став 7, 

член 22 и член бб став 1 точка 15 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен 
совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА 

БАНКИТЕ И НА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за надомест за користење на за-
должителна резерва за одржување на дневната ликвид-
ност на банките и на други финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ , бр. 33/84 и 52/84) во точка 1 
став 1 процентот: „0,17%" се заменува со процен-
тот:,^,195". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 1 
И април 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Радован Макиќ, с.р. 

278. 

Врз основа на член 12 ст. 2 и 3 од Законот за вршење 
на менувачки работи и за прометот на ефективни странски 
пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82 и 
40/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
НАПЛАТУВАЊЕТО ВО ЈУГОСЛАВИЈА СЕ ВРШИ ВО 
ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, СТРАНСКИ ЧЕКО-

ВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА 
1. Во Одлуката за условите под кои наплатувањето 

во Југославија се врши во ефективни странски пари, 
странски чекови и кредитни писма („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/82, 77/82, 4/83 и 53/84) во точка 2 став 3 
зборовите: „помош и подароци" се бришат. 

2. Во точка за по зборовите: „слободни царински про-
давници" се додаваат зборовите: „наплата по основ на по-
мош и подароци,". 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од ленот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 27 
10 април 1985 година 

Белград 

Го заменува претседателе: ^ ну 
Советот на гувернер:! ' 

заменик - гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с. р 

279. 
Врз основа на чл. 10 и 21 од Законот за Интересната 

заедница за станбена изградба и управување со становите 
за потребите на работниците и функционерите на сојузни-
те органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75) и член 23 
од Статутот на Интересната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за потребите на работници-
те и функционерите на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/76, 26/77, 15/78, 51/81 и 6/82) по приба-
вената согласност на Сојузниот извршен совет, Собрани-
ето на Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и фун-
кционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ТЕКОВНО 
ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО 1985 

ГОДИНА 
1. За тековно одржување на станбените згради во Бел-

град со кои управува Интересната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потребите на ра-
ботниците и функционерите на сојузните органи (во ната-
мошниот текст: Заедницата на домување) се издвојуваат 
20% од износот на наплатената станарина во 1985 година. 

2. За тековно одржување на станбените згради што 
имаат деловен простор (локали и гаражи), покраЈ сред-
ствата од точка 1 на оваа одлука, се издвојуваат 20% од из-
носот на наплатената закупнина, пресметана врз просеч-
ната станарина на зградата во 1985 година. 

3. Средствата од точ. 1 и 2 на оваа одлука и припаѓа-
ат на секоја станбена зграда во Белград со која управува и 
за која го организира одржувањето Заедницата на домува-
ње. 

Со средствата од став 1 на оваа точка располага ор-
ганот на управување со станбената зграда. 

4. За становите на сојузните органи во мешовити 
згради во Белград, со кои управуваат други заедници на 
домување, се издвојува дел од средствата во височина од 
20% од износот на станарината и закупнината и 1,6% на 
име управување, согласно со самоуправната спогодба за 
начинот и условите за одржување и управување со мешо-
витите згради од 19 јануари 1978 година. 

5. Височината на делот на средствата за тековно 
одржување на станбените згради за станбениот фонд на 
сојузните органи надвор од териториите на град Белград, 
ќе се утврди со самоуправна спогодба односно со догово-
рите со заедниците на домување на соодветните општес-
твено-политички заедници во согласност со нивните одлу-
ки за тековно одржување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02/2-3807/5 
28 март 1984 година 

Белград -
Претседател 

на Собранието на Заедница-
та за домување, 

Здравко Шево, с. р. 

280. 
Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 од Зако-

нот за Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и фун-
кционерите на сојузните органи („Службен лист на 

ФРЈ'\ бр. 36/75), во согласност со Сојузниот извршен со-
г г, Собранието на Интересната заедница за станбена из-
' р л дба и управување со становите за потребите на работ-
ни ците ч функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТАНАРИНАТА ЗА СТАНОВИТЕ СО КОИ УПРА-
ВУВА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗ-
ГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
1. Во Одлуката за утврдување на основите и мерила-

та за определување на станарината за становите со кои уп-
равува Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и фун-
кционерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/83 и 45/84) по точка 5а се додава нова точка 
56 која гласи: 

„56. Станарината определена врз основа на точка 5а 
од оваа одлука се зголемува за 45%". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 мај 1985 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02/2 1015/8 
22 април 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на Заедница-

та за домување, 
Здравко Шево, с. р. 

281. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 од Зако-
нот за Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и фун-
кционерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со Сојузниот извршен со-
вет, Собранието на Интересната заедница за станбена из-
градба и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА-

ДОМЕСТ ЗА ГАРАЖИ 
1. Во Одлуката за утврдување на основите и мерила-

та за определување надомест за гаражи(„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/81, 26/82, 26/83 и 45/84) во точка 4 бројот: 
„47,18" се заменува со бројот: „68,41". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 мај 1985 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02/2-1015/9 
22 април 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на Заедница-

та за домување, 
Здравко Шево, с.р. 
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282. 

Врз основа на точка 4 член 23 од Статутот на Ин-
тересната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функционерите 
на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/76, 
26/77, 15/78, 51/81 и 6/82) по прибавената согласност на 
Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната за-
едница за станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функсционерите на сојузните 

^органи, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА АМОРТИЗАЦИ-
ЈАТА ОД СТАНАРИНА, НАДОМЕСТ ЗА ГАРАЖИ И 
ЗАКУП ЗА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ЗА СТАНОВИТЕ, ГА-
РАЖИТЕ И ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ШТО СЕ ЗДРУ-
ЖЕНИ ВО ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА 1984 ГОДИНА 
1. Стапката на амортизацијата од станарина, надо-

мест за гаража и закуп за деловен простор, за становите, 
гаражите и деловниот простор што се здружени во Инте-
ресната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функционерите 
на сојузните органи, за 1984 година се утврдува во висина 
од 20%. 

Стапката на амортизацијата од став 1 на оваа точка 
се пресметува на вкупниот износ на наплатената станари-
на, надоместите за гаражите и закупот од деловниот про-
стор во 1984 година. 

2. Пресметаната амортизација, во согласност со точ-
ка 1 од оваа одлука им припаѓа на здружителите и по за-
вршната сметка на Интересната заедница за станбена из-
градба и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи за 1984 годи-
на се евидентира во корист на здружите^ите. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02/2-3807/11 " 
28 март 1984 година 

Белград 

Претседател на Собранието 
на Заедницата за домување, 

Здравко Шево, с. р. 

283. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата (Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДИМЕНЗИОНАЛНА КООР-

ДИНАЦИЈА 

Член 1 

Во член 3 од Правилникот за југословенските стан-
дарди за димензионална координација („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/85) наместо ознаката на југословенскиот 
стандард: „ЈUЅ U. А9. 003" треба да стои ознаката на ју-
гословенскиот стандард: „ЈUЅ U. А9. 033". 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила на И јули 1985 годи-
на 

Бр. 50-17686/2 
15 февруари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

284. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата (Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛИ 

Член 1 

Во член 1 точка 1 од Правилникот за југословенските 
стандарди за регулациони вентили („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/85) наместо ознаката на југословенскиот 
стандард: „JUЅ Ќ. С5. 090" треба да стои ознаката на ју-
гословенскиот стандард: „ЈХЈЅ М. С5. 090". 

Во ^ е н 1 точка 2 наместо ознаката на југословенски-
от стандард: „ЈUЅ К. С9.091" треба да стои ознаката на ју-
гословенскиот стандард: „Ј1ЈЅ М. С5.091." 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила на 1 мај 1985 година 

Бр. 50-18837/2 
26 февруари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

285. 

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИ-
ЈА НА ЕТАЛОНИТЕ НА ЕДИНИЦА НА ЕЛЕКТРОМО-

Т О Р И СИЛА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на упот-
реби и класификацијата на еталоните на единица на елек-
тромоторна сила. 

Член 2 

Југословенскиот (примарен) еталон на единица на 
електромоторна сила се употребува за утврдување на мет-
ролошките својства на секундарните еталони на единица 
на електромоторна сила со метод на споредување. 
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Член 3 

'Југословенскиот (примарен) еталон на единица на 
електромоторна сила е даден на првото ниво на шемат-
скиот приказ на класификацијата на еталоните на единица 
на електромоторна сила што носи назив „Југословенски 
(примарен) еталон на единица на електромотор^ сада''. 

Член 4 

Секундарните еталони на единица на електромотор' 
на сила се употребуваат за утврдување на метролошките 
својства на работните еталони на единица на електромо-
торна сила, и тоа на: 

1) заситени еталон-ќелии; 
2) незаситени еталон-ќелии; 
3) електронски еталони за електричен напон. 

Член 5 

Секундарните еталони на единица на електромотор-
на сила се дадени на второто ниво на шематскиот приказ 
на класификацијата на еталоните на единица на електро-
моторна сила, што носи назив „Секундарни еталони на 
единица на електромоторна сила". 

Член 6 

Работните еталони на единица на електромотор^ 
сила се употребуваат за утврдување на метролошките 
својства на мерилата за електричен напон. 

Член 7 

Работните еталони на единица на електромоторна 
сила се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на 
класификацијата на еталоните за единица на електромо-
торна сила, што носи назив „Работни еталони на единица 
на електромоторна сила". 

Член 8 

Класификацијата на еталоните на единица на елек-
тромоторна сила се објавува согласно со член 23 став 3 од 
Законот за мерните единици и мерилата и во гласилото на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето на „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-153/1 
16 јануари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с.р. 

286. 
Врз основа на член 330 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 20/79) во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА УТВРДУВА. 
ЊЕ И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНАТА СПОСОБНОСТ 

НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ 
1. За утврдување и проверка на стручната способност 

на воздухопловниот персонал се плаќа надомест во завис-

ност од видот на дозволата за работа за која се полага ис-
пит односно од видот на овластувањето за кое се полага 
посебен испит. 

2. Височината на надоместот за утврдување и провер-
ка на стручната способност на воздухопловниот персонал 
што се плаќа по кандидат е прикажана во табелата 1, која 
у составен дел на оваа наредба. 

. 3. Надоместот за полагање на поправен испит и вов-
една проверка изнесува 50% од износот што се плаќа за 

добивање на дозвола за работа односно на овластување. 
4. Надоместот од точка 1 на оваа наредба се зголему-

ва за износот во височина на дневниците и трошоците за 
превоз т членовите на испитната комисија кога испитот 
се полага во странство. 

5. Надоместот од точка 1 на оваа наредба се уплатува 
пред поднесувањето на пријава за полагање на испит за 
добивање на дозвола за работа, полагање на посебен ис-
пит за добивање на овластување, поправен испит и вон-
редна проверка, што се докажува со соодветни документи. 

6. Приходите остварени по основ на точка 1 од оваа 
наредба претставуваат приход на буџетот на федерацијата 
и се наплатуваат преку евидентната сметка на Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски. 

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

VI/1 Бр. 1933/1 
1 април 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, с. р. 

Табела 1 

Реден ^ Височина на надомео 
б п о : Вид на дозволата т о т 

за основ-
на дозво-

ла 

за посеб-
но овлас-

тување 

1 2 3 4 

1 Пилот на слободен балон 3.000 2.000 

2 Пилот на едрилица 3.000 2.000 

3 Спортски пилот на авион и 
хеликоптер 

4.000 3.000 

4 Професионален пилот на 
авион и хеликоптер 

8.000 5.000 

5 Професионален пилот од I 
класа на авион 

10.000 6.500 

6 Сообраќаен пилот на авион 
и хеликоптер 

15.000 10.000 

7 Инженер летач на авион и 
хеликоптер 

10.000 8.000 

8 Навигатор летач 8.000 5.000 

9 Верификатор летач 5.000 3.000 

10 Воздухопловен механичар -
техничар 

10.000 6.000 

11 Воздухопловно-технички 
контролор 

10.000 6.000 

12 Домаќин, домаќинка на ави-
он (ЅТ\У) 

8.000 5.000 
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287. 288. 
Врз основа на член 31 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77,' 17/78 и 5/82), во спогодба со Народната банка на 
Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И 
РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУ-
ЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ 

ПРОМЕТ 

1. Во Наредбата за начинот и роковите за поднесува-
ње пријави за склучените договори за надворешнотргов-
ски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/77, 53/78 и 
19/83) во точка 7 во одредбата под 1, на крајот, точката и 
запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборови-
те: „односно за извоз на книги, списанија и публикации 
чија вредност по склучениот договор не е поголема од 
200.000 динари;". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 24001 
12 април 1985 година 

Белград Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, с. р. 

Врз основа на член 330 од Законот за воздушната 
пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 20/79), во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИЗВРШЕН 

ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛОВ 

1. За извршен преглед на југословенски воздухоплов, 
зависно од категоријата и намената на воздухопловот, ви-
дот на прегледот и местото на вршењето на прегледот, се 
плаќа надомест во следните износи: 
Надоместот ос став 1 на оваа точка се уплатува при подне-
сувањето на барањето за преглед на воздухоплови. Прихо-
дите остварени по основот од 1 на оваа точка претставува-
ат приходи на буџетот на федерацијата и се наплатуваат 
преку евидентна сметка на Сојузниот комитет за сообраќ-
ај и врски. 

2. Ако на барање од носителот на правото на распо-
лагање со воздухопловот, односно на сопственикот на воз-
духопловот, преглед на воздухопловот се вршуи во стран-
ство, носителот на правото на располагање со воздухоп-
ловот, односно сопственикот на вотздухопловот, се об-
врзеа на лицето кое врши преглед на воздухопловот со 
странство да му обезбеди надомест на име на дневниците 
и на трошоците за превоз според важечките прописи. 

Надомест во динари 
Категорија и намена на воздухопловот според видот на прегледот 

основен редовен вонреден 

1 2 3 4 

А. Воздухоплови од сообраќајна категорија: 
1. Млазни и тупбоелисни двомоторни и повеќемогорни воздухоплови со 

56.000 28.000 14.000 широк труп 56.000 28.000 14.000 

2. Млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 42.000 21.000 10.500 
3. Клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 20.000 10.000 5.000 
4. Млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови 14.000 7.000 3.500 
5. Клипни едномоторни ваздухоплови 7.000 3.500 1.750 

Б. Воздухоплови од општа категорија: 
1. Воздухоплови за работа во земјоделството и шумарството: 

14.000 7.000 3.500 1) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 14.000 7.000 3.500 
2) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови 8.400 4.200 2.100 
3) клипни едномоторни воздухоплови 4.000 2.000 1.000 

2. Воздухоплови за превоз на лица, предмети и пошта, воздухоплови за ту-
ризам, воздухоплови за авиотакси: 

10.000 5.000 1) млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 20.000 10.000 5.000 
2) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 10.000 5.000 2.500 
3) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови 7.000 3.500 1.750 
4) клипни едномоторни воздухоплови 3.400 1.700 850 

3. Воздухоплови за спортска дејност и обука на воздухопловен персонал: 
1) млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 14.000 7.000 3.500 
2) клипни двомоторни и пвеќемоторни воздухоплови 7.000 3.500 1.750 
3) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови 4.000 2.000 1:000 
4) клипни едномоторни воздухоплови 2.400 1.200 600 
5) едрилици 2.000 1.000 500 
6) змејови 400 200 100 

В. Воздухоплови полесни од воздухот: 
1. Слободни балони 2.000 1.000 500 
2. Врзани балони 1.200 600 300 
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3. Со денот на влегувањето во сила на оваа Наредба 
престанува да важи наредбата за височината на надомес-
тот за извршен преглед на воздухоплови („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 27/80). 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1934/1 
1 април 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за со-

обраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, с.р. 

289. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕДИНСТВЕН ПЛАН НА СМЕТКИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НОТО СМЕТКОВОДСТВО ВО СЛУЖБАТА НА ОП-

ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со ова упатство се пропишуваат содржината и начи-
нот на водење на Единствен план на сметки на општестве-
ното сметководство во Службата на општественото кни-
говодство (во натамошниот текст: Единствен план на 
сметки). 

