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209. 

Врз основа на членот 22 од Законот за книго-
водството на работните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр 48/68), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ПО-
СЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА БАНКИТЕ 

1. Минимумот единствени сметки што банките и 
Народната банка на Југославија се должни да ги 
водат во своето книговодство се утврдува со посеб-
ниот Основен контен план за банките, што е отпе-
чатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

2. Состојбата на средствата и нивните извори, 
како и резултатите на работењето за една деловна 
година, банките и Народната банка на Југославија 
ги утврдуваат со завршната сметка на обрасците на 
билансот што се отпечатени кон оваа одлука и се 
нејзин составен дел. 

3. Целокупната дејност на банките и Народната 
банка на Југославија мора да биде опфатена со про-
пишаните синтетички (трицифрени) конта од Ос-
новниот контен план за банките, што претставуваат 
конта на главната книга. 

Расчленување на пропишаните синтетички кон-
та на аналитички (четирицифрени) конта врши На-
родната банка на Југославија, која дава и упатства 
за содржината на одделни аналитички конта во 
Основниот контен план за банките. 

Натамошно расчленување на аналитичките кон-
та вршат банките самостојно, според своите потреби. 

4. Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да донесе, по потреба, упатство за содржината на 
одделни конта во Основниот контен план за бан-
ките односно за содржината на одделни позиции во 
билансите. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 мај 1969 година. 

Р. п. бр. 52 
26 март 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Мика Шпиљак, с. р. 

01 — Основни средства вон од функција 
010 — Трајно неупотребливи основни средства 
Исправка на вредноста на основните средства 
023 - Исправка на вредноста на орудијата за 

работа 
027 — Исправка на вредноста на трајно не-

употребливите основни средства 
028 — Исправка на вредноста на други основ-

ни средства 
03 — Основни средства во подготовка 

030 - Издвоени парични средства за инвес-
тиции 

031 — Залихи на опрема и инвестиционен ма-
теријал 

032 — Инвестиции во тек 
033 — Запрени инвестиции 
036 — Долгорочни пласмани на средствата на 

деловниот фонд 

05 — Средства на резервите 
050 — Парични средства на резервниот фонд 

— задолжителен дел -
051 — Парични средства на резервниот фонд 

— незадолжителен дел 
056 — Долгорочни пласмани на средствата на 

резервниот фонд 

ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 
КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, СРЕДСТВА 
НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА, 
СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ, ЗАЛИХИ НА 
МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

00 — Основни средства во функција 
ООО — Земјишта што служат за стопански цели 
002 — Градежни објекти 
003 — Орудија за работа 
008 - Други основни средства 

07 — Средства на другите фондови 
070 — Парични средства на другите фондови 
076 — Долгорочни пласмани на средствата на 

другите фондови 

08 — Средства на заедничката потрошувачка 
080 - Парични средства на заедничката пот-

рошувачка 
086 — Долгорочни пласмани на средствата на 

заедничката потрошувачка 
087 — Средства на заедничката потрошувачка 

во изградба или изработка 
088 — Објекти и предмети на заедничката пот-

рошувачка 
089 — Исправка на вредноста на средствата на 

заедничката потрошувачка / 
09 — Залихи на материјали и ситен инвентар 

090 — Залихи на материјал 
091 — Ситен инвентар, автогуми и амбалажа 
092 — Исправки на вредноста на ситниот ин-

вентар, автогумите и амбалажата 
, х 

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВ-
НИ СРЕДСТВА 

10 - Парични средства и средства во пресметка 
100 — Жиро-сметка за кредитно работење 
101 — Благајна 
102 - Средства на посебниот резервен фонд 
103 - Издвоени средства на банките кај На-

родната банка на Југославија 
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104 — Готовина во касовата резерва 
105 — Текушта сметка на Службата на опште-

ственото книговодство за готовина 
106 — Текушта сметка на платниот промет на 

Народната банка на Југославија 
107 — Депозити и средства во пресметка на 

Народната банка на Југославија при 
Службата на општественото книговод-
ство 

108 - Жиро-сметка на банката како корисник 
на општествени средства 

109 — Други парични средства 

IX — Благородни и други метали 
110 - Злато 

111 — Други благородни метали 
112 — Други метали 

12 — Побарувања од деловни односи 
120 — Купувачи 
121 — Должници за банкарски услуги 
122 — Привремена сметка за кредитно рабо-

тење 
123 — Привремена сметка за интерно рабо-

т е њ е 
124 — Побарувања од заеднички вложувања 
125 — Други побарувања од деловни односи 
126 — Сомнителни и спорни побарувања од деловни односи 
129 — Исправка на вредноста на сомнителни-

те и спорните побарувања 

13 — Пресметани договорни обврски од приходот и 
остварениот доход 
130 — Пресметана камата на кредитите 
131 — Пресметана премија за осигурување 4 

132 — Пресметана провизија и други надомес-
тоци за банкарски услуги 

133 — Пресметани придонеси и членарини 
138 - Пресметани други договорни обврски 

14 — Пресметани законски обврски од приходот и 
остварениот доход 
140 — Пресметана камата на деловниот фонд 
141 — Пресметан придонес за користење град-

ско земјиште 
144 — Пресметан данок на промет 
146 — Пресметана камата на кредитниот фонд 
148 — Пресметани други законски обврски 

15 — Пресметани лични доходи и заедничка потро-
шувачка 
150 — Пресметани лични доходи 
154 — Пресметани средства за придонес за Скопје 
155 - Пресметани средства за станбена из-

градба 
158 — Пресметани текушти средства на заед-

ничката потрошувачка 

16 — Односи со организациите на здружен труд 
160 — Односи со самостојните организации на 

здружен труд 
165 — Односи со други организации на здру-

жен труд 

17 — Пресметка по работите за сметка иа феде-
рацијата 
170 — Издатоци по работите за сметка на фе-

дерацијата што се намируваат од оства-
рената камата 

171 — Издатоци по работите за сметка на фе-
дерацијата по државни заеми 

172 — Издатоци по работите за сметка на фе-
дерацијата со странство 

173 — Таксени и даночни вредносници 
179 — Други издатоци по работите за сметка 

на федерацијата 

18 — Непокриена загуба 
185 — Непокриена загуба 

19 — Активни временски разграничувања 
190 — Активни временски разграничувања 

КЛАСА 2: ТЕКУПГГИ ОБВРСКИ 

20 - Пресметка на Народната банка на Југославија 
со Службата на општественото книговодство 
201 — Обврски по неликвидираната интерна 

пресметка и платниот промет ка ј Служ-
бата на општественото книговодство 

22 — Обврски од деловни односи 
220 — Добавувачи во земјата за основни сред-

ства 
221 — Добавувачи во странство за основни 

средства 
222 — Добавувачи за обртни средства 
223 — Обврски за нефактуриран материјал и 

услуги 
224 — Однос со заводот за социјално осигуру-

вање 
225 — Други обврски 

23 — Договорни обврски од приходот и остварениот 
доход 
230 - Камата на кредитите за интерно ра-

ботење 
231 — Премии за осигурување 
232 — Провизии и други "надоместоци за бан-

карски услуги 
233 — Придонеси и членарини 
234 — Обврски од заедничкото работење — 

домашни договарачи 
238 — Други договорни обврски од приходот и 

доходот 

24 — Законски обврски од приходот и остварениот 
доход 
240 — Камата на деловниот фонд 
241 — Придонес за користење градско зем-

јиште 
244 — Данок на промет 
245 — Придонес за заедничките резерви на 

стопанските организации 
.246 — Камата на кредитниот фонд 
248 — Други законски обврски од приходот 

и доходот 
25 — Лични доходи и заедничка потрошувачка 

250 — Остварени лични доходи 
254 — Остварени средства за придонесот за 

Скопје 
255 - Остварени средства за станбена из-

градба 
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26 - Обврски по запрени придонеси и даноци и по 
други запирања 
261 — Обврски по запрени придонеси од лични 

доходи 
262 — Обврски по запрени други придонеси и 

даноци 
268 — Обврски по други запирања 
269 — Обврски за неисплатени лични доходи 

27 — Обврски на федерацијата 
270 — Обврски на федерацијата по основ на 

фактично извршени трошоци 
271 — Обврски на федерацијата по исплатите 

на државните заеми 
272 — Средства за намирување на обврските 

спрема странство 
273 — Изработени таксени и даночни вред-

носници 
279 — Обврски на федерацијата по други ос-

нови 

29 — Пасивни временски разграничувања 
290 — Пасивни временски разграничувања 

КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

30 — Девизни средства и пресметки 
300 — Девизни средства 
303 — Вредносни хартии во странска валута, 

орочени девизни средства и други вло-
жувања на девизни средства 

308 — Пресметка со организации на здружен 
труд во девизи 

309 - Привремени девизни сметки 

31 — Девизни текушти сметки на странски корес-
понденти 
310 — Девизни текушти сметки кај странски 

кореспонденти 
311 — Клириншки текушти сметки 
315 — Ностро покриени акредитиви и гаранции 
316 — Лоро покриени акредитиви и гаранции 

32 - Девизни текушти сметки на домашни и стран-
ски комитенти 
320 — Девизни сметки на работните органи-