Член 2 

На сметките на Единствениот план на сметките се во-
ди евиденција за состојбата и прометот на општествените 
средства по основ на плаќање меѓу учесниците во платни-
от промет во земјата. 

Член 3 

Податоците што се евидентираат на сметките на 
Единствениот план на сметките се јавни, освен податоци-
те за кои е пропишано односно со општ акт е утврдено де-
ка претставуваат тајна. 

II. ЕДИНСТВЕН ПЛАН НА СМЕТКИТЕ ВО СЛУЖБА-
ТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 4. 
Единствениот план на сметки во Службата на оп-

штественото книговодство (во натамошниот текст: 
Службата) го сочинуваат основни трицифрени сметки си-
стематизирани по класи со едноцифрена ознака и по групи 
сметки со двоцифрена ознака, и тоа: 

К л а с а 1 

СМЕТКИ НА ГОТОВИНА И ДРУГИ ВРЕДНОСТИ 
10 Готовина 

100 Готовина во благајната - трезотот на Службата 
101 Готовина кај поштите 
102 Заменети оштетени банкноти и оштетени ковани 

пари 

11 Готовина на пат 
110 Дотации на поштите 
111 Одвишоци на поштите 
116 Дотации издвоени на единиците на Службата 
117 Одвишоци на издвоени единици на Службата 

16 Таксени и даночни вредносници 
160 Депонирани залихи на таксени и даночни вред-

носници 
161 Наплатени трошоци за изработка на таксени и 

даночни вредносници 
162 Пресметка на продажбата на таксени и даночни 

вредносници 
163 Номинален износ на продадени таксени и даноч-

ни вредносници 
165 Народна банка - по основ на таксени и даночни 

вредносници 
166 Исплатена провизија по основ на продажбата на 

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

таксени и даночни вредносници 
168 Непресметани приходи од продажбата на таксе-

ни вредносници 
169 Непресметани приходи од продажбата на дано-

чни вредносници 
17 Втасани вредности 

170 Исплатени разни втасани вредности 
18 Пресметка на благајничките кусоци и вишоци кај по-

штите 
187 Благајнички кусоци кај поштите 
188 Благајнички вишоци кај поштите 

К л а с а 2 

СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРЕСМЕТКАТА СО 
НАРОДНАТА БАНКА И ДЕПОЗИТИ НА ПОШТЕН-

СКАТА ШТЕДИЛНИЦА 

20 Депонирани средства на банките кај народните банки 
201 Задолжителни резерви на банките кај Народната 

банка на Југославија 
202 Резервни фондови на банките кај народните бан-

ки 
203 Средства на задолжителни резерви на банките 

кај Народната банка на Југославија по основ на 
депозити на граѓаните 

24 Сметки на народните банки 
240 Сметки на народните банки за готовина 

28 Депозити на Поштенската штедилница од влоговите на 
штедење и други депозити 

283. Депозити на Поштенската штедилница од влого-
вите на штедње и други депозити 

К л а с а 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 
основните банки 

505 Збирна пресметка на средствата на ограничени 
приходи на буџетот на општествено-политички 
заедници и самоуправни интересни заедници 

508 Збир на пресметка на средствата на депозити на 
народните банки 
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51 Пресметани средства на депозити по видување на на-
родните банки 

515 Пресметани средства на ограничени приходи на 
буџетот на општествено-политички заедници и 
на самоуправни интересни заедници 

518 Пресметани средства.на депозити по видување 
на народните банки 

53 Привремени сметки по работите на платниот промет 
531 Покриени чекови 
532 Циркуларни кредитни писма 
533 Упатници за исплата преку поштите 
534 Привремена сметка на банките 
536 Примени дознаки и упатници за исплата 
538 Привремена сметка на ПТТ организации 
539 Интерна привремена сметка 

54 Испратени налози на збирни авизи по телефонски, те-
лекс и телекомуникационен (ТК) пат 

540 Испратени налози на збирни авизи на одобрува-
ње 

541 Испратени налози на збирни авизи на задолжува-
ње 

542 Испратени телекс налози на одобрување 
543 Испратени телекс налози на задолжување 
544 Испратени телефонски налози на одобрување 
545 Испратени телефонски налози на. задолжување 
546 Испратени телекомуникациони (ТК) налози на 

одобрување 
547 Испратени телекомуникациони (ТК) налози на 

задолжување 
548 Испратени телекомуникациони (ТК) налози на 

одобрување за кои се доставува оригинална до-
кументација 

549 Испратени телекомунукациони (ТК) налози на 
задолжување за кои се доставува оригинална до-
кументација 

55 Примени налози на збирни авизи, по телефонски, те-
лекс и телекомуникационен (ТК) пат 

550 Примени налози на збирни авизи на одобрување 
551 Примени налози на збирни авизи на задолжува-

ње 
552 Примени телекс налози на одобрување 
553 Примени телекс налози на задолжување 
554 Примени телекс налози на одобрување " 
555 Примени телефонски налози на задолжување 
556 Примени телекомуникациони (ТК) налози на 

одобрување 
557 Примени телекомуникациони (ТК) налози на за-

должување 
558 Примени телекомуникациони (ТК) налози на 

одобрување за кои се прима оригинална доку-
ментација 

559 Примени телекомуникациони (ТК) налози за за-
должување за кои се прима оригинална докумен-
тација 

57 Посебни интерни пресметки 
570 Посебна пресметка на службата во републиката 

односно на службата во автономната покраина 
572 Пресметка на готовина на службата во републи-

ката односно на службата во автономната покра-
ина со народната банка 

576 Посебна сметка на СОК на Југославија 
579 Сметка на услогласување на организационите 

единици на Службата по извршениот платен 
промет 

К л а с а 6 

ЖИРО-СМЕТКИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

60 Жиро-сметки на организациите на здружен труд 
601 Жиро-сметки на организациите на здружен труд 

од областа на стопанството 
602 Жиро-сметки на работните организации преку 

кои работат основните организации на здружен 
труд и работните заедници 

603 Жиро-сметки на организациите на здружен труд 
во областа на општествените дејности 

605 Жиро-сметки на интерните банки 
606 Жиро-сметки на работните организации кои во 

својот состав имаат основни организации на 
здружен труд, односно сложени организации на 
здружен труд 

607 Жиро-сметки на работните заедници 

61 Жиро-сметки на народните банки 
611 Жиро-сметки на народните банки 

62 Жиро-сметки на банките 
620 Жиро-сметки на банките 
621 Сметка на основната банка за вршење работи 

преку деловна единица 

63 Жиро-сметки на буџетите на општествено-политичките 
заедници и на органите и организациите на општестве-
но-политичките заедници 

630 Жиро-сметки на буџетите на општествено-поли-
тичките заедници 

636 Жиро-сметки на работните заедници на органите 
и организациите на општествено-политичките 
заедници 

637 Жиро-сметки на органите и организациите на 
општествено-политичките заедници 

64 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници на 
општествените дејности и месните заедници 

640 Жиро-сметки на самоуправните интересни заед-
ници на здравственото осигурување 

641 Жиро-сметки на самоуправните интересни заед-
ници на детска заштита 

642 Жиро-сметки на самоуправните интересни заед-
ници на пензиско и инвалидско осигурување 

643 Жиро-сметки на самоуправните интересни заед-
ници на образование 

644 Жиро-сметки на самоуправните интересни заед-
ници на социјална заштита 

645 Жиро-сметки на месните заедници 
646 Жиро-сметки на самоуправните интересни заед-

ници на науката, културата и физичката култура 
648 Жиро-сметки на самоуправните интересни заед-

ници за вработување 
649 Жиро-сметки на други самоуправни интересни 

заедници во областа на општествените дејности 

65 Жиро-сметки на самоуправните општествени фондови 
и фондовите на општествено-политичките заедници 

650 Жиро-сметки на фондовите за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово 

651 Жиро-сметки на фондовите на заедничките ре-
зерви на организациите на здружен труд 

652 Жиро-сметки на фондовите на општествено-по-
литичките заедници 

654 Жиро-сметки на фондовите на здруженото сто-
панство 



Петок, 26 април 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 - Страна 725 

655 Жиро-сметки на фондовите на солидарноста 
656 Жиро-сметки на фондовите за стабилизација 

66 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници во 
областа на материјалното производство, на самоуправ-
ните интересни заедници во станбено-комуналната об-
ласт и на заедниците на осигурување на имот и лица 

661 Жиро-сметки на самоуправните интересни заед-
ници во областа на материјалното производство 

662 Жиро-сметки на самоуправните интересни заед-
ници во станбено-комуналната област 

664 Жиро-сметки на заедниците на осигурување на 
имот и лица и на заедниците на реосигурување 

67 Жиро-сметки на станбените згради, на општествено-по-
литичките и општествени организации и на други прав-
ни лица 

675 Жиро-сметки на станбените згради 
678 Жиро-сметки на општествено-политички и оп-

штествени организации и на други правни лица 
679 Жиро-сметки на општествено-политички и оп-

штествени организации што работат преку смет-
ковни книшки 

69 Жиро-сметки на корисниците на општествени средства 
во ликвидација односно во стечај, депозити и средства 
на сметките што не се користат 

690 Жиро-сметки на корисниците на општествени 
средства во ликвидација односно во стечај 

696 Средства на судските депозити и запленети сред-
ства на извршителите 

697 Средства на други депозити 
698 Средства на работниците наплатени од други ко-

рисници на општествени средства 
699 Средства по жиро-сметки и други сметки на ко-

рисниците на општествени средства што не се 
користат 

К л а с а 7 
СМЕТКИ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА КО-

РИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

70 Средства за опрема на органите на управата 
708 Средства за опрема на органите на управата 

71 Средства за резерви 
710 Средства за резерви на организациите на 

здружен труд од областа на стопанството 
711 Резервни фондови на народните банки 
712 Средства на резерви на работните организации 

преку кои работат основните организации на 
здружен труд и работните заедници 

713 Средства на резерви на организациите на 
здружен труд во областа на општествените деј-
ности 

714 Средства на резерви на заедниците на осигурува-
ње на имот и лица, на заедниците на реосигуру-
вање и нивни заедници на ризици 

715 Средства на резервниот фонд на интерните бан-
ки 

716 Средства на фондот на заедничките резерви на 
работните организации кои во својот состав ги 
имаат основните организации на здружен труд 
односно сложените организации на здружен труд 

717 Средства на резерви на работните заедници 
718 Средства на резерви на органите и организации-

те на општествено-политичките заедници 

72 Средства на заедничката потрошувачка 
720 Средства на заедничката потрошувачка на орга-

низациите на здружен труд од областа на стопан-
ството 

722 Средства на заедничката потрошувачка на ра-
ботните организации преку кои работат основни-
те организации на здружен труд и работните за-
едници 

723 Средства на заедничката потрошувачка на орга-
низациите на здружен труд во областа на оп-
штествените дејности 

725 Средства на заедничката потрошувачка на други 
корисници 

726 Средства на заедничката потрошувачка на ра-
ботните организации кои во својот состав ги 
имаат основните организации на здружен труд 
односно сложените организации на здружен труд 

727 Средства на заедничката потрошувачка на ра-
ботните заедници 

728 Средства на заедничката потрошувачка на орга-
ните и организациите на општествено-политички 
заедници и нивни работни заедници 

74 Средства за други и посебни намени на корисници 
740 Средства за други намени на организациите на 

здружен труд и на други организации и заедници 
во областа на општествените дејности 

741 Средства за други намени на самоуправните ин-
тересни заедници и месни заедници 

742 Средства за превентива на заедниците за осигу-
рување на имот и лица и нивни заедници на ри-
зици 

743 Средства за солидарноста и за други намени на 
корисниците на општествени средства 

746 Средства на фондовите на општествено-политич-
ки и општествени организации, здруженија на 
граѓани и на други правни лица што располагат 
со општествени средства 

748 Средства пренесени на банкарска организација 
по работите за сметка на корисниците на оп-
штествени средства 

75 Средства на резерви на општествено-политичките заед-
ници 

750 Средства на резерви на општествено-политички-
те заедници 

752 Средства на посебна резерва на општествено-по-
литички заедници 

76 Издвоени средства за инвестиции 
762 Издвоени средства за инвестиции во областа на 

стопанството 
763 Издвоени средства за инвестиции во областа на 

нестопанството 
764 Обезбедени средства за инвестиции во областа на 

стопанството 
765 Обезбедени средства за инвестиции во областа на 

нестопанството 

77 Средства на резерви на самоупраовните интересни заед-
ници 

770 Средства на резерви на самоуправните интерес-
ни заедници на здравственото осигурување 

771 Средства на резерви на самоуправните интерес-
ни заедници на детската заштита 

772 Средства на резерви на самоуправните интерес-
ни заедници на пензиското и инвалидското оси-
гурување 

773 Средства на резерви на самоуправните интерес-
ни заедници на образованието 

774 Средства на резерви на самоуправните интерес-
ни заедници за социјална заштита 

775 Средства на резерви на самоуправните интерес-
ни заедници од областа на материјалното произ-
водство 



Страна 726, - Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 април 1985 

776 Средства на резерви на самоуправните интерес-
ни заедници на науката, културата и физичката 
култура 

777 Средства на резерви на самоуправните интерес-
ни заедници во станбено-комуналната област 

778 Средства на резерви на самоуправните интерес-
ни заедници за вработување 

779 Средства на резерви на други самоуправни инте-
ресни заедници во областа на општествените деј-
ности и месните заедници 

78 Средства за посебни намени на општествено-политич-
ките заедници 

780 Средства на месниот самопридонес 
781 Средства за подготовка и комунално уредување 

на градежното земјиште 
782 Средства од судски такси за изградбата на суд-

ски згради 
783 Средства за надомест на национализиран имот 
784 Средства на општествено-политички заедници за 

инвестиции во стопанството 
789 Други средства од посебна намена на општестве-

но-политичките заедници 

К л а с а 8 

СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА НА ОГРАНИЧУВАЊЕ 
И ПРООДНИ СМЕТКИ 

80 Средства на организациите на здружен труд за проши-
рување на капацитетот и зголемување ма производство-
то 

800 Средства на организациите на здружен труд за 
проширување на капацитетот и зголемување на 
производството 

82 Средства за ограничување 
820 Депозити на организации на здружен труд во об-

ласта на стопанството 
823 Депозити на организации на здружен труд во об-

ласта од општествените дејности 
825 Ограничени приходи на буџетот од општествено-

-политички заедници 
826 Ограничени приходи на самоуправни интересни 

заедници од општествени дејности 
83 Проодни сметки за заеднички приход 

833 Проодни сметки за заедничкиот приход 

84 Проодни сметки за уплата на приходите на општетве-
но-политички заедници и нивните фондови, на самоуп-
равни интересни заедници и на други самоуправни орга-
низации и заедници 

840 Проодни сметки на приходите на општествено-
-политички заедници (буџетот) 

841 Посебни сметки по работите за сметка на оп-
штествено-политички заедници 

842 Проодни сметки на приходите на други самоуп-
равни организации и заедници и приходи на фон-
довите на општествено-политичкн заедници 

843 Проодни сметки на приходите на самоурпавни 
интересни заедници 

844 Проодни сметки за уплата на даноци и на придо-
неси по збирните стапки 

845 Евидентна сметка на приходите на органите на 
управата 

846 Проодни сметки на приходите од граѓани и од 
граѓански-правни лица (населението) 

849 Проодна сметка за други средства што се соби-
раат и распоредуваат на определени корисници 

85 Проодна сметка за истовремена исплата на даноци, 
придонеси и други обврски на доходот и од личните до-
ходи 

850 Проодна сметка за истовремена исплата на дано-
ци, придонеси и други обврски од доходот и од 
личните доходи 

К л а с а 9 
СМЕТКИ НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

99 Сметки на вонбилансната евиденција 
992 Остави - депозити 
994 Други остави - депозити 
997 Оставачи на остави - депозити 
999 Оставачи на други остави - депозити 

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕН ПЛАН НА 
СМЕТКИТЕ 

Член 5 
Сметки на Единствениот план на сметките водат ор-

ганизационите единици на Службата во главната книга и 
во аналитичките евиденции. 