зации 
321 — Девизни депозити на работните орга-

низации 
322 — Девизни сметки и депозити на граѓа-

ните 
323 — Иселенички влогови 
324 — Девизни сметки и депозити на стран-ски лица и банки 
325 — Дел на девизни штедни влогови нзѓ ју-

гословенските граѓани кај странски 
банки 

33 - Девизни односи со меѓународни финансиски 
организации и мешовити друштва во стран-
ство 
330 — Односи со меѓународни финансиски ор-

ганизации во девизи 
331 — Обврски во девизи по кредитите врз ос-

нова на меѓународни спогодби 
332 — Мешовити друштва во странство 

36 - Девизни кредитни односи со странски банки 
и финансиски организации 
360 - Краткорочни девизни кредити на стран-

ски банки и финансиски организации 
361 — Долгорочни девизни кредити на стран-

ски банки и финансиски организации 
365 — Краткорочни девизни кредити кај 

странски банки и финансиски органи-
зации 

366 — Долгорочни девизни кредити кај стран-
ски банки и финансиски организации 

37 — Девизен кредитен однос меѓу банките и ра-
ботните организации 
370 — Краткорочни девизни кредити на ра-

ботните организации 
371 — Инвестициони девизни кредити на ра-

ботните организации 4 

375 — Краткорочни девизни кредити кај ра-
ботните организации 

376 - Инвестициони девизни кредити кај ра-
ботните организации 

38 — Меѓубанкарски девизни кредитни односи во 
земјата 
380 — Девизни кредити на банките за кратко-

рочно кредитирање 
381 — Девизни кредити на банките за креди-

тирање на инвестиции 
385 - Девизни кредити кај банките за крат-

корочно кредитирање 
386 — Девизни кредити ка ј банките за креди-

тирање на инвестиции 

КЛАСА 4: ТРОШОЦИ 

40 - Материјални трошоци 
400 — Потрошен материјал 
401 — Поизводствени услуги од други 
402 — Непроизводствени услуги 
403 — Дневници, теренски додатоци, награди 

на ученици во стопанството и сл. 
408 - Други материјални 1 трошоци 

42 - Амортизација 
420 - Амортазација 

45 - Укалкулирав дел на доход 
453 - Укалкулирани договорни обврски 
454 — Укалкулирани законски обврски 
455 — Укалкулирани лични доходи 

49 — Распоред на трошоците 
490 - Распоред на трошоците 

КЛАСА 5: КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

50 - Кредити на стопанските организации 
500 — Кредити на стопанските организации за 

промет на стоки 
501 — Кредити на стопанските организации за 

сезонски и вонредни залихи 
502 — Краткорочни кредити на стопанските 

организации за други потреби во обрт-
ни средства 

504 — кредити на стопанските организации за 
покривање на одобрените потрошувачки 
кредити 

505 — Кредити на стопанските организации за 
трајни обртни средства 
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506 — Кредити на стопанските организации за 
основни средства 

509 — Сомнителни и спорни побарувања по 
кредитите на стопанските организации 

51 — Кредити на општествено-политичките заед-
ници и општествените фондови 
510 — Кредити на федерацијата 
511 — Кредити на други општествено-поли-

тички заедници 
515 — Кредити на општествените фондови 
519 — Сомнителни и спорни побарувања по 

кредитите на општествено-политичките 
заедници и општествените фондови 

52 — Кредити на други организации 
520 — Кредити на други организации 
529 — Сомнителни и спорни побарувања по 

кредитите на други организации 

53 — Кредити на граѓани 
530 — Потрошувачки кредити 
531 — Посебни кредити на граѓани 
539 — Сомнителни и спорни побарувања по 

кредитите дадени на граѓани 

54 - Кредити на банките 
540 - Кредити од Народната банка на Југос-

лавија на деловните банки за кратко-
рочно кредитирање 

541 - Кредити од Народната банка на Југос-
лавија на деловните банки за кредити-
рање на инвестиции 

542 - Кредити од деловните банки дадени 
на други деловни банки за краткорочно 
кредитирање 

549 — Сомнителни и спорни побарувања по 
кредитите дадени на банките 

58 — Временски разграничувања по краткорочното 
работење и пресметана а ненаплатена камата 
580 — Временски разграничувања по кратко-

рочно^ работење 
581 — Пресметана а ненаплатена камата 

59 - Финансирање на инвестиции од краткорочни 
средства 
590 — Финансирање на инвестиции од кратко-

рочни средства 

КЛАСА 6: КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

60 — Кредити на стопанските организации за ин-
вестиции 
600 — Кредити на стопанските организации за 

стопански инвестиции 
601 — Кредити на стопанските организации за 

нестопански инвестиции 
605 — Кредити на стопанските организации за 

трајни обртни средства 
606 — Кредити на стопанските организации за 

почетен фонд на обртните средства 
607 — Кредити на стопанските организации за 

извоз на опрема и изведување работи 
во странство 

608 — Кредити на стопанските организации 
за продажба на сериска опрема 

609 — Други кредити на стопанските организа-
ции за обртни средства 

61 - Кредити за инвестиции на други корисници 
610 — Кредити на федерацијата за инвестиции 
611 — Кредити на други општествено-поли-

тички заедници за инвестиции 
612 — Кредити на општествените фондови за 

инвестиции 
614 — Кредити на други организации за ин-

вестиции 
615 — Кредити на граѓани за унапредување на 

стопанската дејност 
616 — Други кредити на граѓани за инвестиции 

62 - Кредити за станбена изградба 
620 — Кредити на стопанските организации за 

производство на станови за пазар 
621 — Кредити на стопанските организации за 

купување и изградба на станови 
622 - Кредити на други организации за ку-

пување и изградба на станови 
623 — Кредити на граѓани за купување и из-

градба на станови 
624 — Кредити за станбена изградба на пос-

традани од елементарни непогоди 

63 - Кредити за комунална изградба 
630 — Кредити на стопанските организации за 

комунална изградба 
631 — Кредити на општествено-политичките 

заедници за комунална изградба 
632 — Кредити на други организации за кому-

нална изградба 

64 - Кредити на банките за кредитирање на ин-
вестиции 
640 — Кредити на банките за кредитирање на 

основни средства 
641 — Кредити на банките за кредитирање на 

трајни обртни средства 
642 - Кредити на банките за кредитирање на 

станбена и комунална изградба 
643 — Други кредити на банките за кредити-

рање на инвестиции 

65 - Други вложувања на средства за инвестиции и 
временски разграничувања по инвестиционото 
работење 
650 — Вредносни хартии од средствата за кре-

дитирање на инвестиции 
651 — Орочени инвестициони средства 
652 — Здружени средства на кредитниот фонд 
653 — Вложени средства на кредитниот фонд 

во кредитниот фонд на други банки 
658 — Временски разграничувања по инвести-

ционото работење 
66 — Сомнителни и спорни побарувања по кредити-

те за инвестиции 
660 — Сомнителни и спорни побарувања по 

кредитите за инвестиции 
661 — Соминителни и спорни побарувања по 

кредитите за станбена и комунална из-
градба 

67 — Меѓубаккарски комисиони односи и работи за 
сметка на работните организации 
670 — Кредити на стопанските организации за 

инвестиции по комисиони работи 
671 — Кредити на стопанските организации за 

обртни средства по комисиони работи 
672 — Кредити на општествено-политичките 

заедници, општествените фондови и 
други организации за инвестиции по ко-
мисиони работи 
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673 — Кредити на граѓани за инвестиции по 
комисиони работи 

674 — Кредити на стопанските и други орга-
низации и граѓани за станбена и кому-
нална изградба по комисиони работи 

676 — Побарувања од банките за дадени сред-
ства во комисион 

677 — Сомнителни и спорни побарувања по 
комисиони работи 

Ш — Рабати за сметка на општествените фондови и 
општествено-политичките заедници 
690 — Жиро-сметки на општествените фондо-

ви и општествено-политичките заедници 
691 — Издвоени средства од исплатите за ин-

вестиции 
692 — Кредити дадени на работни организа-

ции и граѓани за инвестиции 
693 — Кредити на општествените фондови 
694 — Кредити на банките за -кредитирање на инвестиции и други вложувања 
695 - Пласмани преку други банки од сред-

ствата на општествените фондови и 
општествено-политичките заедници 

696 — Побарувања во спор и сомнителни по-
барувања по кредитите од средствата на 
општествените фондови и општествено-
-политичките заедници 

699 — Финансирање на инвестициите без об-
врска за враќање од средствата на оп-
штествено-политичките заедници 

КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ 

70 — Депозити на Пар о д вата банка на Југославија 
и готеви лари ве отекување 
700 — Жиро-сметки на банките кај Народната 

банка на Југославија 
701 - Средства на посебниот резервен фонд 

на банките 
702 - Задолжителна резерва на банките 
703 — Други депозити на банките 
708 — Изработени банкноти и ковани пари 
709 — Готови пари во оптекување 

71 - Депозитни пари 
719 — Жиро-сметки на стопанските организа-

ции 
711 — Жиро-сметки на федерацијата 
712 — Жиро-сметки на другите општествено-