Во главната книга се водат основни трицифрени 
сметки по видовите на средства. 

Во аналитичките евиденции се водат индивидуални 
партии на жиро-сметки и на други сметки отворени во 
рамките на основните сметки за одделни намени на сред-
ствата. 

Член 6 

Организационите единици на Службата се должни се-
којдневно и ажурно да го евидентираат прометот и состој-
бата на средствата во евиденциите утврдени во член 5 на 
ова упатство. 

Член 7 

Врз основа на податоците од главната книга органи-
зационите единици на Службата задолжително изготвува-
ат за своето подрачје секој последен ден во месецот „Би-
ланс за состојбата на општествените средства на сметките 
на Единствениот план на сметките - бруто промет и салдо 
сметки" на образецот „КЊ-1 СОК" што е отпечатен кон 
ова упатство и е негов составен дел. 

Службите на општественото книговодство во репуб-
ликите и службите на општественото книговодство во ав-
тономните покраини изготвуваат биланс од став 1 на овој 
член, во пропишаните рокови, со собирање на податоци 
од билансите на организационите единици на службите од 
своето подрачје. 

Службата на општественото книговодство на Југос-
лавија изготвува биланс од став 1 на овој член, во пропи-
шаните рокови, со собирање на податоци од билансот на 
службите во републиките и службите во автономните по-
краини. 

- Член 8 

Кон крајот на годината организационите единици на 
Службата вршат попис на средствата на сметките на 
Единствениот план на сметките и попис на општествените 
средства во благајната и во трезорот на организационата 
единица на Службата со состојбата на 31 декември. 

Врз основа на податоците од главната книга и од 
спроведениот попис од став 1 на овој член, организаци-
оната единица на Службата изготвува годишен биланс со 
состојбата на ден 31 декември. 
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Член 9 

Главната книга се склучува со состојбата на 31 декем-
ври и се заверува со печат на организационата единица на 
Службата и со потпис на овластени лица. 

Главната книга се отвора под 1 јануари текуштата го-
дина. 

Аналитичките евиденции од член 5 на ова упатство се 
заклучуваат односно се отвораат на начинот од ст. 1 и 2 на 
овој член. 

Член 10 

Главната книга и годишниот биланс се чуваат трајно. 
Книговодствените исправи врз основа на кои се 

вршат книжења на сметките на Единствениот план на 
сметките се чуваат најмалку три години. 

Документацијата од ст. 1 и 2 на овој член може да се 
чува и на микрофилмови, а ако таа документација се чува 
на микрофилмовите, не мора да се чува и во оригинал. 

IV. СОДРЖИНА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
СМЕТКИТЕ 

КЛАСА 1: Сметки на готовина и на други вредности 

Член 11 

На сметките од класа 1 се води евиденција за состој-
бата и прометот на готовината - парите и на вредносни-
ците примени од народната банка, или по нејзиниот на-
лог, од други организациони единици на Службата однос-
но од испратената готовина и од вредносниците на народ-
ната банка или по нејзин налог на друга организациона 
единица на Службата. 

Член 12 

На сметките од група 10 - Готовина, се води евиден-
ција за состојбата и прометот на готовината во благајна-
та-трезорот на Службата и кај организациите на здружен 
труд на ДОШЕ сметот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај одвоено на нивните единици. 

На сметката 100 - Готовина во благајната - трезорот 
Службата, се води евиденција за состојбата и прометот на 
готовината кај организационите единици на Службата. 
Преку оваа сметка се евидентира и замената на дотраени 
банкноти. 

На сметката 101 - Готовина кај поштите, се води еви-
денција за состојбата и прометот на готовината кај орга-
низациите на здружен труд на поштенскиот, телеграфски-
от и телефонскиот сообраќај (во натамошниот текст: по-
шта). 

На сметката 102 - Заменета и оштетени банкноти и 
оштетени ковани пари, се води евиденција за состојбата и 
прометот на заменети и оштетени банкноти и оштетени 
ковани пари. 

Член 13 

На сметките од група 11 - Готовина на пат, се води 
евиденција за состојбата и прометот на паричните дота-
ции и одвишоци што организационите единици на 
Службата ги доставуваат односно ги примаат од поштите 
со кои се во пресметковен однос и од издвоените единици 
на Службата. 

На сметката 110 - Дотации на поштите, се води еви-
денција за состојбата и прометот на готовината која орга-
низационите единици на Службата ги доставуваат до по-
штите заради обезбедување на поштите со потребни па-
рични средства за вршењето на определени работи на 
платниот промет во земјата. 

На сметката 111 - Одвишоци на поштите, се води 
евиденција за состојбата и прометот на готовината која 
при заклучокот на дневната работа ќе го утврди благајна-
та на поштата како вишок над утврдениот благајнички 
максимум, а кој и се доставува на организационата едини-
ца на Службата. 

На сметката 116 - Дотации на издвоените единици на 
Службата, се води евиденција за состојбата и прометот на 
готовината која организационата единица на Службата 
им ги доставува на своите издвоени единици заради обез-
бедување на истите со потребни парични средства за ис-
плата во готово. 

На сметката 117 - Одвишоци на издвоените единици 
на Службата, се води евиденција за состојбата и прометот 
на готовината што при заклучокот на дневната работа ќе 
ја утврди благајната на издвоената единица на Службата 
како вишок над утврдениот благајнички максимум а кој и 
го доставува на својата организациона единица на 
Службата. 

Член 14 

На сметките од група 16 - Таксени и даночни вред-
носници, се води прием, продажба, замена и пресметка на 
продажбата на таксени и даночни вредносници (админис-
тративни таксени марки, судски таксени марки и менични 
бланкети). 

На сметката 160 - Депонирани залихи на таксени и 
даночни вредносници, се води евиденција за состојбата и 
прометот на таксени и даночни вредносници во благајна-
та и трезорот на Службата. 

На сметката 161 - Наплатени трошоци за изработка 
на таксени и даночни вредносници, се води евиденција за 
износот што организационата единица на Службата ќе го 
наплати на име надомест за извршената замена на оште-
тените таксени и даночни вредносници и за распределбата 
на тие средства меѓу народната банка и Службата на оп-
штественото книговодство. 

На сметката 162 - Пресметка на продажбата на таксе-
ни и даночни вредносници, се води евиденција за состојба-
та и прометот на продадените и откупените таксени и да-
ночни вредносници. 

На сметката 163 - Номинален износ на продадените 
таксени и даночни вредносници, се води номинален износ 
на продадените таксени и даночни вредносници заради 
месечна пресметка на ефективната продажба меѓу над-
лежната народна банка и организационата единица на 
Службата. 

На оваа сметка се води и евиденција за откупените 
(неупотребливи и оштетени) таксени и даночни вреднос-
ници, како и за вишоците и кусоците на вредносниците на-
станати во интерното работење на организационите еди-
ници на Службата. 

На сметката 165 - Народна банка по основ на таксени 
и даночни вредносници, се води евиденција за номинални-
от износ на таксените и даночните вредносници примени 
од народната банка и вратени на народната банка. Преку 
оваа сметка се врши и книжење по извршената пресметка 
на продажбата на таксени и даночни вредносници. 

На сметката 166 - Исплатена провизија по основ на 
продажба на таксени и даночни вредносници, се води еви-
денција за исплатената провизија на овластените продава-
чи на мало односно на други организации овластени за 
продажба на таксени и даночни вредносници за продадени 
вредносници. 

На сметката 167 - Наплатена провизија по основ на 
продажба на таксени и даночни вредносници, се води еви-
денција за наплатената провизија по основ на продажба 
на таксени и даночни вредносници, како и за пресметката 
на исплатената провизија со народната банка. 

На сметката 168 - Непресметани приходи од про-
дажба на таксени вредносници, се води евиденција за не-
пресметаните приходи од продажба на таксени вредносни-
ци од страна на организациите што вршат продажба на 
тие вредносници. 
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На сметката 169 - Непресметани приходи од про-
дажба на даночни вредносници, се води евиденција за не-
пресметаните приходи од продажба на даночни вреднос-
ници од страна на организациите што вршат продажба на 
тие вредносници. 

Член 15 

На сметките од група 17 - Втасани вредности, се води 
евиденција за исплатените износи за втасаните обврзници 
по разни основи за чија исплата противвредност обезбеду-
ва народната банка односно друга организација и заедни-
ца што ги издала обврзниците. 

На сметката 170 - Исплатени разни втасани вреднос-
ти, се води евиденција за исплатените износи за втасаните 
обврзници по разни основи за чија исплата противвред-
ност обезбедува народната банка односно друга организа-
ција и заедница што ги издала обврзниците до пресметка-
та со нив. 

Член 16 

На пресметките од група 18 - Пресметка на благај-
ничките кусоци и вишоци кај поштите, се води евиденција 
за утврдените кусоци и вишоци во „дневникот на уплати-
те" односно во „дневникот на исплатите" на поштите, во 
„состојбата на касата" на поштите, како и во дотациите 
кај поштите, и одвишоците што ги пратиле поштите. 

На сметаката 187 - Благајнички кусоци кај поштите, 
се води евиденција за утврдените кусоци во „дневникот на 
уплатите" односно во „дневникот на исплатите" на по-
штите, во „состојбата на касата" на поштите, како и во до-
тациите кај потапите в одвишоците што ги пратиле по-
штите. 

На сметката 188 Благајнички вишоци кај поштите, 
се води евиденција за утврдените вишоци во „дневникот 
на уплатите" односи во „дневникот на исплатите" на по-
штите, во „состојбата на касата" на поштите, како и за до-
тациите кај петтите и одвишоците што ги пратиле по-
штите, 

КЛАСА 2: Сметки на средствата од пресметките со на-
родната банка и депозитите на Поштенската 
штедилница 

Член 17 

И д сметките од класа 2 се води евиденција за состој-
бата и тфомегот на средствата од пресметките на банките 
со иаро;;ната банка и депозитите на Поштенската штедил-
ница од влогот на штедење. 

Член 18 

На сметките од група 20 - Депонирани средства на 
банките кај народните банки, се води евиденција за сред-
ствата за задолжителна резерва на банките кај Народната 
банка на Југославија како и за резервните фондови на бан-
ките кај народните банки, согласно со ^законот и другите 
прописи, заради одржување на ликвидноста на банките и 
на другите финансиски организации. 

На сметката 201 - Задолжителни резерви на банките 
кај Народната банка на Југославија, се води евиденција за 
средствата за задолжителна резерва на банките кај Народ-
ната банка на Југославија, согласно со прописите за за-
должителна резерва на банките кај Народната банка на Ју-
гославија. 

На сметката 202 - Резервни фондови на банките кај 
народните банки, се води евиденција за средствата на ре-
зервните фондови на банките кај народните банки,што ги 
здружуваат во основните банки членовите на основните 
банки заради одржување на тековната ликвидност на ос-
новните банки, согласно со законот и другите прописи. 

На сметката 203 - Средства за задолжителна резева 
на банките кај Народната банка на Југославија по основ 
на депозити на граѓани, се води евиденција за средствата 
на депозитот кај банките што го положиле граѓани при из-
легувањето од Југославија. 

Член 19 
На сметките од група 24 - Сметки на народните бан-

ки, се евидентираат промените настанати од односите на 
Службата и народните банки по примената и вратената 
готовина и по издадените и извршените налози на платни-
от промет на народните банки. 

На сметката 240 - Сметки на народните банки за го-
товина, се евидентираат промените настанати со движење-
то на готовината меѓу народната банка и Службата. Оваа 
сметка се отвора само во службата во републиката однос-
но во службата во автономната покраина. Преку оваа 
сметка се евидентираат паричните дотации што народна-
та банка им ги доставува на организационите единици на 
Службата и одвишоците на готовината што организацио-
ните единици на Службата и ги доставуваат на народната 
банка, како и износите на изабените и оштетените банкно-
ти и на оштетените ковани пари што организационите 
единици на Службата и ги доставуваат на народната бан-
ка. 

Член 20 

На сметките од група 28 - Депозити на Поштенската 
штедилница од влог на штедење и други депозити, се води 
евиденција за средствата на штедните влогови и другите 
депозити кај Поштенската штедилница. 

На сметката 283 - Депозити на Поштенската штедил-
ница од влог на штедење и други депозити, се води еви-
денција за средствата на штедните влогови кај Поштен-
ската штедилница. Во рамките на оваа сметка се водат и 
средствата на депозитот положен кај Поштенската ште-
дилница односно кај поштите што го положиле граѓани 
при излегувањето од Југославија. 

КЛАСА 5 : Сметки на средствата во пресметка 

На сметките од класа 5 се евидентираат состојбата и 
прометот на средствата од пресметката на средствата на 
депозитот по видување што се вклучуваат во депозитот на 
основните банки односно во депозитот на народните бан-
ки, положените или примените средства заради исплата 
преку организационата единица на Службата или пошта-
та, како и пресметка по извршениот платен промет во 
Службата. 

Член 22 

На сметките од групата 50 - Пресметка на средствата 
на депозитите по видување за сметка на банките, се еви-
дентира дневната збирна пресметка на состојбата на сред-
ствата на корисниците по банки што секојдневно се вклу-
чуваат во жиро-сметките на банките. На сметките од оваа 
група се евидентираат и средствата што не им се вклучу-
ваат на банките. 

На сметката 500 - Збирна пресметка на средствата на 
депозитите на основните банки, се евидентираат средства-
та по видување на сметките на корисниците кај Службата 
што секојднево се вклучуваат во жиро-сметките на основ-
ните банки со кои корисниците склучиле договори за депо-
нирање на средства. 

На сметката 505 - Збирна пресметка на средствата на 
ограничените приходи на буџетот на општествено-поли-
тичките заедници и самоуправните интересни заедници, се 
евидентира дел од општествените средства на општестве-
но-политичките заедници и самоуправните интересни за-
едници, на чие располагање и потрошувачка (користење) е 
ставена привремена забрана. Средствата на оваа сметка 
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не се вклучуваат во депозитот на банките (ниту на основ-
ните ниту на народните) и не можат да се користат до кра-
јот на 1985 година. 

На сметката 508 - Збирна пресметка на средствата на 
депозитот на народните банки, се евидентираат средства-
та на корисниците на сметките кај Службата, што во смис-
ла на чл. 35 и 36 од Законот за паричниот систем претста-
вуваат депозит на народните банки. 

Член 23 

На сметките од групата 51 - Пресметани средства на 
депозитот по видување на народните банки, се евидентира 
збирната пресметка На средствата на депозитот по видува-
ње на народните банки и збирната пресметка на средства-
та на ограничените приходи на општествено-политичките 
заедници и самоуправните интересни заедници. 

На сметката 515 - Пресметани средства на ограниче-
ните приходи на буџетот на општествено-политичките за-
едници и самоуправните интересни заедници, се евиденти-
ра дел од општествените приходи на средствата на оп-
штествено-политичките заедници и самоуправните инте-
ресни заедници, на чие располагање и потрошувачка (ко-
ристење) е ставена привремена забрана. 

На сметката 518 - Пресметани средства на депозитот 
по видување на народните банки, се евидентираат сред-
ствата на корисниците на сметките кај Службата, што пре-
тставуваат депозит на народните банки. 

Член 24 

На сметките од група 53 - Привремени сметки по ра-
боти на платниот промет, се води евиденција на уплатени-
те средства во готово, на пренесените средства од жиро-
-сметки и други сметки или со дознака, заради исплата на 
определен корисник преку организационата единица на 
Службата или поштата. 

На сметката 531 - Покриени чекови, се води евиден-
ција за уплатените односно за пренесените парични сред-
ства врз основа на кои организационата едница на 
Службата издава покриени чекови со кои корисникот 
врши определени плаќања. 

На сметката 532 - Циркуларни кредитни писма, се 
води евиденција за уплатените односно пренесените па-
рични средства врз основа на кои организационата едини-
ца на Службата издава циркуларно кредитно писмо а по 
основ на кое лицето назначено во циркуларното кредитно 
писмо може да издава налози за плаќање кај сите органи-
зациони единици на Службата. , 

На сметката 533 - Упатници за исплата преку пошти, 
се води евиденција за уплатените односно пренесените па-
рични средства во износот по списокот на приложените 
упатници за исплата преку пошти. 

На сметката 534 - Привремена пресметка на банките, 
се води евиденција за износите од неисправните налози 
примени преку банките односно од утврдените разлики за 
уплати преку банките, извршени од граѓани и граѓанско-
-правни лица во корист на сметката на корисникот. 

На сметката 536 - Примени дознаки и упатници за 
исплата, се води евиденција за уплатените односно прене-
сените парични средства за исплата на примените дознаки 
или упатници преку организационите единици на Служба-
та. 

На сметката 538 - Привремена сметка на поштенско-
-телеграфските и телефонските организации, се води еви-
денција за износите од неисправните налози примени пре-
ку поштите, како и за износите од изгубените дневници на 
уплатите и дневници на исплатите искажани во „состојба-
та на касата" на поштите. 

На сметката 539 - Интерна привремена сметка, се во-
ди евиденција за износите што се однесуваат на разликите 
утврдени според интерното работење од извршениот пла-
тен промет односно по другите налози што не можеа да 
бидат извршени а за кои не е предвидена посебна сметка 

во единствениот план на сметките на општественото смет-
ководство. Во рамките на оваа сметка се отвораат индиви-
дуални партии по организациони делови во организацио-
ната,, единица на Службата. 

Член 25 

На сметките од група 54 - Испратени налози преку 
збирни авизи, телефон, телекс и телекомуникационен (ТК) 
пат, организационите единици на Службата за иницијати-
ва ги евидентираат износите на налозите испратени преку 
збирни авизи, телефон, телекс и ТК пат. Организационата 
единица на Службата за иницијатива води евиденција за 
испратените налози по организациони единици на 
Службата за извршување и по народни банки. За испрате-
ните налози за одобрување сметките од група 54 се одоб-
руваат, а за испратените налози за задолжување сметките 
од оваа група се задолжуваат. По добиеното усогласување 
од организационата единица на Службата за извршување 
односно на народната банка, книжење се врши на спротив-
ната страна на сметките од оваа група со задолжување од-
носно со одобрување на сметката 579. 

На сметката 540 - Испратени налози преку збирни 
авизи за одобрување, организационите единици на 
Службата за иницијатива ги евидентираат износите на ис-
пратените збирни авизи за одобрување. 

На сметката 541 - Испратени налози преку збирни 
авизи за задолжување, организационите единици на 
Службата за иницијатива ги евидентираат износите на ис-
пратените збирни авизи за задолжување. 

На сметката 542 - Испратени телекс - налози за одоб-
рување, организационите единици на Службата за иници-
јатива ги евидентираат износите на испратените телекс-
-налози за одобрување. 

На сметката 543 - Испратени телекс-налози за за-
должување, организационите единици на Службата за 
иницијатива ги евидентираат износите на испратените те-
лекс-налози за задолжување. 

На сметката 544 - Испратени телефонски налози за 
одобрување, организационите единици на Службата за 
иницијатива ги евидентираат износите на испратените те-
лефонски налози за одобрување. 

На сметката 545 - Испратени телефонски налози за 
задолжување, организационите единици на Службата за 
иницијатива ги евидентираат износите на испратените те-
лефонски налози за задолжување. 

На сметката 546 - Испратени телекомуникациони 
(ТК) налози за одобрување, организационите единици на 
Службата за иницијатива ги евидентираат износите на ис-
пратените ТК налози за одобрување за кои не се доставува 
оригинална документација. 

На сметката 547 - Испратени телекомуникациони 
(ТК) налози за задолжување, организационите единици на 
Службата за иницијатива ги евидентираат износите на ис-
пратените ТК налози за задолжување за кои не се доставу-
ва оригинална документација. 

На сметката 548 - Испратени телекомуникациони 
(ТК) налози за одобрување за кои се доставува оригинал-
на документација, организационите единици на Службата 
за иницијатива ги евидентираат износите на испратените 
ТК налози за одобрување за кои се доставува оригинална 
документација. 

На сметката 549 - Испратени телекомуникациони 
(ТК) налози за задолжување за кои се доставува оригинал-
на документација, организационите единици на Службата 
за иницијатива ги евидентираат износите на испратените 
ТК налози за задолжување за кои се доставува оригинална 
документација. 

Член 26 

На сметките од група 55 - Примени налози преку 
збирни авизи, телефон, телекс и телекомуникационен (ТК) 
пат, организационите единици на Службата за изрвршува-
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ње ги евидентираат износите на налозите испратени преку 
збирни авизи, телефон, телекс и ТК пат. Организационата 
единица на Службата за извршување води евиденција за 
примените налози по организациони единици на Служба-
та за иницијатива и по народни банки. За примените нало-
зи за одобрување сметките од групата 55 се задолжуваат, а 
за примените налози за задолжување сметките од група 55 
се одобруваат. По испратеното усогласување на организа-
ционата единица на Службата за иницијатива односно на 
народната банка, книжење се врши на спротивната страна 
на сметките од оваа група со одобрување односно со за-
должување на сметката 579. 

На сметката 550 - Примени налози преку збирни ави-
зи за одобрување, организационите единици на Службата 
за извршување ги евидентираат износите на примените 
збирни авизи за одобрување. 

На сметката 551 - Примени налози преку збирни ави-
зи за задолжување, организационите единици на Служба-
та за извршување ги евидентираат износите на примените 
збирни авизи за задолжување. 

На сметката 552 - Примени телекс-налози за одобру-
вање, организационите единици на Службата за извршува-
ње ги евидентираат износите на примените телекс-налози 
за одобрување. 

На сметката 553 - Примени телекс-налози за за-
должување, организационите единици на Службата за из-
вршување ги евидентираат износите на примените телекс-
-налози за задолжување. 

На сметката 554 - Примени телефонски налози за 
одобрување, организационите единици на Службата за из-
вршување ги евидентираат износите на примените теле-
фонски налози за одобрување. 

На сметката 555 - Примени телефонски налози за за-
должување, организационите единици на Службата за из-
вршување ги евидентираат износите на примените теле-
фонски налози за задолжување. 

На сметката 556 - Примени телекомуникациони (ТК) 
налози за одобрување, организационите единици на 
Службата за извршување ги евидентираат износите на 
примените ТК налози за одобрување за кои не примаат 
оригинална документација. 

На сметката 557 - Примени телекомуникациони (ТК) 
налози за задолжување, организационите единици на 
Службата за извршување ги евидентираат износите на 
примените ТК налози за задолжување за кои не примаат 
оригинална документација. 

На сметката 558 - Примени телекомуникациони (ТК) 
налози за одобрување за кои се прима оригинална доку-
ментација, организационите единици на С лужбата за из-
вршување ги евидентираат износите на примените ТК на-
лози за одобрување за кои примаат оригинална докумен-
тација. 

На сметката 559 - Примени телекомуникациони (ТК) 
налози за задолжување за кои се прима оригинална доку-
ментација, организационите единици на Службата за из-
вршување ги евидентираат износите на примените ТК на-
лози за задолжување за кои примаат оригинална докумен-
тација. 

Член 27 

На сметките од група 57 - Посебни интерни сметки, 
се евидентираат посебните интерни сметки меѓу организа-
ционите единици на Службата и службите во републиката 
односно службите во автономната покраина, како и со 
СОК на Југославија. 

На сметката 570 - Посебна пресметка на службата во 
републиката односно на службата во автономната покраи-
на, се евидентира посебната интерна пресметка меѓу орга-
низационите единици на Службата и службава во републи-
ката односно службата во автономната покраина. 

На сметката 572 - Пресметка на готовината на 
службата во републиката односно на службата во авто-

номната покраина со народната банка, се евидентираат 
износите на доставените изабени и оштетени банкноти, на 
оштетените ковани пари и на одвишокот што организаци-
оните единици на Службата и ги доставуваат на народна-
та банка. На оваа сметка се евидентира и приемот на па-
ричните дотации од народната банка. Преку оваа сметка 
се евидентираат и дотациите што организационите едини-
ци на Службата ги доставуваат по налог на народната 
банка. 

На сметката 576 - Посебна пресметка на СОК на Ју-
гославија; се евидентираат посебните интерни пресметки 
меѓу организационите единици на Службата и службите 
во републиката односно службите во автономната покраи-
на и со СОК на Југославија. 

На сметката 579 - Пресметка на усогласувањето на 
организационите единици на Службата по извршениот 
платен промет, организационите единици на Службата ги 
евидентираат примените односно испратените усогласува-
ња по примените и испратените налози преку збирни ави-
зи, телекс, телефон и телекомуникационен (ТК) пат. 

КЛАСА 6: Жиро-сметки на корисниците на општествени 
средства 

Член 28 

На сметките од класа 6 се води евиденција за состој-
бата и прометот на паричните средства на корисниците на 
општествени средства на нивните жиро-сметки кај 
Службата. 

Член 29 

На сметките од група 60 - Жиро-сметки на организа-
циите на здружен труд, се води евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на жиро-сметките на организаци-
ите на здружен труд. На сметките од оваа група се водат и 
жиро-сметките на интерните банки и работните заедници, 
освен жиро-сметките на работните заедници на органите и 
организациите на општествено-политичките заедници. 

На сметката 601 - Жиро-сметки на организациите на 
здружен труд од областа на стопанството, се води евиден-
ција за состојбата и прометот на средствата на жнро-смет-
ките на орпшкшшште на здружен труд и на другите орга-
низации и заедници од областа на стопанството (ООЗТ, 
работни оргаикзацин што во својот состав немаат ООЗТ, 
договорни ОЗТ, деловни заедници, земјоделски и други за-
други и др.). 

На сметката 662 - Жиро+сметки на работните органи-
зации преку кои работат организациите на здружен труд и 
работните заедници, се вода евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на жиро-сметките на работните 
организации преку кои работат ООЗТ и работните заедни-
ци, што одлучиле преку жиро^-сметките на работната орга-
низација во чиј се состав да го остваруваат вкупниот при-
ход односно приходот и да располагаат со средствата со 
кои управуваат. 

На сметката 603 - Жиро-сметки на организациите на 
здружен труд во областа на општествените дејности, се во-
ди евиденција за состојбата и прометот на средствата на 
жиро-сметките да организациите на здружен труд и на 
другите организации и заедници во областа на општестве-
ните дејности (ООЗТ, работни организации што во својот 
состав немаат ООЗТ, делови^ заедници и др.). 

На сметката 605 - Жирб-сметки на интерните банки, 
се вода евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на жиро-сметките на интерните банки. 

На сметката 606 - Жиро-сметки на работните органи-
зации што во својот состав имаат основни организации на 
здружен труд, односно на сложените организации на 
здружен труд, се води евиденцијава состојбата и прометот 
на средствата на жиро-сметките на работните организа-
ции што во својот состав имаат ООЗТ односно на 
сложените организации на здружен труд, што основните и 
другите организации ги здружиле за определени намени; 
согласно со самоуправната спогодба. 
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На сметката 607 - Жиро-сметки на работните заедни-
ци, се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на жиро-сметките на работните заедници на корис-
ниците, освен на работните заедници на органите и орга-
низациите на општествено-политичките заедници. 

Член 30 

На сметките од група 61 - Жиро-сметки на народни-
те банки, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на жиро-сметките на народните банки кај 
Службата. 

На сметката 611 - Жиро-сметки на народните банки, 
се води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на жиро-сметките на народните банки. 

Член 31 

На сметките од група 62 - Жиро-сметки на банките, 
се води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на жиро-сметките на основните и здружените банки. На 
сметките од оваа група се води и евиденција за состојбата 
и прометот на средствата на основните банки за вршење 
на определени работи преку нивните деловни единици. 

На сметката 620 - Жиро-сметки на банките, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата на 
жиро-сметките на основните и здружените банки. 

На сметката 621 - Сметка на основната банка за 
вршење на работи преку деловната единица, се води еви-
денција за состојбата и прометот на паричните средства 
на основната банка за вршење на определени работи пре-
ку деловната единица, согласно со самоуправната спогод-
ба и статутот на основната банка во согласност со закон. 

Член 32 

На сметките од група 63 - Жиро-сметки на буџетот 
на општествено-политичките заедници, органите и орга-
низациите на општествено-политичките заедници, се води 
Евиденција за состојбата и прометот на средствата на бу-
џетот на општествено-политичките заедници, на органите 
и организациите на општествено-политичките заедници и 
на нивните работни заедници. 

На сметката 630 - Жиро-сметки на буџетот на оп-
штествено-политичките заедници, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на 
буџетот на општествено-политичките заедници. 

На сметката 636 - Жиро-сметки на работните заедни-
ци на органите и организациите на општествено-политич-
ките заедници, се води евиденција за состојбата и проме-
тот на средствата на жиро-сметките на работните заедни-
ци на органите и организациите на општествено-политич-
ките заедници. 

На сметката 637 - Жиро-сметки на органите и орга-
низациите на општествено-политичките заедници, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата на 
жиро-сметките на органите и организациите на општес-
твено-политичките заедници. 

Член 33 

На сметките од група 64 - Жиро-сметки на самоуп-
равните интересни заедници за општествени дејности и на 
месните заедници, се води евиденција за состојбата и про-
метот на средствата на жиро-сметките на самоуправните 
интересни заедници во областа на образованието, науката, 
културата, здравството, социјалната заштита и другите 
самоуправни интересни заедници во областа на општес-
твените дејности. На сметките од оваа група се водат и 
жиро-сметките на месните заедници. 

На сметката 640 - Жиро-сметки на самоуправните 
интересни заедници за здравствено осигурување, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата на 
жиро-сметките на самоуправните интересни заедници за 
здравствено осигурување. 

На сметката 641 - Жиро-сметки на самоуправните 
интересни заедници за детска заштита, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките 
на самоуправните интересни заедници за детска заштита. 

На сметката 642 - Жиро-сметки на самоуправните 
интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурува-
ње, се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на жиро-сметките на самоуправните интересни за-
едници за пензиско и инвалидско осигурување. 

На сметката 643 - Жиро-сметки на самоуправните 
интересни заедници за образование, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на 
самоуправните интересни заедници за образование. 

На сметката 644 - Жиро-сметки на самоуправните 
интересни заедници за социјална заштита се води евиден-
ција за состојбата и прометот на средствата на жиро-смет-
ките на самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита. 

На сметката 645 - Жиро-сметки на месните заедници, 
се води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на жиро-сметките на месните заедници. 

На сметката 646 - Жиро-сметки на самоуправните 
интересни заедници за наука, култура и физичка култура, 
се води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници 
за наука, култура и физичка култура. 

На сметката 648 - Жиро-сметки на самоуправните 
интересни заедници за вработување, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на 
самоуправните интересни заедници за вработување. 

На сметката 649 - Жиро-сметки на другите самоуп-
равни интересни заедници во областа на општествените 
дејности, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на жиро-сметките на другите самоуправни ин-
тересни заедници во областа на општествените дејности 
за кои во оваа група сметки не е предвидена посебна смет-
ка. 

Член 34 

На сметките од група 65 - Жиро-сметки на самоуп-
равните општествени фондови и на фондовите на општес-
твено-политичките заедници, се води евиденција за состој-
бата и прометот на паричните средства на жиро-сметките 
на самоуправните општествени фондови на фондовите на 
општествено-политичките заедници. 

На сметката 650 - Жиро-сметки на фондовите за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на жиро-сметките на фондовите за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во. Во рамките на оваа сметка се водат и жиро-сметките 
на средствата на републиките односно на автономните по-
краини за побрз развој на недоволно развиените краеви на 
тие републики односно автономни покраини. 

На сметката 651 - Жиро-сметки на фондовите на за-
едничките резерви на организациите на здружен труд, се 
води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на жиро-сметките на фондовите на заедничките резерви на 
организациите на здружен труд формирани за територија-
та на општествено-политичката заедница, освен на феде-
рацијата. 