-политички заедници 
713 — Жиро-сметки на општествените фон-

дови 
714 — Жиро-сметки на други организации 
715 — Жиро-сметки на граѓани 
716 — Жиро-сметки на странски лица 

72 — Други обврски во видување 
720s — Домашни штедни влогови по видување 
721 — Депозити на нггедно-кредитните орга-

низации по штедни влогови 
722 — Други депозити по видување на сто-

панските организации 
723 — Други депозита по видување на опште-

ственополитичките заедници 
725 - Домашни штедни влогови со отказен 

рок до 1 годдаи 

726 - Други депозити со отказен рок до 1 
година 

727 - Издадени вредносни хартии со рок до 1 
година 

728 — Други депозити по видување на други 
организации 

729 - Други обврски по видување 

73 — Ограничени депозити 
730 — Ограничени депозити на стопанските 

организации 
731 — Ограничени депозити на федерацијата 
732 — Ограничени депозити на други опште-

ствено-политички заедници 
733 — Ограничени депозити на општествените 

фондови 
734 — Ограничени депозити на други органи-

зации 
735 — Ограничени депозити на граѓаните 
736 — Ограничени депозити на странски ЛИЦЈ 

737 — Контрапарт фондови 
739 — Други ограничени депозити 

74 - Примени кредити за краткорочно кредитно 
работење 
740 — Кредити кај Народната банка на Ју-

гославија за краткорочно кредитно ра-
ботење 

742 — Кредити кај други банки за краткороч-
но кредитно работење 

75 — Фондови на банката 
750 — Кредитен фонд 
751 — Посебен кредитен фонд за станбена и 

комунална изградба 
752 — Посебен резервен фонд 

76 — Орочени средства и издадени вредносни хар-
тии со рок подолг од 1 година 
760 — Домашни штедни влогови со отказен 

рок подолг од 1 година 
761 — Орочени депозити на задолжителниот 

дел од резервниот фонд на стопански-
те организации со отказен рок подолг 
од 1 година 

762 — Орочени депозити од заедничките ре-
зерви на стопанските организации со 
отказен рок подолг од 1 година 

766 — Други орочени депозити со отказен рок 
подолг од 1 година 

767 — Издадени сопствени вредносни хартии 
со рок за враќање подолг од 1 година 

768 — Издадени вредносни ^ хартии за туѓа 
сметка со рок за враќање подолг од 1 
година 

77 — Примени кредити за кредитирање на ин-
вестиции 
770 — Кредити кај банките за кредитирање 

на инвестиции 
771 — Кредити ка ј федерацијата и други оп-

штествено-политички заедници за кре-
дитирање на инвестиции 

772 — Кредити к а ј општествените фондови за 
кредитирање на инвестиции 

773 — Кредити к а ј други работни организации 
за кредитирање на инвестиции 

775 — Примени кредита за кредитирање на 
станбена и комунална изградба 
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78 — Други извори за кредитирање на инвестиции 
780 — Преземни обврски по инвестиционо кре-

дитно работење 
781 - Користење на краткорочни средства за 

кредитирање на инвестиции 
782 — Други извори за кредитирање на инвес-

тиции 
783 - Други извори за кредитирање на стан-

бена изградба 

79 - Извори на средствата за комисиони работи 
790 - Средства на банките примени во коми-

сион за кредитирање на инвестиции 
791 — Средства на работните организации 

примени во комисион за кредитирање 
на инвестиции 

793 — Примени средства во комисион 
за станбена и комунална изградба 

794 — Средства на општествените фондови и 
општествено-политичките заедници 

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 
80 — Расходи па банката 

800 — Пасивна камата 
801,— Камата на кредитниот фонд 
802 — Данок на промет 
803 — Дадени надоместоци за услуги по бан-

карски работи 
804 — Отпис на ненаплативи побарувања по 

кредити 
805 - Други расходи 
806 — Вонредни расходи 
809 - Распоред на расходите на банката 

81 — Приходи на банката 
810 — Активна камата 
811 — Примени надоместоци за услуги по бан-

карски работи 
814 — Други приходи 
815 — Вонредни приходи 
819 Распоред на приходите на банката 

82 — Остварен приход па банката 
820 — Остварен приход 
821 — Приход од заедничко работење 
822 — Средства што не влегуваат во вкупниот 

приход 
829 - Распределба на вкупно остварениот 

приход 

83 — Казнена камата 
830 - Казнена камата 
839 - Распоред па казнената камата 

84 — Трошоци на работењето на работната заедница 
на бакната 
840 — Трошоци на работењето на работната 

заедница на банката 
841 — Други трошоци на работната заедница 

на банката 
842 — Посебен данок на делот од приходите 

што и припаѓа на работната заедница 
на банката 

843 — Вонредни расходи на работната заед-
ница на банката 

849 — Распоред на трошоците на работната 
заедница на банката 

85 — Вкупен приход на работната зедница на бан-
ката 
850 — Дел од приходот на работната заедница 

на банката 
851 - Приходи по основ на заедничко рабо-

тење 

852 — Други приходи на работната заедница 
на банката 

853 - Вонредни приходи на работната заедни-
ца на банката 

859 — Распоред на приходите на работната 
заедница на банката 

86 - Распределба на приходот на работната заедни-
ца на банката 
860 - Приход на работната заедница на бан-

ката 
869 - Распределба на приходот на работната 

заедница на банката 
87 — У кал кул иран дел од доход на работната за-

едница на банката 
870 — Укалукулиран дел од доходот на работ-

ната заедница на банката 
871 — Распоред на укалкулираниот дел од до-

ходот на работната заедница на бан-
ката 

88 - Остварен доход на работната заедница на бан-
ката 
880 — Остварен доход на работната заедница 

на банката 
881 — Средства што не влегуваат во вкупниот 

приход на работната заедница на бан-
ката 

889 — Распределба на остварениот доход на 
работната заедница на банката и сред-
ства што не влегуваат во вкупниот при-
ход 

89 - Загуба 
890 - Загуба 
899 — Покритие на загубата 

КЛАСА 9: ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

90 - Долгорочни извори на средства 
900 - Деловен фонд 
901 — Обврски за користениот дел од делов-

ниот фонд за покривање на загубата 
902 — Домашни вложувачи на средства за 

заедничко работење 
904 — Долгорочни кредити за основни сред-

ства 
905 — Долгорочни кредити за обртни средства 
908 - Други долгорочни извори на деловни 

средства 
V -Извори на средствата на резервите 

950 — Резервен фонд 
958 — Други извори на средствата на резер-

вите 

97 — Други фондови 
970 - Други фондови 

98 — Извори на средствата на заедничката потро-
шувачка 
980 — Фонд на заедничката потрошувачка 
981 — Кредити за заедничка потрошувачка 
989 — Други извори на средствата на заеднич-

ката потрошувачка 
99 — Вонбилансна евиденција 

990 — Вредносни хартии 
991 — Обврски на државата по државни заеми 
992 - Остави 
993 — Активни сметки на евиденцијата по ра-

боти со странство 
994 — Други активни сметки на евиденцијата 
995 - Изработени вредносни хартии 
996 — Обврзници во отсекување по државни 

заеми 
997 — Оставители на остави 
998 — Пасивна сметка на евиденцијата по ра-

боти со странство ^ 
999 - Други пасивни сметки на евиденцијата 
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Банка 
Општина 
Република 
Шифра на дејноста 
Место 

А К Т И В А 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
на 31 декември 19 година 

Реден Конто 
број 

П о з и ц и ј а 
Состојба на 31 декември 

Претходната 
година 

Текуштата 
година 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 
L Краткорочно работење 
а) Девизно краткорочно работење 

1 110 Злато 
2 300 Девизни средства 
3 дел 303 Вредносни хартии во странска валута, орочени де-

визни средства и други вложувања на девизни сред-
ства 

4 дел 308 Пресметка со организации на здружен труд во де-
визи 

5 дел 309 Привремени девизни сметки 
6 310 Девизни т е к у ш т и сметки кај странски кореспон-

денти 
7 311 Клириншки т е к у ш т и сметки 
8 315 Ностро покриени акредитиви и гаранции 
9 316 Лоро покриени акредитиви и гаранции 

10 дел 330 Односи со меѓународни финансиски организации 
во девизи 

11 дел 331 Обврски во девизи по кредитите врз основа на ме-
ѓународни спогодби 

12 дел 332 Мешовити друштва во странство 
13 360 Краткорочни девизни кредити на странски банки, 

и финансиски организации 
14 370 , Краткорочни девизни кредита на работните орга-

низаци 
15 380 Девизни кредити на банките за краткорочно креди-

тирање 
16 Вкупно краткорочното девизно работење (1 до 15) 

б) Динарско краткорочно работење 
17 100 Жиро-сметка за кредитно работење 
18 дел 101 Благајна 
19 103 Издвоени средства на банките кај Народната банка 

на Југославија 
20 105 Текушта сметка на Службата на општественото 

книговодство кај Народната банка на Југославија 
за готовина 

21 106 Текушта сметка на платниот промет на Народната 
банка на Југославија 

22 107 Депозити и средства во пресметка на Народната 
банка на Југославија кај Службата на општестве-
ното книговодство 

23 111 Други благородни метали 
24 112 Други метали 
25 дел 122 Привремена сметка за кредитно работење 
26 дел 16 Односи со организациите на здружен труд 
27 500 Кредити на стопанските организации за промет на 

стоки 
28 501 Кредити на стопанските организации за сезонски и 

вонредни залихи 
29 602 Краткорочни кредити на стопанските организации 

за други потреби во обртни средства 
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1 2 3 

30 505 Кредити на Стопанските организации за трајни о-
бртни средства 

31 506 Кредити на стопанските организации за основни 
средства 

32 509 Сомнителни и спорни побарувања по кредитите на 
стопанските организации 

33 510 Кредити на федерацијата 
34 511 Кредити на други општествено-политички заедници 
35 515 Кредити на општествените фондови 
36 519 Сомнителни и спорни побарувања по кредитите на 

општествено-политичките заедници и општествени-
те фондови 

37 52 Кредити на други организации 
38 504 Кредити на стопанските организации за покривање 

на одобрените потрошувачки кредити 
39 530 Потрошувачки кредити 
40 531 Посебни кредити на граѓани 
41 539 Сомнителни и спорни побарувања по кредитите да-

дени на граѓани 
42 540 Кредити од Народната банка на Југославија на де-

ловните банки за краткорочно кредитирање 
43 541 Кредити од Народната банка на Југославија на де-

ловните банки за кредитирање на инвестиции 
44 542 Кредити од деловните банки дадени на други де-

ловни банки за краткорочно кредитирање 
45 549 Сомнителни и спорни побарувања по кредитите да-

дени на банките 
46 580 Временски разграничувања по краткорочното ра-

ботење 
47 581 Пресметана а ненаплатена камата 
48 590 Финансирање на инвестиции од краткорочни сред-

ства 
49 Вкупно краткорочно динарско работење (17 до 48) 
50 Вкупно краткорочното работење (16 плус 49) 

II. Инвестиционо работење 
а) Девизно инвестиционо работење 

51 дел 303 Вредносни хартии во странска валута, орочени де-
визни средства и други вложувања на девизни 
средства 

52 дел 308 Пресметка со организации на здружен труд во 
девизи 

53 дел 309 Привремени девизни сметки 
54 дел 330 Односи со меѓународни финансиски организации во девизи 
55 дел 331 Обврски во девизи по кредитите врз основа на ме-

ѓународни спогодби 
56 дел 332 Мешовити друштва во странство 
57 361 Долгорочни девизни кредити на странски банки и финансиски организации 
58 371 Инвестициони девизни кредити на работните орга-

низации 
59 381 Девизни кредити на банките за кредитирање на 

инвестиции 
60 Вкупно инвестиционото девизно работење (51 до 59) 

б) Динарско инвестиционо работење 
61 дел 122 Привремена сметка за кредитно работење 
62 дел 16 Односи со организациите на здружен труд 
63 дел, 600 Кредити на стопанските организации за стопански 

670 инвестиции 
64 дел 601, Кредити на стопанските организации за нестопан-

670 ски инвестиции 
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65 дел 605, Кредити на стопанските организации за трајни о-
671 бртни средства 

66 дел 606, Кредити на стопанските организации за почетен 
671 фонд на обртните средства 

67 дел 607, Кредити на стопанските организации за извоз на 
671 опрема и изведување работи во странство 

68 дел 608, Кредити на стопанските организации за продажба 
671 на сериска опрема 

69 дел 609, Други кредити на стопанските организации за обрт-
671 ни средства 

70 дел 610, Кредити на федерацијата за инвестиции 
672 

71 дел 611, Кредити на други општествено-политички заедници 
672 за инвестиции 

72 дел 612, Кредити на општествените фондови за инвестиции 
672 

73 дел 614, Кредити на други организации за инвестиции 
672 

74 дел 615, Кредити на граѓани за унапредување на стопан-
673 ската дејност 

75 дел 616, Други кредити на граѓани за инвестиции 
673 х 

76 640 Кредити на банките за кредитирање на основни 
средства 

77 641 Кредити на банките за кредитирање на трајни о-
бртни средства 

78 643 Други кредити на банките за кредитирање на ин-
вестиции 

79 660, 677 Сомнителни и спорни побарувања по кредитите за 
инвестиции 

80 676 Побарувања од банките за дадени средства во ко-
мисион 

81 дел 650 Вредносни хартии од средствата за инвестиции 
82 дел 651 Орочени инвестициони средства 
83 652 Здружени средства на кредитниот фонд 
84 653 Вложени средства на кредитниот фонд во кредит-

ниот фонд на други банки 
85 дел 658 Временски разграничувања по инвестиционото ра-

ботење 
86 Вкупно инвестиционото работење (61 до 85) 

в) Станбено и комунално работење 
87 дел 620, Кредити на стопанските организации за производ-

674 
\ 

ство на станови за пазар 
88 дел 621, Кредити на стопанските организации за купување 

674 и изградба на станови 
89 дел 622, Кредити на други организации за купување и из-

674 градба на станови 
90 дел 623, Кредити на граѓани за купување и изградба на ста-

674 нови 
91 дел 624, Кредити за станбена изградба на постраданите од 

674 елементарни непогоди 
92 дел 630, Кредити на стопанските организации за комунална 

674 изградба 
93 дел 631, Кредити на општествено-политичките заедници за 

674 комунална изградба 
94 дел 632, Кредити на другите организации за комунална из-

674 градба 
95 642 Кредити на банките за кредитирање на станбена и 

комунална изградба 
96 661 Сомнителни и спорни побарувања по кредитите за 

станбена и комунална изградба 
97 дел 650 Вредносни хартии од средствата за станбена из- -

градба 
98 дел 651 Орочени средства за станбена изградба -



Страна 470 - Број 16 Г-ттУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 10 април . 1969 

3 4 5 

99 дел 658 

100 
101 

102 102 

103 690 
104 692 
105 694. 
106 695 
107 699 

108 691, 693 
696 

109 17 

НО 

111 дел 100 
112 108 

113 109 
114 

115 120, 121 
116 123 
117 124 
118 125 
119 

120 дел 138 
121 дел 144 
122 146 
123 дел 148 
124 

125 130 
126 1В1 
127 132 

128 133 
129 дел 138 
130 140 
131 141 
132 дел 144 
133 дел 148 
134 150 
135 154 
136 155 
137 158 

138 

Временски разграничувања по станбено-комунал-
ното работење 
Вкупно станбените работи (87 до 99) 
Вкупно инвестиционото работење (60 плус 86 плус 
100) 
Средства на посебниот резервен фонд 

III. Работи за сметка на општествените фондови и 
општествено-политичките заедници 

Средства на жиро-сметката 
Кредити дадени на работни организации и граѓани 
Кредити на банките и други вложувања 
Пласмани преку други банки 
Финансирање на инвестициите без обврска за вра-
ќање 
Други пласмани 

Работи на Народната банка на Југославија за смет-
ка на федерацијата 
Вкупно работите за сметка на општествено-политич-
ките заедници и општествените фондови (103 до 109) 

Б. ИНТЕРНО РАБОТЕЊЕ 
I. Обртни средства 
а) Парични средства 
Благајна за интерно ,работење 
Жиро-сметка на банката како корисник на опште-
ствени средства 
Други парични средства 
Вкупно паричните средства (111 до 113) 

б) Побарувања, од деловни односи 
Купувачи 
Привремена сметка за интерно работење 
Побарувања од заеднички вложувања 
Други побарувања од деловни односи 
Вкупно побарувањата од деловни односи (115 до 118) 

е) Побарувања од приходите 
Пресметани други договорни обврски 
Пресметан данок на промет 
Пресметана камата на кредитниот фонд 
Пресметани други законски обврски 
Екупно побарувањата од приходот (120 до 123) 

г) Побарување од доходот 
Пресметана камата на кредитите 
Пресметана премија за осигурување 
Пресметана провизија и други надоместоци за бан-
карски услуги 
Пресметани придонеси и членарини 
Пресметани други договорни обврски 
Пресметана камата на деловниот фонд 
Пресметан придонес за користење градско земјиште 
Пресметан данок на промет 
Пресметани други законски обврски 
Пресметани лични доходи 
Пресметани средства за придонес за Скопје 
Пресметани средства за станбена изградба 
Пресметани текушти средства на заедничката по-
трошувачка 
Вкупно побарувањата од доходот (125 до 137) 
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д) Средства во пресметка 
139 дел 16 Односи со организациите на здружен труд 
140 190 Активни временски разграничувања 
141 Вкупно средствата во пресметка (139 плус 140) 

ѓ) Залихи на материјал и ситен инвентар 
142 090 Залихи на материјал 
143 091 Ситен инвентар, автогуми и амбалажа 
144 092 Исправка на вредноста на ситниот инвентар, авто-

гумите и амбалажата 
145 Вкупно материјалот и ситниот инвентар (142 плус 

143/ минус 144) 
146 Вкупно обртните средства (114 плус 119 плус 124 

плус 138 плус 141 плус 145) 