На сметката 652 - Жиро-сметки на фондовите на оп-
штествено-политичките заедници, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на 
фондовите на општествено-политичките заедници. 

На сметката 654 - Жиро-сметки на фондовите на 
здруженото стопанство, се води евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправ-
ните фондови на здруженото стопанство, што се формира-
ат со здружување на средства на ОЗТ и на други самоуп-
равни организации и заедници заради унапредување на 
производството на определени дејности, на пласманот на 
производите и сл. 
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На сметката 655 - Жиро-сметки на фондовите за со-
лидарност, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на жиро-сметките на фондовите за солидар-
ност што се формираат со прописите на општествено-по-
литичките заедници за територијата на општествено-по-
литичката заедница, а се користат за отстранување на по-
следиците од елементарни непогоди. 

На сметката 656 - Жиро-сметки на фондовите за ста-
билизација, се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата на жиро-сметките на фондовите за стабили-
зација што се формираат со прописите на општествено 
-политичките заедници од придонеси, заеми, Со здружува-
ње на средства и други извори за намените утврдени со 
актот за основање на фондот а за територијата на оггштес-
твено-политичката заедница. 

Член 35 

На сметките од група бб - Жиро-сметки на самоуп-
равните интересни заедници во областа на материјалното 
производство, на самоуправните интересни заедници во 
станбено-комуналната област и на заедниците за осигуру-
вање на имоти и лица, се во те евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправ-
ните интересни заедници во областа на материјалното 
производство, на самоуправните интересни заедници во 
областа на станбено-комуналнага дејност^ на заедниците 
за осигурување на имоти и лица и на заедниците за реоси-
гурување. 

На сметката 661 - Жиро- сметки на самоуправните 
интересни заедници во областа на материјалното произ-
водство, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на жиро-сме гки те на самоуправните интерес-
ни заедници во областа на енергетиката., водостопанство-
то, сообраќајот и другите дејности на материјалното про-
изводство. 

На сметката 662 - Жиро-сметки на самоуправните 
интересни заедници во с; апбено - комуналната област, се 
води евиденција ул состојбата и прометот на средствата 
на жиро -- сметки гс ча самоуправните интересни заедници 
за домување, за деловен простор, урбанизам, уредување 
на градежното земјиште и на другите самоуправни инте-
ресни заедници во областа на станбено-комуналната деј-
ност. 

На сметката 664 - Жиро-сметки на заедниците за 
осигурување на имоти и лица и на заедниците за реосигу-
рување, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на жиро -сметките на заедниците за осигурува-
ње на имоти и лица, на заедниците за реосигурување, на 
нивите заедници за ризици, како и на другите форми за 
нивно организирање. 

Член 36 

На сметките од група 67 - Жиро-сметки на станбени 
згради, на општествено-политички и општествени орга-
низации и на други правни лица, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на 
станбените згради, на општествено-политичките органи-
зации и на општествените организации. На сметките од 
оваа група се отвораат и жиро-сметки на здруженија на 
граѓани и на други правни лица што располагаат со оп-
штествени средства. 

На сметката 675 - Жиро-сметки на станбени згради, 
се води евиденција за состојбата и прометот на паричните 
средства на жиро-сметките на станбените згради (куќни 
совети). Без оглед на тоа дали станбената зграда има своја 
посебна жиро-сметка или жиро-сметките на станбените 
згради се водат во самоуправната интересна заедница за 
домување, средствата на жиро-сметките се водат на смет-
ката 675. 

На сметката 678 - Жиро-сметки на општествено-по-
литички и општествени организации на други правни ли-
ца, се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на жиро-сметките на општествено-политичките 
организации, општествените организации, здруженијата 

на граѓани и на други правни лица што располагаат со оп-
штествени средства. 

На сметката 679 - Жиро-сметки на општествено-по-
литички и општествените организации што работат преку 
сметковни книшки, се води евиденција за состојбата и про-
метот на средствата на жиро-сметките на општествено-
-политичките и општествените организации што работат 
преку жиро-сметки по пат на сметковни книшки. 

Член 37 

На сметките од група 69 - Жиро-сметки на корисни-
ците на општествени средства во ликвидација односно во 
стечај, депозити и средства на сметките што не се корис-
тат, се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на жиро-^метките на корисниците во ликвидација 
односно во стечај. На сметките од оваа група се водат и 
средствата на депозитите, како и средствата по жиро и 
други сметки на корисниците што не се користат. 

На сметката 690 - Жиро-сметки на корисниците на 
општествени средства во ликвидација односно во стечај, 
се води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на жиро-смегките на корисниците во ликвидација однос-
но во стечај. 

На сметката 696 - Средства на судските депозити и 
запленети средства на извршителите, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на судските депо-
зити што се уплатуваат кај одделни судови. На оваа смет-
ка се водат и запленетите средства на извршителите што 
по решение на надлежниот суд се пленат до правосилнос-
та на решението за извршување. 

На сметката 697 - Средства на други депозити, се во-
ди евиденција за состојбата и прометот на средствата на 
другите депозити што ги полагаат корисниците по разни 
основи. 

На сметката 698 - Средства на работниците наплате-
ни од други корисници на општествени средства, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата што 
вработените работници ги остваруваат кај други корисни-
ци. Оваа сметка се отвора при ОЗТ или при друга органи-
зација и заедница каде работникот е вработен, и тоа само 
ако со пропис на републиката односно со пропис на авто-
номната покраина е предвидено, примањата на работни-
ците од други корисници и евиденција за тоа да се води 
при организацијата во која е вработен односниот работ-
ник. 

На сметката 699 - Средства по жиро и други сметки 
на корисниците на општествени средства кои не се корис-
тат, се води евиденција за пренесените средства од жиро и 
други сметки на корисниците што не работеле преку жиро 
сметки повеќе од една година. Организационата единица 
на Службата води аналитичка евиденција по корисниците 
чии средства се пренесени на оваа сметка. 

КЛАСА 7: Сметки на издвоените средства на корисниците 
на општествени средства 

Член 38 
На сметките на класа 7 се води евиденција за состој-

бата и прометот на средствата на корисниците на општес-
твени средства на сметките на нивните издвоени средства 
за намените, како што се средствата на резервите, сред-
ствата на заедничката потрошувачка, средствата за инвес-
тиции и други средства издвоени за определени намени. 

Член 39 

На сметките од групата 70 - Средства за опрема на 
органите на управата, се води евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на опремата на органите на оп-
штествено-политичките заедници. 

На сметката 708 - Средства за опрема на органите на 
управата, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на опремата на органите на управата на оп-
штествено-политичките заедници. Од оваа сметка не 
можат да се вршат непосредни плаќања за инвестициите. 
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Член 40 

На сметките од групата 71 - Средства на резер! иге, 
се води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на резервите (ако корисникот реши средствата на резерват 
те да ги издвојува на посебна сметка/. Исплатете од смет-
ките на оваа група не се вршат непосредно туку претходно 
средствата се пренесуваат на жиро сметката и од 'еа :ч; 
вршат плаќањата. 

На сметката 710 - Средства на резервите на организа-
циите на здружен труд од областа на стопанството, се во-
ди евиденција за состојбата и прометот на средствата ка 
резервите на организациите на здружен труд и на други 
организации и заедници од областа на стопанството што 
своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметката 601. 

На сметката 711 - Резервни фондови на народните 
банки, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на резервните фондови на народните банки. 

На сметката 712 - Средства на резервите на работни-
те организации преку кои работат основните организации 
на здружен труд и работните заедници, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на резервите на ос-
новните организации на здружен труд, односно на работ-
ните заедници, што решиле преку жиро-сметката на ра-
ботната организација во чиј состав се да остваруваат вку-
пен приход односно приход и располагаат со средствата 
со кои управуваат. 

На сметката 713 - Средства на резервите на организа-
циите на здружен труд во областа на општествените деј-
ности, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на резервите на организациите на здружен 
труд и на други организации и заедници во областа на оп-
штествените дејности што своите жиро-сметки ги водат 
во рамките на сметката 603. 

На сметката 714 - Средства на резервите на заедни-
ците на осигурување на имот и лица, заедницата на реоси-
гурување и нивните заедници на ризик, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на сметките на ре-
зервите на заедниците на осигурување на имот и лица, на 
заедниците на реосигурување и нивните заедници на ри-
зик, како што се резервите на сигурност, математичките 
резерви на осигурување на живот и сл. 

На сметката 715 - Средства на резервниот фонд на 
интерните банки, се води евиденција за состојбата и про-
метот на средствата ан резервниот фонд на интерните 
банки. 

На сметката 716 - Средства на фондот на заеднички-
те резерви на работните организации што во својот состав 
имаат ООЗТ, односно сложени организации на здружен, 
труд, се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на фондот на заедничките резерви на работните ор-
ганизации што во својот состав имаат ООЗТ, односно 
сложени организации на здружен труд што своите жиро-
-сметки ги водат во рамките на сметката 606. 

На сметката 717 - Средства на резервите на работни-
те заедници, се води евиденција за состојбата и прометот 
на средствата на резервите на работните заедници што 
своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметката 607. 

На сметката 718 - Средства на резервите на органите 
и организациите на општествено-политичките заедници, 
се води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на сметките на органите и организациите на општествено' 
-политичките заедници и нивните работни заедници, што 
своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметките 636 и 
637. 

Член 41 

На сметките од групата 72 - Средства на заедничката 
потрошувачка, се води евиденција за состојбата и проме-
тот на средствата на заедничката потрошувачка. Во рам-
ките на средствата на групата 72 се отвораат посебни пар-
тии за средствата на заедничката потрошувачка, наменети 
за станбена изградба, а посебни партии за други намени 
на заедничката потрошувачка. 

На сметката 720 - Средства на заедничката потрошу-
вачка на организации на здружен труд од областа на сто-
панството, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на заедничката потрошувачка на организации-
те на здружен труд и на други организации и заедници од 
областа на стопанството што своите жиро-сметки ги Бо-
лат во рамките на сметката 601. 

На сметката 722 - Средства на заедничката потрошу-
БЅ? чка на работните организации преку кои работат ООЗТ 
и работните заедници, се води евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на заедничката потрошувачка на 
основните организации на здружен труд односно на ра-
ботните заедници што решиле преку жиро-сметките на ра-
ботни е организации во чиј состав се да остваруваат вку-
пен приход односно приход и да располагаат со средства-
та со кои управуваат. 

На сметката 723 - Средства на заедничката потрошу-
вачка на организациите на здружен труд во областа на оп-
штествените дејности, се води евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на заедничката потрошувачка на 
организациите на здружен труд и на други организации и 
заедници во областа на општествените дејности што свои-
те жиро-сметки ги водат во рамките на жиро-сметката 603. 

На сметката 725 - Средства на заедничката потрошу-
вачка на други корисници, се води евиденција за состојба-
та и прометот на средствата на заедничката потрошувач-
ка на други корисници што своите жиро-сметки ги водат 
во рамките на сметката на група 65 и на сметката на 675. 

На сметката 726 - Средства на заедничката потрошу-
вачка на работните организации што во својот состав има-
ат ООЗТ, односно сложени организации на здружен труд, 
се води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на заедничката потрошувачка на работните организации 
кои во својот состав имаат ООЗТ, односно сложени орга-
низации на здружен труд што своите жиро-сметки ги во-
дат во рамките на сметката 606. 

На сметката 727 - Средства на заедничката потрошу-
вачка на работните заедници, се води евиденција за состој-
бата и прометот на средствата на заедничката потрошу-
вачка на работните заедници што своите жиро-сметки ги 
водат во рамките на сметката 607. 

На сметката 728 - Средства на заедничката потрошу-
вачка на органите и организциите на општествено-поли-
тичките заедници и нивните работни заедници, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата на за-
едничката потрошувачка на органите и организациите на 
општествено-политичките заедници и нивните работни за-
едници, што своите жиро-сметки ги водат во рамките на 
сметките 630, 636 и 637. 

Член 42 

На сметките од групата 74 - Средства за други и по-
себни намени на корисниците, се води евиденција за сос-
тојбата и прометот на средствата за други и посебни наме-
ни на организациите на здружен труд и на други организа-
ции и заедници во областа на општествените дејности, са-
моуправните интересни заедници, општествено-политич-
ките и општествените организации, здруженијата на граѓ-
аните и други правни лица што располагаат со општестве-
ните средства. Од сметката на оваа група не можат да се 
вршат непосредни плаќања за инвестиции. 

На сметката 740 - Средства за други намени на орга-
низациите на здружен труд и на други организации и заед-
ници во областа на општествените дејности, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата на други 
намени на организациите на здружен труд и за други орга-
низации и заедници во областа на општествените дејности 
што својата жиро-сметка ја водат во рамките на сметката 
603. На оваа сметка можат да се водат средства за унапре-
дување на дејности, научно-истражувачка работа и сл. На 
оваа сметка не можат да се водат средствата што имаат 
карактер на заедничка потрошувачка. Од оваа сметка не 
можат да се вршат непосредни плаќања за инвестиции. 
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На сметката 741 - Средства за други намени на само-
управните интересни заедници и на месните заедници, се 
води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
што самоуправните интересни заедници и месните заедни-
ци ги издвојуваат за намени како што се: наградување, 
стипендирање, унапредување на дејности, социјална за-
штита и културно просветна работа и сл. На сметката 741 
овие корисници ги водат и средствата на заедничката по-
трошувачка. Од оваа сметка не можат да се вршат непос-
редни плаќања за инвестиции. 

На сметката 742 - Средства за превентива на заедни-
цата на осигурување на имот и лица и нивните заедници 
на ризик, се води евиденција за состојбата и прометот на 
средствата на фондот на превентивата што заедница на 
осигурувањето на имоти и лица и нивните заедници на ри-
зик ги издвојуваат за преземање мерки заради отстранува-
ње и намалување на неповолното дејство на причините 
што можат да предизвикаат штета на имотот на осигуре-
ниците. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни 
плаќања за инвестиции. 

На сметката 743 - Средства на солидарноста и на 
други'намени на корисниците на општествени средства, се 
води евиденција за состојбата и прометот на средствата, 
за која корисниците ќе одлучат да ги водат на посебна 
сметка кај Службата за намени, како што се: средства на 
солидарноста формирани во рамките на ОЗТ или.на други 
самоуправни организации и заедници, средства на фондот 
на ризикот, формирани во согласност со член 74 од ЗЗТ, 
средства за општонародна одбрана и општествена само-
заштита, средства за унапредување на материјалната ос-
нова на трудот како и други средства на други намени. Од 
оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања за 
инвестиции. 

На сметката 746 - Средства на фондовите на општес-
твено-политичките и општествените организации, 
здруженија на граѓаните и на други правни лица што рас-
полагаат со општествени средства, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата на фондовите што ги 
формираат овие организации за намените како што се: ре-
зерви, заедничка потрошувачка и сл. Оваа сметка можат 
да ја имаат корисниците на кои им е отворена жиро-смет-
ка во рамките на сметката 678 и 679. На оваа сметка 
можат да се водат и средства формирани за определени 
цели (од заоставнина, подароци, легати и сл.), а им се от-
вораат на корисници кои располагаат со тие средства. Од 
оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања за 
инвестиции. 

На сметката 748 - Средства пренесени на банкарска-
та организација по работи за сметка на корисниците на 
општествени средства, се води евиденција за состојбата и 
прометот на пренесените средства на банкарската органи-
зација по работи што банкарската организација ги врши 
за сметка на корисниците во согласност со важечките про-
писи. 

Член 43 

На сметките од група 75 - Средства на резервите на 
општествено-политичките заедници, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата на резервите на оп-
штествено-политичките заедници. 

На сметката 750 - Средства на резервите на општес-
твено-политичките заедници, се води евиденција за состој-
бата и прометот на средствата на резервите на општестве-
но-политичките заедници. Оваа сметка им се отвора на 
корисниците што имаат жиро-сметка отворена во рамките 
на сметката 630. 

На сметката 752 - Средства на посебна резерва на оп-
штествено-политичките заедници, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата на посебна резерва 
што општествено-политичките заедници и нивните орга-
ни ги издвојуваат согласно со прописите. 