II. Основни средства 
а) Основни средства во функција 

147 ООО Земјишта што служат за стопански цели 
148 002 Градежни објекти 
149 003 Орудија за работа 
150 008 Други основни средства 
151 Вкупно основните средства во функција по набав-

ната вредност (147 до 150) 
152 023 Исправка на вредност на орудијата за работа 
153 028 Исправка на вредноста на други основни средства 
154 Вкупно основните средства во функција по досе-

гашната вредност (151 минус 152 плус 153) 

б) Основни средства во подготовка 
155 030 Издвоени парични средства за инвестиции 
156 031 Залихи на опрема и инвестиционен материјал 
157 032 Инвестиции во тек 
158 Вкупно основните средства во подготовка (155 до 

157) V 
159 036 Долгорочни пласмани на средствата на деловниот 

фонд 
160 Вкупно основните средства (154 плус 158 плус 159) 

III. Деловни средства вон од функција 
161 010 Трајно неупотребливи основни средства 
162 027 Исправка на вредноста на трајно неупотребливите 

основни средства 
163 033 ' Запрени инвестиции 
164 126 Сомнителни и спорни побарувања од деловни од-

носи 
165 23, 24 Преплатени обврски од приходот и доходот 
166 185 Непокриена загуба 
167 129 Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања 
168 Вкупно деловните средства вон од функција (161 

плус 163 плус 164 плус 165 плус 166) минус (162 
плус 167) 

В. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ И ДРУГИТЕ 
ФОНДОВИ 

169 050 Парични средства на резервниот фонд — задолжи-
телен дел 

170 051 Парични средства на резервниот фонд — незадол-
жителен дел 

171 056 Долгорочни пласмани на средствата на резервниот 
фонд 

172 070 Парични средства на другите фондови 
173 076 Долгорочни пласмани на с-редствата на другите фон-

ДОВИ 

174 Вкупно средствата на резервите и другите фондови 
(169 до 173) 
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Г. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА 

Парични средства на заедничката потрошувачка 
Долгорочни пласмани на средствата на заедничката 
потрошувачка 
Средства на заедничката потрошувачка во изград-
ба или изработка 
Објекти и предмети на заедничката потрошувачка 
Исправка на вредноста на средствата на заеднич-
ката потрошувачка 
Вкупно средствата на заедничката потрошувачка 
(175 до 178/ минус 179) 

ВКУПНАТА АКТИВА 
181 (50 плус 101 плус 102 плус НО плус 146 плус 160 

плус 168 плус 174 плус 180) 

175 080 
176 086 

177 087 

178 088 
179 089 

180 

Вонбилансна евиденција — активни конта 

П А С И В А 

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 
I. Извори на средствата за краткорочно работење 
а) Извори па средствата за девизно краткорочно 

работење 
182 дел 308 Пресметка-со организации на здружен труд во де-

визи 
183 дел 309 Привремени девизни сметки 
184 дел 310 Девизни текушти сметки на странски кореспон-

- денти 
185 дел 311 Клириншки текушти сметки 
186 дел 316 Лоро покриени акредитиви и гаранции 
187 320 Девизни сметки на работните организации 
188 дел 321 Девизни депозити на работните организации 
189 322 Девизни сметки и депозити на граѓаните 
190 323 Иселенички влогови 
191 дел 

324 
Девизни сметки и депозити на странски лица и 
банки 

192 325 Дел на девизни штедни влогови, на југословенски 
граѓани при странски банки 

193 дел 330 Односи со меѓународни финансиски организации во 
девизи 

194 дел 332 Мешовити друштва во странство 
195 365 Краткорочни девизни кредити кај странски банки 

и финансиски организации 
196 375 Краткорочни девизни кредити кај работни органи-

зации 
197 385 Девизни кредити кај банките за краткорочно кре-

дитирање 
198 Вкупно изворите за краткорочно девизно работе-

ње (182 до 197) 

б) Извори па средствата за динарско краткорочно 
работење 

199 700 Жиро-сметки на банките кај Народната банка на 
Југославија 

200 701 Средства на посебниот резервен фонд 
201 702 Задолжителна резерва на банките 
202 703 Други депозити на банките 
203 709 Готови пари во отекување 
204 710 Жиро-сметки на стопанските организации 
205 711, 712 Жиро-сметки на општествено-политичките заед-

ници 
206 713 Жиро-сметки на општествените фондови 
207 714 Жиро-сметки на други организации 
208 715 Жиро-сметќи на граѓани 
209 716 Жиро-сметки на странски лица 
210 720 Домашни штедни влогови 
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211 721 

212 722 

213 723 

214 725 

2)5 726 
216 727 
217 728 
218 729 
239 730 
220 731, 732 

221 733 
^22 734 
223 735 
224 736 
225 737 
226 739 
227 740 

228 742 

229 580 

230 дел 160 
дел 165 

231 дел 123 
232 

233 105, 106, 
201 

.234 

2' ј дел 321 
236 дел 324 
237 дел 330 

238 дел 332 

239 366 

240 376 

241 386 

242 дел 750 
243 

244 дел 750 
245 760 

246 761 

247 762 

Депозити на штедно-кредитните организации по 
штедни влогови 
Други депозити по видување на стопанските орга-
низации 
Други депозити по видување на општествено-поли-
тичките заедници 
Домашни штедни влогови со отказен рок до 1 го-
дина 
Други депозити со отказен рок до 1 година 
Издадени вредносни хартии со рок до 1 година 
Други депозити по видување на други организации 
Други обврски по видување 
Ограничени депозити на стопанските организации 
Ограничени депозити на општествено-политичките 
заедници 
Ограничени депозити на општествените фондови 
Ограничени депозити на други организации 
Ограничени депозити на граѓаните 
Ограничени депозити на странски лица 
Контрапарт фондови 
Други ограничени депозити 
Кредити кај Народната банка на Југославија за 
краткорочно работење 
Кредити кај други банки за краткорочно кредитно 
работење 
Временски разграничувања по краткорочното рабо-
тење 
Односи со организациите на здружен труд по крат-
корочното работење 
Привремени сметки за кредитно работење 
Вкупно изворите за краткорочно кредитирање (199 
до 231) 
Пресметка на Народната банка на Југославија и 
Службата на општественото книговодство 
Вкупно изворите за краткорочно работење (198 плус 
232 плус 233) 

II. Извори на средствата за инвестиционо работење 
а) Извори на средствата за девизно инвестиционо 

работење 
Девизни депозити на работните организации 
Девизни депозити на странски лица и банки 
Односи со меѓународни финансиски организации во 
девизи 
Мешовити друштва во странство 
Долгорочни девизни кредити кај странски банки и 
финансиски организации 
Инвестициони девизни кредити кај работните орга-
низации 
Девизни кредити кај банките за кредитирање на 
инвестиции 
Кредитен фонд 
Вкупно изворите на средствата за инвестиционо де-
визно работење (235 до 242) 

бј Извори на средствата за инвестиционо работење 
Кредитен фонд 
Домашни штедни влогови со отказен рок подолг 
од 1 година 
Орочени депозити на задолжителниот дел од р е -
зервниот фонд на стопанските организации со от-
казен рок подолг од 1 година 
Орочени депозити од заедничките резерви на сто-
панските организации со отказен рок подолг од 1 
година 
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248 766 Други орочени депозити со отказен рок подолг од 1 
година 

249 767 Издадени сопствени вредносни хартии со рок за 
враќање подолг од 1 година 

250 768 Издадени вредносни хартии за туѓа сметка со рок 
за враќање подолг од 1 година 

251 770 Кредити кај банките за кредитирање на инвестиции 
252 771 Кредити ка ј општествено-политичките заедници за 

кредитирање на инвестиции 
253 772 Кредити кај општествените фондови за кредитира-

ње на инвестиции 
254 773 Кредити кај други работни организации за креди-

тирање на инвестиции 
255 780 Преземени обврски по инвестиционо кредитно рабо-

тење 
256 781 Користење на краткорочни средства за кредитира-

ње на инвестиции 
257 782 Други извори за кредитирање на инвестиции 
258 790 Средства на банките примени во комисион за кре-

дитирање на инвестиции 
259 791 Средства на работните организации примени во ко-

мисион за кредитирање на инвестиции 
260 793 Примени средства во комисион за станбена и кому-

нална изградба 
261 658 Временски разграничувања по инвестиционото ра-

ботење -
262 дел 160, Односи со организациите на здружен труд 

дел 165 
263 дел 122 Привремена сметка за кредитно работење 
264 Вкупно изворите на средствата за инвестиционо 

работење (244 до 263) 

в) Извори на средствата за станбено кредитно 
работење 

265 дел 750 Кредитен фонд 
266 751 Посебен кредитен фонд за станбена и комунална 

изградба 
267 775 Примени кредити за кредитирање на станбена из-

градба 
268 783 Други извори на средствата за кредитирање на стан-

бена изградба 
209 Вкупно изворите на средствата за кредитирање на 

станбена изградба (265 до 269) 
270 Вкупно изворите на средствата за инвестиционо 

кредитно работење (243 плус 264 плус 269) 
271 752 Посебен резервен фонд 
272 794 Средства на општествените фондови и општествено-

политичките заедници v 

273 27 Обврски на федерацијата спрема Народната банка 
на Југославија по посебни работи 

III. Извори на средствата за интерно работење 

а) Текушти обврски 
274 123 Привремена сметка за интерно работење 
275 121 Обврска спрема должниците за банкарски услуги 
276 220 Добавувачи во земјата за основни средства 
277 221 Добавувачи во странство за основни средства 
278 222 Добавувачи за обртни средства 
279 223 Обврски за нефактуриран материјал и услуги 
280 224 Однос со заводот за социјално осигурување 
281 225 Други обврски 
282 Вкупно текуштите обврски (274 до 281) 
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б) Обврски од приходот и доходот 
283 230 Камата на кредитите за интерно работење 
284 231 Премии за осигурување 
285 232 Провизии и други надоместоци за банкарски услуги 
286 233 Придонеси и членарини 

-287 234 Обврски од заедничкото работење — домашни вло-
жувачи 

288 238 Други договорни обврски од приходот и доходот 
289 240 Камата на деловниот фонд 
290 

241 
Придонес за користеле градско земјиште 

291 244 Данок на промет 
292 245 Придонес за заедничките резерви на стопанските 

организации 
293 246 Камата на кредитниот фонд 
294 248 Други законски обврски од приходот и доходот 
295 250 Остварени лични доходи 
296 254 Остварени средства за придонесот за Скопје 
297 255 Остварени средства за станбена изградба 
298 Вкупно обврските од приходот и доходот (283 до 297) 

е) Други обврски 
299 261 Обврски по запрени придонеси од личниот доход 
300 262, 268 Обврски по запрени други придонеси и даноци 
301 269 Обврски за неисплатени лични доходи 
302 290 Пасивни временски разграничувања 
303 Вкупно другите обврски (299 до 302) 

г) Трајни извори па средствата за интерно работење 
304 900 Деловен фонд 
305 901 Обврски за користениот дел од деловниот фонд за 

покривање на загубата 
306 902 Домашни вложувачи на средства за заедничко ра-

ботење 
307 904 Долгорочни кредити за основни средства 
308 905 Долгорочни кредити за обртни средства 
309 908 Други долгорочни извори на деловни средства 
310 Вкупно трајните извори на средствата за интерно 

работење (304 до 309) 

д) Извори на средствата на резервните и другите 
фондови 

311 950 Резервен фонд 
312 958 Други извори на средствата на резервите 
313 970 Други фондови 
314 Вкупно изворите на средствата на резервите и дру-

ги фондови (311 до 313) 

ѓ) Извори на средствата за задничка потрошувачка 
315 980 Фонд на заедничката потрошувачка 
316 981 Кредити за заедничка потрошувачка 
317 989 Други извори на средствата на заедничката потро-

шувачка 
318 Вкупно изворите на средствата за заедничка потро-

шувачка (315 до 317) 
319 Вкупно изворите на средствата за интерно работе-

ње (282 плус 298 плус 303 плус 310 плус 314 плус 
318) 

320 Вкупно пасивата (234 плус 370 плус 271 плус 272 
плус 273 плус 319) 
Вонбилансна евиденција — пасивни конта 

Раководител на 
банката, 
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Банка 
Општина 
Република 
Шифра на дејноста 
Место 

БИЛАНС НА УСПЕХОТ 
од 1 јануари до 31 декември 19 година 

И з н о с 
Реден Конто Е л е м е н т и 

број Претходна Текушта 
година година 

1 2 3 4 5 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА 
ДЕЛОВНАТА БАНКА 

I. Расходи 
1 дел 800 Пасивна камата 
2 801 Камата на кредитниот фонд 
3 дел 802 Данок на промет 
4 803 Дадени надоместоци за услуги по банкарски работи 
5 дел 804 Отпис на ненаплативи побарувања по кредити 
6 дел 805 Други расходи 
7 дел 806 Вонредни расходи 
8 Расходи на банката (1 до 7) 

II. Приходи 
9 дел 810 Активна камата 

10, 811 Примени надоместоци за услуги по банкарски ра-
боти 

11 дел 814 Други приходи 
12 дел 815 Вонредни приходи 
13 Приходи на банката (9 до 12) 
14 821 Приходи од заедничко работење 
15 Вкупни приходи (13 плус 14) 
16 822 Средства што не влегуваат во вкупните приходи 

на банката 
17 Остварен приход на банката (15 плус 16/ минус 8) 

, III. Распределба на приходите на банката 
18 Дел од приходот за работната заедница 
19 Дел од приходот за кредитниот фонд 
20 Дел од приходот за посебниот резервен фонд 
21 Дел од приходот за други обврски од приходот на 

банката 
22 Дел од приходот за вложувачите 
23 Дел од приходот за депонентите 

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ПОСЕБ-
НИОТ КРЕДИТЕН ФОНД 

I. Расходи 
24 дел 800 Пасивна камата 
25 дел 802 Данок на промет 
26 дел 804 Отпис на ненаплативи побарувања 
27 дел 805 Други расходи 
28 дел 806 Вонредни расходи 
29 Расходи на посебниот кредитен фонд (24 до 28) 

II. Приходи 
'30 дел 810 Активна камата 
31 дел 814 Други приходи 
32 дел 815 Вонредни приходи 
33 Приходи на посебниот кредитен фонд (30 плус 31 

плус 32) 
34 Остварен приход на посебниот кредитен фонд (33 

минус 29) 
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III. Распределба на приходот на посебниот кредитен 
фонд 

35 Дел од приходот на работната заедница 
36 " Дел од приходот за посебниот резервен фонд 
37 Дел од приходот за другите обврски од приходот 

на посебниот кредитен фонд 
38 Дел од приходот за посебниот кредитен фонд 

В, ПРИХОДИ ОД КАЗНЕНА КАМАТА 
I. Кредитен фонд на банката 

39 дел 830 Казнена камата 
40 дел 802 Данок на промет 
41 Други обврски од приходот од казнена камата 
42 Остварен приход од казнена камата кој се внесува 

во кредитниот фонд на банката (39 минус (40 плус 
41) 

II. Посебен кредитен фонд 
43 дел 830 Казнена камата 
44 дел 802 Данок на промет 
45 Други обврски од приходот од казнена камата 
46 Остварен приход од казнена камата кој се внесува 

во посебниот кредитен фонд (43 минус (44 плус 45) 

Г. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. Расходи 
47 800 Пасивна камата 
48 806 Вонредни расходи 
49 Вкупни расходи (47 плус 48̂  

II. Приходи 
50 810 Активна камата 
51 830 Казнена камата 
52 815 Вонредни приходи 
53 Вкупни приходи (50 плус 51 плус 52) 
54 Остварени приходи од камата (53 минус 49) 
55 Остварена негативна разлика во каматата (49 ми-

нус 54) 
III. Распределба на приходот на федерацијата 

56 За посебниот резервен фонд на Народната банка 
на Југославија 

57 " На Народната банка на Југославија за извршува-
ње на нејзините задачи 

58 На Народната банка на Југославија за покривање 
на трошоците на федерацијата 

59 Резервирано за надоместок на каматата на банките 
60 Приход на федерацијата (54 минус (56 до 59) 
61 Остварена негативна разлика на приходите од ка-

матата (55 до 59) или (56 до 59) минус 54) 

Д. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 
I. Расходи 

62 400, 401 Потрошен материјал и производствени услуги од 
други 

63 402 Непроизводствени услуги 
64 403 Дневници, теренски додатоци, награди на ученици 

во стопанството и сл. 
65 408 Други материјални трошоци 
66 420 Амортизација 
67 Вкупно (62 до 66) 
68 841 Други трошоци на работната заедница на банката 
69 842 (802 Данок 

НБ) 
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70 843 Вонредни расходи на работната заедница на бан-
ката 

71 - Вкупно потрошените средства (67 до 70) 
72 Остварен доход (79 минус 71) 
73 Вкупно (71 плус 72 = ред. бр. 81 од овој образец) 

II. Приходи 
74 850 Дел од приходот на работната заедница на банката 
75 851 Приходи по основ на заедничко работење 
76 811 НБ Надоместок за услуги по банкарски работи 
77 852 Други приходи на работната заедница на банката 
78 853 Вонредни приходи на работната заедница на бан-

ката 
79 Вкупен приход (74 до 78) 
80 дел 890 Загуба на супстанција (71 минус 79) , 
81 Вкупно (79 плус 80 = ред. бр. 73 од овој образец) 

Г. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 
I. Распределба на доходот 

82 889, 890 Камата на кредитите за интерно работење 
83 889, 890 Провизии и други надоместоци за банкарски услуги 
84 889, 890 Премии за осигурување 
85 889, 890 Придонеси и членарини 
86 889, 890 Други договорни обврски од остварениот доход 
87 889, 890 Камата на деловниот фонд 
88 889, 890 Данок 
89 889, 890 Придонеси за обнова и изградба на Скопје 
90 889, 890 Средства за станбена изградба 
91 889, 890 Додатен придонес за социјално осигурување 
92 889, 890 Придонес за користење градско земјиште 
93 889, 890 Други законски обврски од остварениот доход 
94 889, 890 За лични доходи 
95' 889 Дел од доходот што им припаѓа на другите содого-