Член 44 

На сметките од групата 76 - Издвоени средства за ин-
вестиции, се води евиденција за состојбата и прометот на 

средствата наменети за инвестиции што корисниците, сог-
ласно со прописите, ги издвојуваат на посебни сметки кај 
Службата, како доказ дека обезбедиле соодветни средства 
по основ на финансирањето односно плаќањето на опреде-
лени инвестиции. 

На сметката 762 - Издвоени средства за инвестиции 
во областа на стопанството, се води евиденција за состој-
бата и прометот на средствата наменети за инвестиции во 
областа на стопанството што корисниците - инвеститори 
ги пренесле од својата жиро и други сметки, од здружени-
те средства или од дрги извори. 

На сметката 763 - Издвоени средства за инвестиции 
во обаста на нестопанството, се води евиденција за состој-
бата и прометот на средствата наменети за инвестиции во 
областа на општествените дејности, што корисниците -
инвеститорите ги пренесле од својата жиро и други смет-
ки, од здружените средства или од дрги извори. 

На сметката 764 - Обезбедени средства за инвестици-
ите во областа на стопанството, се води евиденција за сос-
тојбата и прометот на средствата обезбедени со пропиша-
ните инструменти на обезбедување на плаќањето - неот-
повиклив документарен акредитив и др. наменети за ин-
вестиции во областа на стопанството што корисниците -
инвеститори ги препееле од својата жиро и други сметки, 
од здружените средства или од други извори. 

На сметката 765 - Обезбедени средства за инвестици-
ите во областа на нестопанството, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата обезбедени со пропи-
шаните инструменти на обезбедување на плаќањето - не-
отповиклив документарен акредитив и др. наменети за ин-
вестиции во областа на општествените дејности што ко-
рисниците - инвеститори ги пренесле од својата жиро и 
други сметки, од здружените средства или од други изво-
ри. 

Член 45 

На сметките од групата 77 - Средства на резервите 
на самоуправните интересни заеднци се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на резервите на са-
моуправните интересни заедници. 

На сметката 770 - Средства на резервите на самоук 
равните интересни заедници на здравственото осигурува-
ње, се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на резервите на самоуправните интересни заедници 
на здравственото осигурување. 

На сметката 771 - Средства на резервите на самоуп-
равните интересни заедници на детска заштита, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата на ре-
зервите на самоуправните интересни заедници на детска 
заштита. 

На сметката 772 - Средства на резервите на самоуп-
равните интересни заедници на пензиското и инвалидско-
то осигурување, се води евиденција за состојбата и проме-
тот на средствата на резервите на самоуправните интерес-
ни заедници на пензиското и инвалидското осигурување. 

На сметката 773 - Средства на резервите на самоуп-
равните интересни заеднци на образование, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата на резер-
вите на самоуправните интересни заедници на образова-
ние. 

На сметката 774 - Средства на резервите на самоуп-
равните интересни заедници на социјална заштита, се во-
ди евиденција за состојбата и прометот на средствата на 
резервите на самоуправните интересни заедници на соци-
јална заштита. 

На сметката 775 - Средства на резервите на самоуп-
равните интересни заедници од обалста на материјалното 
производство, се води евиденција за состојбата и проме-
тот на средствата на резервите на самоуправните интерес-
ни заедници во областа на енергетиката, водостопанство-
то сообраќајот и други дејности на материјалното произ-
водство. 

На сметката 776 - Средства на резервите на самоуп-
равните интересни заедници на науката, културата и фи-
зичката култура, се води евиденција за состојбата и проме-
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тот на средствата на резервите на самоуправните интерес-
ни заедници на науката, културата и физичката култура. 

На сметката 777 - Средства на резервите на самоуп-
равните интересни заедници во станбено-комуналната об-
ласт, се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата на резервите на самоуправните итересни заедници 
во станбено-комуналната област како што се: СИЗ за до-
мување, за деловен простор, урбанизам, просторно плани-
рање, уредување на градежното земјиште и на другите 
СИЗ во областа на комуналната дејност. 

На сметката 778 - Средства на резервите на самоуп-
равните интересни заедници за вработување, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата на резер-
вите на самоуправните интересни заедници за вработува-
ње. 

На сметката 779 - Средства на резервите на другите 
самоуправни интересни заедници во областа на општес-
твените дејности и месните заедници, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата на резервите на 
другите самоуправни интересни заедници во областа на 
општествените дејности и за кои во оваа група сметки не е 
предвидена посебна сметка. 

Член 46 
На сметките од групата 78 - Средства за посебна на-

мена на општествено-политичките заедници, се води еви-
денција за состојбата и прометот на средствата што се 
формираат и користат според прописите на општествено-
-политичките заедници. На сметките од групата 78 се во-
дат само средствата што не влегуваат во приходот на бу-
џетот и фондовите на општествено-политичките заедни-
ци. 

На сметката 780 - Средства на месниот самопридо-
нес се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата што ги уплатуваат обврзниците на месниот самоп-
ридонес за намените утвредени со прописите на општес-
твено-политичките заедници и одлуките на месните заед-
ници. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни 
плаќања по основ на инвестициите. 

На сметката 781 - Средства за подготовка и комунал-
но уредување на градежното земјиште, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата уплатени според 
прописите на општествено-политичките заедници за под-
готовка и комунално уредување на земјиштето. Од оваа 
сметка не можат да се вршат непосредни плаќања по ос-
нов на инвестициите. 

На сметката 782 - Средства од судски такси за из-
градба на судски згради, се води евиденција за состојбата 
и прометот на средствата од судските такси, што со про-
писите на републиките односно автономните покраини се 
формираат и се користат за изградба на судски згради. Од 
оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања по 
основ на инвестициите. 

На сметката 783 - Средства за надомест на национа-
лизиран имот, се води евиденција за состојбата и проме-
тот на средствата формирани заради обезбедување и ис-
плата на надоместот за национализиран имот според по-
себни прописи. 

На сметката 784 - Средства на општествено-поли-
тичките заедници за инвестиции во стопанството, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата на оп-
штествено-политичките заедници за инвестиции во сто-
панството. Од оваа сметка не можат да се вршат непосред-
ни плаќања, туку средствата претходно се пренесуваат на 
определени сметки од кои се врши плаќањето. 

На сметката 789 - Други средства за посебна намена 
на општествено-политичките заедници, се води евиденци-
ја за состојбата и прометот на средствата за посебна наме-
на, што со прописот на општествено-политичката заедни-
ца 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 сред-
ства е општествено-политичката заедница а не и друг ко-
рисник и кога тие средства според намената се краткотрај-
ни и формирани за определени задачи. Од оваа сметка не 

можат да се вршат непосредни плаќања по основ на инвес-
тициите. 

КЛАСА 8: Сметки на средствата на ограничувањето и про-
одни сметки 

Член 47 

На сметките од класата 8 се води евиденција за сос-
тојбата и прометот на средствата чие користење се усло-
вува односно ограничува за определен период како и еви-
денцијата на средствата на проодните сметки на приходи-
те на општествено-политичките заедници и нивните фон-
дови, самоуправните интересни заедници и други самоуп-
равни организации и заедници. На сметките на оваа класа 
се водат и средствата на преодната сметка за заедничкиот 
приход и преодната сметка на другите средства што се 
распоредуваат на повеќе корисници. 

Член 48 

На сметките од групата 80 - Средства на организаци-
ите на здружен труд за проширување на капацитетите и 
зголемување на производството, се води евиденција за 
состојбата и прометот на средствата што производители-
те на определени производи согласно со прописите и оп-
штествените договори ги издвојуваат на сметките на оваа 
група. 

На сметката 800 - Средства на организациите на 
здружен труд за проширување на капацитетите и зголему-
вање на производството, се води евиденција за состојбата 
и прометот на средствата што производителите на опре-
делени производи при наплатата на реализираните произ-
води, согласно со прописите и општествените договори, 
ги издвојуваат за намените утвредени со општествен дого-
вор. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни пла-
ќања. 

Член 49 

На сметките од групата 82 - Средства на ограничува-
ње, се води евиденција за состојбата и прометот на сред-
ствата кои според посебни прописи се издвојуваат заради 
ограничување во користењето за определено време. 

На сметката 820 - Депозити на организациите на 
здружен труд во областа на стопанството, се води евиден-
ција за состојбата и прометот на средствата што органи-
зациите на здружен труд во областа на стопанството ги 
уплатиле, согласно со законот за полагање депозит, при 
инвестициони вложувања во нестопански и непроизвод-
ствени инвестиции. 

На сметката 823 - Депозити на организациите на 
здружен труд во областа на општествените дејности, се во-
ди евиденција за состојбата и прометот на средствата што 
организациите на здружен труд во областа на општестве-
ните дејности ги уплатиле, согласно со законот за полага-
ње депозит при инвестициони вложувања во нестопански 
и непроизводствени инвестиции. 

На сметката 825 - Ограничени приходи на буџетот на 
општествено-политичките заедници, се води евиденција 
за дел на општествените средства (приходи) на општестве-
но-лолитичките заедници на чие располагање и потрошу-
вачка (користење) е ставена привремена забрана. 

На сметката 826 - Ограничени приходи на самоуп-
равните интересни заедници на општествените дејности, 
се води евиденција за делот на општествените средства 
(приходи) на самоуправните интересни заедници на оп-
штествените дејности на чие располагање и потрошувачка 
(користење) е ставена привремена забрана. 

Член 50 
На сметките од групата 83 - Проодни сметки за заед-

нички приход, се води евиденција за состојбата и проме-
тот на средствата што се наплатуваат и распоредуваат по 
основ на заеднички приходи. 

На сметката 833 - Проодни сметки за заеднички при-
ход, се води евиденција за состојбата и прометот на сред-

Ј 
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ствата што се наплатуваат и распоредуваат по основ на 
заедничкиот приход во согласност со законот и со самоуп-
равната спогодба за здружување на труд и средства. Од 
оваа сметка не можат да се вршат плаќања пред пренесу-
вањето на средствата на жиро - сметката на учесниците во 
остварувањето на заеднички приход. 

Член 51 

На сметките од групата 84 - Проодни сметки за упла-
та на приходите на општествено-политичките заедници и 
нивните фондови,самоуправните интересни заедници и 
други самоуправни организации и заедници, се води еви-
денција за состојбата и прометот на приходите на тие ко-
рисници што се уплатуваат и распоредуваат преку сметка-
та на оваа група, во согласност со законот и со други про-
писи донесени врз основа на законот. На сметките од оваа 
група се води и евиденција на средствата што во буџетите 
на општествено-политичките заедници се обезбедуваат по 
основ на боречко-инвалидската заштита, како и евиденци-
ја за состојбата и прометот на средствата на преодната 
сметка за други средства што се собираат и распоредуваат 
на определени корисници. 

На сметката 840 - Проодни сметки на приходите на 
општествено-политичките заедници (буџет) се води еви-
денција за состојбата и прометот на приходите на општес-
твено-политичките заедници (буџет) што уплатуваат об-
врзниците на овие приходи, во согласност со законот и со 
други прописи донесени врз основа на законот. Од оваа 
сметка не можат да се вршат плаќања пред преносот на 
средствата на жиро-сметките на корисниците на тие при-
ходи. 

На сметката 841 - Посебни сметки по работи за смет-
ка на општествено-политичките заедници се води евиден-
ција за состојбата и прометот на средствата што во буџе-
тите на општествено-политичките заедници се обезбеду-
ваат за исплата на паричните примања и здравствената 
заштита на борците, воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци. 

На сметката 84̂ 2 - Проодни сметки на приходите на 
други самоуправни организации и заедници и приходите 
на фондовите на општествено-политичките заедници, се 
води евиденција за состојбата и прометот на приходите на 
други самоуправни организации и заедници и приходите 
на фондовите на општествено-политичките заедници што 
ги уплатуваат обврзниците на овие приходи во согласност 
со законот и со други прописи донесени врз основа на за-
конот. Од оваа сметка не можат да се вршат плаќања пред 
преносот на средствата на жиро-сметките на корисниците 
на тие приходи. 

На сметката 843 - Проодни сметки на приходите на 
самоуправните интересни заедници, се води евиденција за 
состојбата и прометот на приходите на самоуправните ин-
тересни заедници што го уплатуваат обврзниците на овие 
приходи, во согласност со законот и со други прописи (со 
одлука на СИЗ) донесени врз основа на законот. Од оваа 
сметка не можат да се вршат плаќања пред преносот на 
средствата на жиро-сметката на корисниците на тие при-
ходи. 

На сметката 844 - Проодни сметки за уплата на дано-
кот и придонесот по збирни стапки, се води евиденција за 
состојбата и прометот на приходите на општествено-по 
литичките заедници и самоуправните интересни заедници, 
што обврзниците на данокот и придонесот ги уплатуваат 
со еден налог преку збирни стапки. Од оваа сметка не 
можат да се вршат плаќања пред преносот на средства на 
соодветни (проодни сметки) сметки на корисниците на тие 
приходи. 

На сметката 845 - Евидентна сметка на приходите 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. Приходи-
те уплатени во корист на оваа сметка, надлежниот орган 
на управата ги распоредува во утврдените рокови на про-
одните сметки во согласност со прописите на општесгве-
но-политичките заедници. 

На сметката 846 - Проодни сметки на приходите од 
граѓаните и граѓанско-правните лица (население), се води 
евиденција за состојбата и прометот на приходите на оп-
штествено-политичките заедници и нивните фондови, са-
моуправните интересни заедници и други самоуправни 
организации и заедници, што се разрежуваат во годишен 
износ а втасуваат за наплата во тримесечни рокови. На 
оваа сметка се уплатуваат и дрги обврски на граѓаните, 
ако со пропис е определено на територијата на односната 
општина да се разрежуваат во годиштен износ а да се пла-
ќаат тримесечно. Преносот на средствата од оваа сметка 
го врши општинскиот орган на управата надлежан за ра-
боти на приходите во роковите утврдени со републички 
односно покраински прописи. 

На сметката 849 - Проодна сметка за други средства 
што се собираат и распордуваат на определени корисни-
ци, се води евиденција за сосотојбата и прометот на сред-
ствата што се собираат и распоредуваат на определени ко-
рисници во согласност со законот. Од оваа сметка не 
можат да се вршат непсредни плаќања. 

Член 52 

На сметките од групата 85 - Проодна сметка за ис-
товремена исплата на данокот, за придонесот и за други 
обврски од доходот и личните доходи, се евидентира пре-
носот на средствата од жиро-сметките на ООЗТ, односно 
работната заедница за плаќање на данок, придонес и на 
други обврски од доходот и на личните доходи за две или 
повеќе ООЗТ, односно на работната заедница во состав на 
истата работна организација, односно сложена организа-
ција на здружен труд согласно со самоуправната спогод-
ба. 

На сметката 850 - Проодна сметка за истовремена ис-
плата на данокот, придонесот и на други обврски од дохо-
дот и на личните доходи, се евидентира преносот на сред-
ствата од жиро-сметката на ООЗТ, односно на работната 
заедница, за плаќање на данокот, придонесот и на другите 
обврски од доходот и на личните доходи за две или повеќе 
ООЗТ, односно на работната заедница во состав на истата 
работна организација односно сложена организација на 
здружен труд согласно со самоуправната спогодба. Плаќа-
њето од оваа сметка се врши истиот ден кога и уплатите и 
таа не може да има салдо на крајот на работниот ден. 

КЛАСА 9: Сметки на вонбилансната евиденција 

Член 53 

На сметките од класата 9 се водат вредностите и 
средстваата положени кај Службата по основ на оставање, 
односно депозит. 

Член 54 

На сметките од групата 99 - Сметки на вонбилансна 
евиденција, се водат вредности и средства положени кај 
Службата по основ на оставање односно депозит. По-
ложените вредности и средства се водат според номинал-
ната вредност или по бројот на парчињата. 

На сметката 992 - Оставања - депозити, се водат при-
мени вредности во оставање како што се: хартии од вред-
ност (обврзници, меници), документи, полиси на осигуру-
вање, резервни клучеви и сл. Во оставања не се примаат: 
ефективни домашни пари, валути и девизи, скапоцености, 
штедни книшки и сл. 