варачи во заедничкото работење 
96 889 Дел од доходот за покривање на загубата од дру-

. гите самостојни организации на здружен труд 
97 889 За резервниот фонд — задолжителен 
98 889 За резервниот фонд — незадолжителен 
99 889 За заедничките резерви на стопанските организа-

ции 
100 889 Дел од доходот за потребите на општествените 

служби 
101 889 За деловниот фонд 
102 889 За фондот на заедничката потрошувачка 
103 889 За други фондови 
104 Вкупно (82 до 103 = ред. бр. 114 од овој образец) 

II. Структура на доходот 
105 453 Укалкулирани договорни обврски 
106 454 Укалкулирани законски обврски 
107 455 Укалкулирани лични доходи 
108 870 Вкупно укалкулиран дел од доходот (105 до 107) 
109 860 Приход 
110 880 Остварен доход (108 плус 109) 
111 Зголемување на доходот 
112 Намалување на доходот 
113 Доход за распределба (110 плус 111) минус 112) 
114 Загуба поради неостварен доход (104 минус 113) 
115 Вкупно (113 плус 114 = ред. бр. 104 од овој образец) 
.116 Загуба на супстанција (ред. бр. 80 од овој образец) 

- 117 Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 114 од овој 
образец) 
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118 Зголемување на загубата 
119 Намалување на загубата ^ 
120 Вкупно (116 плус 117 плус 118 минус 119 = ред бр. 

128 од овој образец) 
121 дел 899 Покривање на загубата од резервниот фонд 
122 дел 899 Покривање на загубата од заедничкото работење -

учество на другите содоговарачи 
123 дел 899 Покривање на загубата од доходот на другите са-

мостојни организации на здружен труд 
124 дел 899 Покривање на загубата од други извори без обврска 

за враќање 
125 Покривање на загубата врз товар на законските об-

врски од доходот 
126' Покривање на загубата на товар на деловниот фонд 
127 Непокриена загуба 
128 Вкупно (121 до 127 = ред, бр. 120 од овој образец) 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

Реден 
број 

П о з и ц и ј а 
Износ 

Претходна 
година 

Текушта 
година 

1 Исплатени лични доходи без придонесите 
2 Исплатени придонеси од личните доходи 
3 Просечно користени основни средства 
4 Просечно користени обртни средства 
5 Просечен број на запослените врз база на со-

стојбата на крајот на месецот 
6 Просечен број на запослените врз база на укал-

кулираните часови работа во текот на годината 
7 Издатоци за стручно образование на кадрите 
8 Амортизација според пропишаните стопи 
9 Непотрошени средства на амортизацијата 

10 Трошоци на инвестиционото одржување на ос-
новните средства 

11 Потрошени средства на заедничката потрошу-
вачка за станбена изградба 

12 Потрошени средства на заедничката потрошу-
вачка за други потреби 

13 Состојба на средствата на заедничката потро-
шувачка за станбена изградба од делот 4% на 
крајот на годината 

14 Дел од деловниот фонд што се користи за обрт-
х ни цели 

15 Дел од обртните средства што е користен за ин-
вестиции 

16 Извршени отплати во текуштата година по кре-
дитите за основни средства 

17 Извршени отплати во текуштата година по кре-
дитите за повремени обртни средства 

18 Втасани а неуплатени отплати по кредитите за 
основни средства 

19 Отплати по кредитите за основни средства што 
втасуваат во следната година 

Раководител на 
сметководството, 

Претседател на 
собранието на банката, 

Раководител 
на банката, 
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Банка 
Општина 
Република -
Шифра на дејноста -
Место -

ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА 
од 1 јануари до 19 година 

И з н о с 
Реден Конто Е л е м е н т и 
број Претходна Текушта 

година година 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ДЕЛОВ 
НАТА БАНКА 

I. Расходи 
1 дел 800 Пасивна камата 
2 801 Камата на кредитниот фонд 
3 дел 802 Данок на промет 
4 803 Дадени надоместоци за услуги по банкарски работи 
5 дел 804 Отпис на ненаплативите побарувања по кредитите 
6 дел 805 Други расходи 
7 дел 806 Вонредни расходи 
8 Расходи на банката (1 до 7) 

II. Приходи 
9 дел 810 Активна камата 

10 811 Примени надоместоци за услуги по банкарски работи 
11 дел 814 Други приходи 
12 дел 815 Вонредни приходи 
13 Приходи на банката (9 до 13) 
14 821 Приходи од заедничкото работење 
15 Вкупни приходи (13 плус 14) 
16 822 Средства кои не влегуваат во вкупните приходи на 

банката 
17 Остварен приход на банката (15 плус 16) минус 8) 

III. Распределба на приходот на банката 
18 Дел од приходот за работната заедница 
19 Остаток на приходот (17 минус 18) 

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ПОСЕБНИ-
ОТ КРЕДИТЕН ФОНД 

I. Расходи 
20 дел 800 Пасивна камата 
21 дел 802 Данок на промет 
22 дел 804 Отпис на ненаплативите побарувања 
23 дел 805 Други расходи 
24 дел 806 Вонредни расходи 
25 Расходи на посебниот кредитен фонд (20 до 24) 

II. Приходи 
26 дел 810 Активна камата 
27 дел 814 Други приходи 
28 дел 815 Вонредни приходи 
29 Приходи на посебниот кредитен фонд (26 плус 27 

плус 28) 
30 Остварени приходи на посебниот кредитен фонд (29 

минус 25) 
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III. Распределба на приходот на посебниот кредитен 
Фонд 

31 Дел од приходот за работната заедница 
32 Остаток на приходот (30 минус 31) 

В. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. Расходи 
33 800 ' Пасивна камата 
34 806 Вонредни расходи 
35 Вкупни расходи (33 плус 34) 

II. Приходи 
36 810 Активна камата 
37 830 Казнена камата 
3! 815 Вонредни приходи 
39 Вкупни приходи (36 плус 37 плус 38) 
40 Остварен приход од каматата (39 минус 35) 
41 Остварена негативна разлика во каматата (35 минус 

39) 

III. Распределба на приходот на федерацијата 
42 На Народната банка на Југославија за извршување 

на нејзините задачи 
43 На Народната банка на Југославија за покривање на 

трошоците на федерацијата 
44 Резервирано за надоместок на каматата на банките 
45 Приход на федерацијата (40 минус (42 до 44) 
46 Остварена негативна разлика на приходите од кама-

тата (41 до 44) или (42 плус 43 плус 44) минус 40) 

Г. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 
I. Расходи 

47 400, 401 Потрошен материјал и производствени услуги од 
други 

48 402 Непроизводствени услуги 
49 403 Дневници, теренски додатоци, награди на ученици во 

стопанството и сл. 
50 404 Други материјални трошоци 
51 420 ^ Амортизација 
52 Вкупно (47 до 51) 
53 841 Други трошоци на работната заедница на банката 
54 842 6802 Данок 

НБ) 
55 843 Вонредни расходи на работната заедница на банката 
56 Вкупно потрошените средства (52 до 55) 
57 Остварен доход (64 минус 57) 
58 Вкупно (56 плус 57 = ред. бр. 66 на овој образец) 

II. Приходи 
59 850 Дел на приходот на работната заедница на банката 
60 851 Приходи по основ на заедничкото работење 
61 811 НБ Примени надоместоци за услуги по банкарски ра-

боти 
62 852 Други приходи на работната заедница на банката 
63 853 Вонредни приходи на работната заедница на бан-

ката 
64 Вкупен приход (59 до 63) 
65 Загуба (56 минус 64) 
66 Вкупно (64 плус 65 = ред. бр. 58 на овој образец) 

Д. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 
I. Распределба на доходот 

67 889, 890 Камата на кредитите за интерно работење 
68 В89, 890 Провизии и други надоместоци за банкарски услуги 
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1 2 3 4 5 

69 889, 890 Премии за осигурување 
70 889, 890 Придонеси и членарини 
71 889. 890 Други договорни обврски од остварениот доход 
72 889, 890 Камата на деловниот фонд 
73 889, 890 Данок 
74 889, 890 Придонес за обнова и изградба на Скопје 
75 889, 890 Средства за станбена изградба 
76 889, 890 Додатен придонес за социјално осигурување 
77 889̂  890 Придонес за користење градско земјиште 
78 889, 890 Други законски обврски од остварениот доход 
79 889, 890 За лични доходи 
80 Остаток на доходот 
81 Вкупно (67 до 80) 

II. Структура на доходот 
82 453 Укалкулирани договорни обврски 
83 454 Укалкулирани законски обврски 
84 45^ Укалкулирани лични доходи 
85 870 Вкупно укалкулирагогот доход (82 до 84) 
86 860 Приходи 
87 880 Остварен доход (85 плус 86) 
88 Зголемување на доходот 
89 Намалување на доходот 
90 Доход за распределба (87 плус 88) минус 89) 
91 Загуба поради неостварен доход (81 минус 9Q) 
92 Вкупно (90 плус 91 = ред. бр. ОД на овој образец) 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
А 