На сметката 994 - Други оставања - депозити се во-
дат примени вредности по други оставања - депозити што 
не се водат на сметката 992. 

На сметката 997 - Оставувачи на оставања - депозити 
се водат вредности на примените оставања по оставувачи-
те на оставањето - депозитот (правни и физички лица) 
што ја предале вредноста на чување на организационата 
единица на Службата. 
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На сметката 999 - оставувачи на други оставања - де-
позити се водат вредностите на примените оставања - де-
позити по оставувачите на другите оставања - депозити 
(правни и физички лица) што ги предале вредностите на 
чување на организационата единица на Службата. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 55 

Во единствениот план на сметката на општественото 
сметководство, Службата ги води и сметките 242 и 537 ка-
ко и сметките на групите 58 и 59 и тоа: 

24 Сметки на народните банки 
242 Текушти сметки на платниот промет на народните 
банки 

53 Привремени сметки по работи на платниот промет 
537 Извршени телефонски и телеграфски налози 

58 Пресметка по извршен платен промет во текуштата го-
дина 
580 Непресметана збирна авиза на одобрување 
581 Непресметана збирна авиза на задолжување 
Шћресметани спецификации на издадени збирни авизи 
на одобрување 
583 Непресметани спецификации на издадени збирни 

авизи на задолжување 
585 Испратен телекс и телекомуникациони (ТК) нало-

зи 
586 Примен телекс и телекомуникациони (ТК) налози 
587 Извршена интерна пресметка меѓу пресметковни-

те седишта на Службата 
588 Текушта сметка на пресметковното седиште на 

Службата 

59 Пресметка по извршениот платен промет од претходна-
та година 
590 Пресметка по испратен и ПЈЉмен телекс на авизи 

од претходната година 
592 Пресметка по примените збирни авизи на за-

должувањата, односно одобрувањата од претход-
ната година 

593 Непресметани спецификации на издадени збирни 
авизи на задолжувања односно одобрувања од пре-
тходната година 

597 Ликвидација на пресметката меѓу пресметковните 
седишта на Службата 

598 Ликвидација на пресметката меѓу претсметковно-
то седиште на Службата и организационите едини-
ци на Службата на неговото подрачје 

599 Неликвидирани уплати на граѓаните 

Член 56 

Не сметката 242 - Текушти сметки на платниот про-
мет на народните банки, се евидентираат износите на спе-
цификациите издадени на збирни авизи на задолжувања 
односно одобрувања што народните банки им ги доставу-
ваат на пресметковните седишта на Службата на сметката 
за испратена збирна авиза на организационите единици на 
Службата. Преку оваа сметка се врши и пресметка за изда-
дената збирна авиза од страна на организационите едини-
ци на Службата за народната банка. Оваа сметка се отво-
ра само во пресметковното седиште на Службата. 

Член 57 

На сметката 537 - Извршени телефонски и телеграф-
ски налози, се води евиденција за износите на примените и 
извршените налози преку телефон односно телеграф. 

Член 58 

На сметките од групата 58 - Пресметка по извршен 
платен промет во текуштата година, се евидентираат 

дневно износите на налозите на платниот промет испрате-
ни на извршување од страна на една организациона еди-
ница на Службата на друга организациона единица на 
службата и на народните банки, и износите на налозите на 
платниот промет во организационата единица на Служба-
та примени од други организациони единици на Службата 
и на народните банки преку збирните авизи, телекомуни-
кациони и телекс налози, како и пресметка со пресметков-
ното седиште на Службата по основ на извршениот пла-
тен промет. 

На сметката 580 - Непресметана збирна авиза на 
одобрување, на организационата единица на Службата на 
извршување се евидентираат износите на примените збир-
ни авизи на одобрувања од други организациони единици 
на Службата и народните банки. На оваа сметка се евиден-
тира и пресметката со пресметковниот систем на Служба-
та по примените збирни авизи на одобрувањето. 

На сметката 581 - Непресметана збирна авиза на за-
должувањата, на организационата единица на Службата 
за извршување, се евидентираат износите на примените 
збирни авизи на задолжување од другите организациони 
единици на Службата и народните банки. На оваа сметка 
се евидентира и пресметката од пресметковното седиште 
на Службата по примените збирни авизи на задолжување-
то. 

На сметката 582 - Непресметани спецификации на из-
дадените збирни авизи на одобрување, на организациона-
та единица на Службата на иницијатива, се евидентираат 
износите на испратените спецификации на збирните авизи 
на одобрување на други организациони единици на 
Службата и на народните банки на извршување. На оваа 
сметка се евидентира и пресметката од пресметковното 
седиште на Службата по непресметаните спецификации на 
издадените збирни авизи на одобрување. 

На сметката 583 - Непресметани спецификации на из-
дадени збирни авизи на задолжување, на организационата 
единица на Службата на иницијатива, се евидентираат из-
носите на испратените спецификации на збирните авизи 
на задолжување на ^руги организациони единици на 
Службата и на народните банки на извршување. На оваа 
сметка се евидентира и пресметката со пресметковното се-
диште на Службата по непресметани спецификации на из-
дадените збирни авизи на задолжување. 

На сметката 585 - Испратен телекс и телекомуникаци-
они (ТК) налози, се евидентираат износите на испратените 
налози што организационите единици на Службата на 
иницијатива ги испраќаат преку телекс и телекомуникаци-
они преноси. 

На сметката 586 - Примери телекс и телекомуникаци-
они (ТК) налози, се евидентираат износите на примените 
налози што организационите единици на Службата на из-
вршување ги примаат преку телекс и телекомуникациони 
преноси. 

На сметката 587 - Извршени интерна пресметка меѓу 
пресметковните седиша на Службата, се евидентира из-
вршената интерна пресметка меѓу пресметковните седиш-
та на Службата врз основа на изводот примен од друго 
пресметковно седиште на Службата по издадени и приме-
ни збирни авизи на организационите единици на Служба-
та од подрачјето на друго пресметковно седиште на 
Службата. Оваа сметка се води само во пресметковното 
седиште на Службата и во рамките на него секое пресмет-
ковно седиште на Службата отвора по две индивидуални 
партии за секое пресметковно седиште на Службата - за 
издадени налози и за извршени налози. 

На сметката 588 - Текушта сметка на пресметковното 
седиште на Службата се евидентира пресметката по при-
мените и издадените збирни авизи меѓу пресметковното 
седиште на Службата и организационите единици на 
Службата од подрачјето на тоа пресметковно седиште на 
Службата. Оваа сметка се води и во пресметковното се-
диште на Службата и во секоја организациона единица на 
Службата. Организационите единици на Службата врз ос-
нова на изводот на оваа сметка, примен од своето пре-
сметковно седиште, вршат соодветни книжења на сметки-
те од групата 58. 
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Член 59 

На сметките од групата 59 - Пресметка по извршени-
от платен промет од претходната година, се евидентира 
на 1 јануари текуштата година, преносот на состојбата на 
отворените ставки од сметката на групата 58 по пописот 
од 31 декември претходната година. На сметките од оваа 
група се евидентираат и збирните авизи издадени до 31 де-
кември претходната година а се извршени во текуштата 
година. На сметките на оваа група се евидентираат и не-
ликвидираните уплати на граѓаните од претходните месе-
ци. 

На сметката 590 - Пресметка по испратен и примен 
телекс на авизи од претходната година, се евидентира пре-
носот на состојбата односно на отворените ставки по те-
лексот на авизи од претходната година, утврдени на 31 де-
кември претходната година, кои при отворањето на кни-
гите на општественото сметководство се пренесуваат од 
сметките 585 и 586. На оваа сметка се евидентираат и пре-
сметките по телексот на авизи исратени до 31 декември 
претходната година а извршени во текуштата година. 

На сметката 592 - Пресметка по примените збирни 
авизи на задолжување, односно одобрување од претходна-
та година, се евидентира преносот на состојбата односно 
отворените ставки по збирните авизи утврдени на 31 де-
кември претходната година, кои при отворањето на кни-
гите на општественото сметководство се; пренесуваат од 
сметките 580 и 581. На оваа сметка се евидентираат и из-
вршените збирни авизи на задолжувања односно одобру-
вања издадени до 31 декември претходната година а из-
вршени во текуштата година. 

На сметката 593 - Непресметани спецификации на из-
дадените збирни авизи на задолжувања, односно одобру-
вања од претходната година, се евидентира преносот на 
состојбата односно на отворените ставки на 31 декември 
претходната година од сметките 582 и 583. На оваа сметка 
се евидентира и извршената непресметана спецификација 
на издадените збирни авизи на задолжување односно 
одобрување издадени до 31 декември претходната година 
а извршени во текуштата година. 

На сметката 597 - Ликвидација на пресметката меѓу 
пресметковните седишта на Службата, се евидентира усог-
ласената состојба на интерната пресметка меѓу пресмет-
ковните седишта на Службата по сметката 587 со состојба 
на 31 декември претходната година. 

На сметката 598 - Ликвидација на пресметката меѓу 
пресметковното седиште на Службата и организационите 
единици на Службата на неговото подрачје, се евидентира 
преносот на состојбата на сметката 588 со состојба на 31 
декември претходната година. 

На сметката 599 - Неликвидирани уплати на граѓани-
те, се води евиденција за неликвидираните уплати на гра-
ните кои во претходниот месец не можеле да се расчистат 
ѓа ликвидираат, па привремено се книжени на сметката 
539 од која се пренесуваат на оваа сметка до конечна лик-
видација. 

Член 60 

Одредбите на чл. 55, 56, 57, 58 и 59 на ова упатство ќе 
се применуваат до 30 септември 1985 година. 

Член 61 

Одредбите на член 4 што се однесуваат на сметките на 
групите 54 и 55 и сметката 579 и чл. 25 и 26 и сметката 579 
од член 27 од ова упатство ќе се применуваат од 1 октом-
ври 1985 година. 

Член 62 

Организационите единици на Службата се должни во 
рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на ова 
упатство, да го усогласат начинот на водењето на Един-
ствениот план на сметките во Службата со одредбите на 
ова упатство. 

Член 63 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

50-бр. 1/24 
1 април 1985 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на општестве-

ното книговодство, 
м-р Џемшит Дуриќи, с. р. 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Вид 
работа Месец 

Оперативен 
бр. на 

седиштето 

1 

ОБРАЗЕЦ КН-1 СОК 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СМЕТКИТЕ НА 
I ОПШТЕСТВЕНОТО СМЕТКОВОДСТВО 

- Бруто промет и салдо на сметката -

За месец - „ - . 1 9 - год. 
- во апсолутни износи со пари -

Н А З И В Н А С М Е Т К А Т А Број на П р о м е т С а л д о Н А З И В Н А С М Е Т К А Т А сметката должи побарува должи побарува 

1 2 3 4 5 6 

Готовина во благајната - трезорот на Службата 1 0 0 
Готовина кај поштите 1 0 1 
Заменети оштетени банкноти и оштетени ковани пари 1 0 2 
Дотации на поштите 1 1 0 
Одвишоци на поштите 1 1 1 
Дотации на издвоените единици на службата 1 1 6 ' 
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Одвишоци на издвоените единици на Службата 1 1 7 
Депонирани залихи на таксени и даночни вредносници 1 6 О 
Наплатени трошоци за изработка на таксени и даночни вредносни-
ци 16 1 
Пресметка на продажбата на таксени и даночни вредносници 1 6 2 
Номинален износ на продадените таксени и даночни вредносници 1 6 3 
Народна банка - по основ на таксени и даночни вредносници 1 6 5 
Исплатена провизија по основ на продажба на таксени и даночни 
вредносници 1 6 6 
Наплатена провизија по основ на продажба на таксени и даночни 
вредносници 1 6 7 
Непресметани приходи од продажба на таксени вредносници 1 6 8 
Непресметани приходи од продажба на даночни вредносници 1 6 9 
Исплатени разни втасани вредности 17 0 
Благајнички кусоци кај пошти 18 7 
Благајнички вишоци кај пошти . 18 8 

Збир на сметките на класата 1 

Задолжителни резерви на банките кај Народната банка на Југосла-
вија 2 О 1 
Резервни фондови на банките кај народните банки 2 0 2 
Средства на задолжителната резерва на банките кај Народната бан-
ка на Југославија по основ на депозити на граѓаните 2 0 3 
Сметки на народните банки за готовина 2 4 0 
Тековни сметки на платниот промет на народните банки 2 4 2 
Депозити на Поштенската штедилница од влоговите на штедење и 2 8 3 
други депозити 

Збир на сметките на класата 2 

Збирна пресметка на средствата на депозитите на основните банки 5 0 0 
Збирна пресметка на средствата на ограничените приходи на буџе-
тите на општествено-политичките заедници и самоуправните инте-
ресни заедници 5 0 5 
Збирна пресметка на средствата на депозитите на народните банки 5 0 8 
Пресметани средства на ограничените приходи на буџетите на оп-
штествено-политичките заедници и самоуправните интересни заед-
ници 5 1 5 
Пресметани средства на депозитите по видување на народните бан- 5 1 8 
ки 
Покриени чекови 5 3 1 
Циркуларни кредитни писма 5 3 2 
Упатници за исплата преку пошти 5 3 3 
Привремена сметка на банките 5 3 4 
Примени дознаки и упатници за исплата 5 3 6 
Извршени телефонски и телеграфски налози 5 3 7 
Привремена сметка на ПТТ организации 5 3 8 
Интерна привремена сметка 5 3 9 
Испратени налози преку збирни авизи за одобрување 5 4 0 
Испратени налози преку збирни авизи за задолжување 5 4 1 
Испратени телекс налози за одобрување 5 4 2 
Испратени телекс налози за задолжување 5 4 3 
Испратени телефонски налози за одобрување 5 4 4 
Испратени телефонски налози за задолжување 5 4 5 
Испратени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување 5 4 6 
Испратени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување 5 4 7 
Испратени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување за кои се 5 4 8 
доставува оригинална документација 
Испратени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување за кое 
се доставува оригинална документација 5 4 9 
Примени налози преку збирни авизи за одобрување 5 5 0 
Примени налози преку збирни авизи за задолжување 5 5 1 
Примени телекс налози за одобрување 5 5 2 
Примени телекс налози за задолжување 5 5 3 
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Примени телефонски налози за одобрување 5 5 4 
Примени телефонски налози за задолжување 5 5 5 
Примени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување 5 5 6 
Примени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување 5 5 7 
Примени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување за кои се 
прима оригинална документација 5 5 8 
Примени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување за кои се 
прима оригинална документација 5 5 9 
Посебна пресметка на службата во републиката, односно службата 
во автономната покраина 5 7 0 
Пресметка на готовината на службата, во републиката, односно 
службата во автономната покраина со народната банка 5 7 2 
Посебна пресметка на СОК на Југославија 5 7 6 
Сметка за усогласување на организационите единици на Службата 
по извршениот платен промет 5 7 9 
Непресметани збирни авизи за одобрување 5 8 0 
Непресметани збирни авизи за задолжување 5 8 I 
Непресметани спецификации на издадените збирни авизи за одобру-
вање 5 8 2 
Непресметани специфкации на издадените збирни авизи за за-
должување 5 8 3 
Испратени телекси и телекомуникациони (ТК) налози 5 8 5 
Примени телекси и телекомуникациони (ТК) налози 5 8 6 
Извршена интерна пресметака меѓу пресметковните седишта на 
Службата 5 8 7 
Тековна сметка на пресметковното седиште на Службата 5 8 8 
Пресметка по испратените и примените телекс авизи од претходна-
та година 5 9 0 
Пресметка по примените збирни авизи за задолжување, односно од-
бобрување од претходната година 5 9 2 
Непресметани спецификации на издадените збирни авизи за за-
должување, односно одобрување од претходната година 5 9 3 
Ликвидации на пресметките меѓу пресметковните седишта на 
Службата 5 9 7 
Ликвидација на пресметката меѓу пресметковното седиште на 
Службата и организационите единици на Службата на неговото 
подрачје 5 9 8 

Збир на сметките на класата 5 

Жиро-сметки на организациите на здружен труд од областа на сто-
панството 6 0 1 
Жиро-сметки на работните организации преку кои работат основ-
ните организации на здружен труд и работните заедници 6 0 2 
Жиро-сметки на организациите на здружен труд во областа на оп-
штествените дејности 6 0 3 
Жиро-сметки на интерните банки 6 0 5 
Жиро-сметки на работните организации што во својот состав имаат 
основни организации на здружен труд, односно на сложените орга-
низации на здружен труд 6 0 6 
Жиро-сметки на работните заедници 6 0 7 
Жиро-сметки на народните банки 6 1 I 
Жиро-сметки на банките 6 2 0 
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Сметка на основната банка за вршење на работи преку деловна еди-
ница 
Жиро-сметки на буџетите на општествено-политичките заедници 

6 2 1 
6 3 0 

Жиро-сметки на работните заедници на органите и организациите 
на општествено-политичките заедници 6 3 6 
Жиро-сметки на органите и организациите на општествено-поли-
тичките заедници 6 3 7 
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за здравствено 
осигурување 6 4 0 
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за детска за-
штита 6 4 1 
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за пензиско и 
инвалидско осигурување 6 4 2 
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за образование 6 4 3 
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита 6 4 4 
Жиро-сметки на месните заедници 6 4 5 
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за наука, кул-
тура и физичка култура 6 4 6 
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за вработување 6 4 8 
Жиро-сметки на другите самоуправни интересни заедници во облас-
та на општествените дејности 6 4 9 
Жиро-сметки на фондовите за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и на САП Косово „ 6 5 0 
Жиро-сметки на фондовите за заеднички резерви на организациите 
на здружен труд 6 5 1 
Жиро-сметки на фондовите на општествено-политичките заедници 6 5 2 
Жиро-сметки на фондовите на здруженото стопанство 6 5 4 
Жиро-сметки на фондовите за солидарност 6 5 5 
Жиро-сметки на фондовите за стабилизација 6 5 6 
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници во областа на 
материјалното производство 6 6 1 
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници во станбено-ко-
муналната област 6 6 2 
Жиро-сметки на заедниците за осигурување на имот и лица и на за-
едниците за реосигурување 6 6 4 
Жиро-сметки на станбените задруги 6 7 5 
Жиро-сметки на општествено-политичките и општествените орга-
низации и другите правни лица 6 7 8 
Жиро-сметки на општествено-политичките и општествените орга-
низации што работат преку сметковни книшки 6 7 9 
Жиро-сметки на корисниците на општествени средства во ликвида-
ција, односно стечај 6 9 0 
Средства на судските депозити и запленети средства на извршени-
ците 6 9 6 
Средства на други депозити 6 9 7 
Средства на работниците наплатени од други корисници на општес-
твени средства 6 9 8 
Средства по жиро и други сметки на корисниците на општествени 
средства што не се користат 6 9 9 

Збир на сметките на класата 6 

Средства за опрема на органите на управата 7 0 8 
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Средства на резервите на организациите на здружен труд во облас-
та на стопанството 7 1 О 

Резервни фондови на народните банки 7 1 1 
Средства на резервите на работните организации преку кои работат 
основните организации на здружен труд и работните заедници 7 12 
Средства на резервите на организациите на здружен труд во облас-
та на општествените дејности 7 13 
Средства на резервите на заедниците за осигурување на имоти и ли-
ца, на заедниците за реосигурување и на нивните заедници за ризи-
ци . 7 1 4 
Средства на резервниот фонд на интерните банки 7 15 
Средства на фондот за заеднички резерви на работните организации 
кои во својот состав имаат основни организации на здружен труд, 
односно на сложените организации на здружен труд 7 1 6 
Средства на резервите на работните заедници 7 1 7 
Средства на резервите на органите и организациите на општестве-
но-политичките заедници 7 1 8 
Средства за заедничка потрошувачка на организациите на здружен 
труд од областа на стопанството 7 2 0 
Средства за заедничка потрошувачка, на работните организации 
преку кои работат основните организации на здружен труд и работ-
ните заедници 7 2 2 
Средства за заедничка потрошувачка на организациите на здружен 
труд во областа на општествените дејности 7 2 3 
Средства за заедничка потрошувачка на другите корисници 7 2 5 
Средства за заедничка потрошувачка на работните организации 
што во својот состав имаат основни организации на здружен труд, 
односно на сложените организации на здружен труд 7 2 6 
Средства за заедничка потрошувачка на работните заедници 7 2 7 
Средства за заедничка потрошувачка на органите и организациите 
на општествено-политичките заедници и нивните работни заедници 7 2 8 
Средства за други намени на организациите на здружен труд и на 
други организации и заедници во областа на општествените дејнос-
ти 7 4 0 

Средства за други намени на самоуправните интересни заедници и 
на месните заедници 7 4 1 
Средства за превентива на заедниците за осигурување на имоти и 
лица и на нивните заедници за ризици: 7 4 2 
Средства за солидарност и за други намени на корисниците на оп-
штествени средства 7 4 3 
Средства на фондовите на општествено-политичките и општестве-
ните организации и на други правни лица 7 4 6 
Средства пренесени на банкарска организација по работите за смет-
ка на корисниците на општествени средства 7 4 8 
Средства на резервите на општествено-политичките заедници 7 5 0 
Средства на посебната резерва на општествено-политичките заедни-
ци 7 5 2 
Издвоени средства за инвестиции во областа на стопанството 7 6 2 
Издвоени средства за инвестиции во областа на нестопанството 7 6 3 
Обезбедени средства за инвестиции во областа на стопанството 7 6 4 
Обезбедени средства за инвестиции во областа на нестопанството 7 6 5 
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за 
здравствено осигурување 7 7 0 
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за дет-
ска заштита' 7 7 1 
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Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за 
пензиско и инвалидско осигурување 7 7 2 

Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за об-
разование 7 7 3 
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за со-
цијална заштита 7 7 4 
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници од об-
ласта на материјалното производство 7 7 5 
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за на-
ука, култура у физичка култура 7 7 6 
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници во 
станбено-комуналната област 7 7 7 
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за 
вработување 7 7 8 
Средства на резервите на другите самоуправни интересни заедници 
во областа на општествените дејности и месните заедници 7 7 9 
Средства на месниот самопридонес 7 8 0 
Средства за подготовка и комунално уредување на градежното зем-
јиште 7 8 1 
Средства од судски такси за изградба на судски згради 7 8 2 
Средства за надомест на национализиран имот 7 8 3 
Средства на општествено-политичките заедници за инвестиции во 
стопанството 7 8 4 
Други средства за посебни намени на општествено-политичките за-
едници 7 8 9 

Средства на организациите за здружен труд за проширување на ка-
пацитетот и зголемување на производството 8 0 0 
Депозити на организациите на здружен труд во областа на стопан-
ството 8 2 0 
Депозити на организациите на здружен труд во областа на општес-
твените дејности 8 2 3 
Ограничени приходи на буџетите на општествено-политичките за-
едници 8 2 5 
Ограничени приходи на самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности 8 2 6 
Проодни сметки за заеднички приход 8 3 3 
Проодни сметки на приходите на општествено-политичките заедни-
ци (буџетите) 8 4 0 
Посебни сметки по работите за сметка на општествено-политичките 
заедници 8 4 1 
Проодни сметки на приходите на другите самоуправни организа-
ции и заедници и на приходите на фондовите на општествено-поли-
тичките заедници 8 4 2 
Проодни сметки на приходите на самоуправните интересни заедни-
ци 8 4 3 
Проодни сметки за уплата на даноци и придонеси по збирните стап-
ки 8 4 4 
Евидентна сметка на приходите на органите на управата 8 4 5 
Проодна сметка од приходите на граѓаните и граѓанските правни 
лица (населението) 8 4 6 
Проодна сметка за други средства што се собираат и распоредуваат 
на определени корисници 8 4 9 

Збир на сметките на класата 7 
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Проодна сметка за истовремена исплата на даноци, придонеси и 
други обврски од доходот и од личните доходи 8 5 0 

Збир на сметките на класата 8 
Вкупно (класа 1 - 8) 

Остави - Депозити 9 9 2 
Други остави - депозити 9 9 4 
Оставувачи на остави - депозити 9 9 7 
Оставувачи на други остави - депозити 9 9 9 

Збир на сметките на класата 9 
Вкупно (класа 1 - 9) 

290. 
Врз основа на член 15 од Законот за статистичките 

истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/77),во врска со одредбите од ред. бр. 29 
на Одделот Статистика на здравстевеното осигурување од 
Програмата на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за 1985 година, кој е составен дел од Одлука-
та за утврдување на Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/85) у со член 10 точка 8 и 
член 14 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање 
на Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и на 
здравството на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/82), Советот на Сојузот на заедниците на здравствено-
то осигурување и на здравството на Југославија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРА-
ЖУВАЊЕ „ЗБИРЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ПО-
СЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД БИЛАНСОТ НА СОСТОЈ-
БАТА НА СИЗОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ И НА ЗДРАВСТВОТО - ПО ВИДОВИ НА ЗА-

ЕДНИЦИ (ОБРАЗЕЦ ЗС-ЅГ 
1. Статистичкото истражувањ „Збирен годишен из-

вештај на посебните податоци од билансот на состојбата 
на СИЗ-овите на здравственото осигурување и на здрав-
ството - по видови на заедници (образец ЗС-8)" ќе се спро-
ведува од 1985 година. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
собираат податоци за побарувањата, обврските, резерви-
те, солидарноста, другите намени, непокриените расходи, 
за кредитите, инвестиците и др. на самоуправните интере-
совни заедници на здравственото осигурување и на здрав-
ството. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
спроведе според единствената методологија на статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја во областа 
на здравството осигурување што ќе ја утврди Советот на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на 
здравството на Југославија. 

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 
на ова решение учествуваат: Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување и на здравството на Југосла-
вија; републичките и покраинските заедници на здравстве-
ното осигурување и на здравството; самоправните инте-
ресни заедници на. здравственото осигурување и на здрав-
ството; основните заедници и единици на самоуправните 
интересни заедници на здравственото осигурување и на 
здравството. 

5. Податоците собрани со истражувањата од точка 1 
на ова решение ќе служат исклучително за статистички це-
ли. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

04 Бр. 632/1 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Совет на Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање и на здравството на Југославија 

Претседател, 
д-р Шпиро Срзентиќ, с.р. 

291. 

Врз основа на член 273 став 4 од Уставот на СФРЈ, во 
врска со точка 18 од Резолуцијата за општествено-економ-
скиот развој и економската политика на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 80/83), Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГА-
НИЗИРАН ОТКУП НА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1984 

ГОДИНА 

Член 1 

Во Договорот за мерките за организиран откуп на 
пченка од родот на 1984 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 59/84) член 4 се менува и гласи: 

„Учесниците на овој договор се согласни откупот на 
пченка да се кредитира по цена од 27 динари за еден ки-
лограм пченка во зрно и таа цена да служи како основ за 
пресметка на вредноста на пченката при утврдувањето на 
височината, на учеството на кредитот од примарна емиси-
ја. 

Деловните банки не можат да користат кредит од 
примарна емисија за откуп на пченка, ако од својот финан-
сиски потенцијал го кредитираат откупот на пченка по по-
висока цена од 27 динари за еден килограм пченка во зрно. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина ќе и укине на банката ко-
ристење на кредит за откуп на пченка од примарна емиси-
ја и ќе изврши наплата на своите побарувања врз основа 
на дадените кредити, ако утврди дека банката одобрувала 
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кредит за откуп на пченка на организација на здружен 
труд по повисока цена од цената од член 4 став 2 на овој 
договор." 

Член 6 се брише. 

Член 2 

Член 3 

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-
ластените претставници на Сојузниот извршен совет, на 
извршните совети на собранијата на републиките и на из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини. 

Член 4 

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Белград, 17 април 1985 година 

За Сојузниот извршен совет, 
Синиша Корица, с.р. 

член на Советот и сојузен секретар за 
пазар и општи стопански работи 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Мирко Пулиќ, с.р. 
член на Советот и претседател на 

Републичкиот комитет за стокољен 
промет и туризам 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Здравко Стојановски, с.р. 
советник во Републичкиот комитет за 

општи стопански работи и пазар 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Алојз Клеменчич, с.р. 
член на Советот и претседател на 
Републичкиот комитет за пазар и 

опши стопански работи 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Лука Мачкиќ, с.р. 
член на Советот и претседател на 
Републичкиот комитет за стоковен 

промет и услуги 

За Извршниот совет на Саборот на^ 
СР Хрватска, 

Боривој Прерадовиќ, с.р. 
член на Советот и претседател на 
Републичкиот комитет за стоковен 

промет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Момчило Мартиновиќ, с.р. 
заменик на секретарот на 

Републичкиот секретаријат за работи 
на стопанството 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 
Ленке Бертрон, с.р. 

член на Советот и секретар за пазар, 
цени, следење на стопанските 

движења и туризам 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 
Сокол Ноха, с.р. 

главен пазарен инспектор 

292. 
Врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84), Самоуправната интересна заедница на Босна и 
Херцеговина за економски односи со странство, Самоуп-
равната интересна заедница на Македонија за економски 
односи со странство, Самоуправната интересна заедница 
на СР Словенија за економски односи со странство на СР 
Словенија, Самоуправната интересна заедница на Србија 
за економски односи со странство, Самоуправната инте-
ресна заедница на Хрватска за економски односи со стран-
ство, Самоуправната интересна заедница на Црна. Гора за 
економски односи со странство, Самоуправната интерес-
на заедница на Војводина за економски односи со стран-
ство и Самоуправната интересна заедница на Косово за 
економски односи со странство, во согласност со Сојузни-
от извршен совет, во Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА 

ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

Член 1 

Во Самоуправната спогодба за утврдување на право-
то на враќање на царината и на другите увозни давачки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/84, 44/84, 2/85 и 16/85) 
во член 3 по зборовите: „Народната банка на Југославија" 
точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„во динари наплатени за услугите за превоз на стоки и 
патници на странски релации". 

Член 2 

Оваа самоуправна спогодба се применува од 1 јану-
ари 1984 година, со тоа што организациите на здружен 
труд не можат да ги остварат правата од член 1 на оваа са-
моуправна спогодба ако тие права ги оствариле по основ 
на пренесени девизи. 

Член 3 
I 

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила наредни-
от ден од денот на објавувањето1 во „Службен лист на 
СФРЈ". -

за Самоуправната интересна заедница 
на Босна и Херцеговина за економски 

односи со странство, 
Емин Дукатар, с. р. 

за Самоуправната интересна заедница 
на Македонија за економски односи 

со странство, 
Морис Шами, с. р. 

за Самоуправната интересна заедница 
на СР Словенија за економски односи 

со странство, 
Радо Дворшак, с. р. 

за Самоуправната интересна заедница 
на Србија за економски односи со 

странство, 
Ѓорѓе Томашевиќ, с. р. 

за Самоуправната интересна заедница 
на Хрватска за економски односи со 

странство, 
Виктор Мартини, с. р. 

за Самоуправната интересна заедница 
на Црна Гора за економски односи со 

странство, 
Слободан Лакиќевиќ, с. р. 
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за Самоуправната интересна заедница 
на Војводина за економски односи со 

странство, 
Радослав Бал., с. р. 

за Самоуправната интересна заедница 
на Косово за економски односи со 

странство, 
Зеќир Робај, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за условите, организа-
цијата и работата на единствениот девизен пазар во 1985 
година, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/85, се 
поткрадоа долу наведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
РАБОТАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР 

ВО 1985 ГОДИНА 
1. Во точка 14 во шестиот ред, по зборот: „банките 

треба да се додадат зборовите: „кога е во прашање об-
врска на овластените банки". 

2. Во точка 15 во третиот ред, по зборовите: „на деви-
зи", треба да се додаде зборот: „бесповратно". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 8 
април 1985 година. 
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