1 Основни средства во функција 
2 Исправка на вредноста на основните средства во 

функција 
3 Основни средства вон од функција 
4 Исправка на вредноста на основните средства вон од 

функција 
5 Парични средства на жиро-сметката на банката ка-

ко корисник на општествени средства 
6 Орочени и ограничени парични средства 
7 Други парични средства 
8 Купувачи и добавувачи 
9 Средства внесени во кредитниот фонд на банката и 

во заедничкото работење 
10 Парични средства на резервниот фонд, фондот на 

заедничката потрошувачка и др. 
11 Залихи на материјал и ситен инвентар 
12 Деловен фонд -

13 Долгорочни кредити за основни средства 
14 Долгорочни кредити за обртни средства 

15 Други долгорочни и краткорочни извори на делов-
ните средства 

16 Добавувачи и купувачи 
17 Кредити за фондот на заедничката потрошувачка 
18 Исплатени лични доходи без придонесите 
19 Исплатени придонеси од личниот доход 
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20 Просечно користење на основните средства 
21 Просечно користење на обртните средства 

. 22 Просечен број на запослените врз база на состојбата 
кон крајот на месецот 

23 Амортизација Според пропишаните стопи 
24 Непотрошени средства на амортизацијата 
25 Потрошени средства од заедничката потрошувачка 

за станбена изградба 
26 Потрошени средства од заедничката потрошувачка 

за други потреби 
27 Состојба на средствата за заедничка потрошувачка 

за станбена изградба од делот 4%. на крајот на го-
дината 

28 Дел на деловниот фонд што се користи за обртни 
средства 

29 Дел на деловниот фонд што е користен за инвес-
тиции 

30 Втасани а неуплатени отплати по инвестиционите 
кредити за основни средства 

31 Отплати по инвестиционите кредити што втасуваат 
во следниот пресметковен период 

32 Трошоци на инвестиционото одржување 

Раководител на 
сметководството, 

Раководител 
на банката, 

Банка 
Општина -
Република 
Шифра на дејноста 
Место 

Реден 
број 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ 

19 година 

Конто Назив на контото 

Почетна состојба 
на 1. јануари 

19 „ „ г. 

Должи Поба-
рува Должи Поба-

рува 

С а л д о 

Конта на 
состојбата 

Конта на 
успехот 

Должи Поба-
рува ДОЛЖИ По,ба-

рува 

10 

Раководител на 
сметководството, 

Раководител 
на банката, 

Промет со по-
четната состојба 
од 1 јан. 19, г 

до 19 г. 
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210. 

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот 
буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ \ бр. 
50/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБА НА ВЕШ-
ТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 1909 ГОДИНА ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО 

1. На стопанските организации што произведу-
гаат вештачки ѓубриња им се одобрува регрес за 
вештачки ѓубриња продадени и испорачани од 1 
јануари до 31 декември 1969 година на следните 
к,упувачи: 

1) на работните организации и самостојните ор-
ганизации — правни лица во составот на работните 
организации, што се занимаваат со земјоделство, 
шумарство, мелиорација на шумски и планински 
пасишта, заштита на земјишта од порои и ерозија, 
одгледување риби во слатководни рибници — за 
количините набавени за вршење на тие дејности 
сами или во кооперација со индивидуални земјо-
делски производители; 

2). на работните организации и самостојните ор-
ганизации — правни лица во составот на работните 
организации, што вршат опити со ѓубриња и школу-
вање односно оспособување кадри во земјоделството 
и шумарството — за количините потребни за изве-
дување на опитите или наставата; 

3) на работните организации и самостојните ор-
ганизации — правни лица во составот на работните 
организации — за количините избавени за натамош-
на продажба на купувачите од одредбите под 1 и 2 
на оваа точка и на индивидуални земјоделски про-
изводители, под услов при формирањето па мало-
продавната цена на ѓубрињата да ја засметаат врз 
набавната цена пропишаната маржа; 

4) на индивидуалните земјоделски производи-
тели под услов при формирањето на малопродавна-
та цена на ѓубрињата врз цената по која на купу-
вачите од одредбите под 1 до 3 на овој став им ги 
продаваат вештачките ѓубриња да ги засметаат 
трошоците на транспортот и пропишаната маржа. 

2. Регресот се одобрува за 1 kg активна хран-
лива материја во следните износи: 

Динари 
а) ка ј азотни ѓубриња од домашно 

производство, за1 % kg активна ма-
терија N - — - - — - 0,75 

б) кај фосфорен ѓубриња од домаш-
но производство, за 1 kg активна 
хранлива материја РѕОѕ — — 0,67 

в) кај мешани и комплексни ѓуб-
риња од домашно производство, 
за 1 kg активна хранлива мате-
рија: 
N - - - - - - - - 0,75 
р2Оѕ - - - - - - - 0,67 

3. Количината на активна хранлива материја за 
која се дава регрес се утврдува врз основа на ва-
жечките прописи за југословенските стандарди од-
носно прописите за состојките и другите особини 
на вештачките ѓубриња и за испитувањето на тие 
ѓубриња. 

Регресот за 1 kg активна хранлива материја во 
одделни видови ѓубриња од точката 2 на оваа од-
лука се одобрува вод услов продавната цена на 
производителот на ѓубрињата одобрена на купува-
чите од точката t т оваа одлука да се намали за 

износот на регресот од точката 2 на оваа одлука 
и да се засмета франко натоварено во вагон на 
железничката станица или камион во фабриката 
на производителот или франко натоварено на брод 
односно шлеп во пристаништето на производителот. 

4. За вештачките ѓубриња од увоз регресот се 
дава за ѓубрињата наведени во точката 2 од оваа 
одлука, односно за ѓубриња слични на нив, според 
содржината на активна хранлива материја во веш-
тачкото ѓубре. 

Регресот за вештачките ѓубриња од ставот 1 на 
оваа точка се одобрува во височина на разликата 
помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре франко 
југословенската граница или CIF југословенска лу-
ка, наголемена за трошоците од границата односно 
луката до истоварната станица на купувачот, освен 
трошоците за возарина, -— и одобрената продавна це-
на за исто или слично вештачко ѓубре од домашно 
производство намалена за износот на регресот во 
смисла на точката 2 од оваа одлука. 

Регресот од ставот 2 на оваа точка не може да 
биде поголем од регресот кој се дава за единица 
активна хранлива материја за соодветните ѓубриња 
од домашно производство. 

Пресметување и исплата на разликата од ста-
вот 2 па оваа точка врши Службата на општестве-
ното книговодство преку посебна сметка. 

5. Регресот за вештачките ѓубриња од увоз им 
се исплатува на увозниците за количините на веш-
тачки ѓубриња од точката 4 став 1 на оваа одлука, 
продадени и испорачани на купувачите од точката 
1 па оваа одлука од 1 јануари до 31 декември 196^ 
година. 

6. Регресот од точката 2 на оваа одлука се ис-
платува само за вештачки ѓубриња што по својот 
квалитет им одговараат на важечките прописи за 
југословенските стандарди или прописи за квалите-
тот односно за состојките и другите особини на веш-
тачките ѓубриња. 

7. Регресот од точката 2 на оваа одлука се ис-
платува од средствата што во сојузниот буџет за 
1969 година се распоредени на Сојузниот секретари-
јат за стопанство за интервенции во стопанството. 

8. Со парична казна до 10.000 динари ќе се 
казни за прекршок работна организација или друго 
правно лице што вештачкото ѓубре купено по цена 
намалена за износот на регресот според оваа од-
лука го продава за целите противно на одредбите 
од точката 1 на оваа одлука. 

За прекршокот од етавот 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во работната организација 
или во друго правно лице со парична казна до 1.000 
динари. 

9. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, поблиски прописи за начинот и пос-
тапката за остварување на регресот од оваа одлу-
ка, за документацијата што треба да се поднесе кон 
барањето за остварување на регресот, за начинот 
на определувањето на активна хранлива материја 
во вештачките ѓубриња и за начинот на пресмету-
вањето на трошоците што се признаваат при фор-
мирањето на набавната цена за вештачките ѓубри-
ња од увоз. 

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

Р. п. бр. 60 

2 април 1969 година 
Белград Сојузен Извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с, р. 
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211. 

Врз основа на членот 13 од Законот за опреде-
лување на пониски интересни стопи и за давал be 
надоместок на интересот и додатен интерес на оп-
ределените кредити на товар на средствата на фе-
дерацијата („Службен лист на СФРЈ1', бр. 28 66. 
17/67, 42/67, 24/68 и 5/69), во спогодба со сојузниот 
секретар за стопанство, сојузниот секретар за фи-
нансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НАМЕНИТЕ ЗА КОИ НА ДЕЛОВНИТЕ 
БАНКИ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ДАВА НАДОМЕСТОК 

НА ИНТЕРЕСОТ 

1. Во Наредбата за определување намените за 
кои на деловните банки може да им се дава на-
доместок на интересот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 46/66 и 13/69) во точката 5 на крајот се додаваат 
запирка и зборовите: „како и на кредитите што 
според важечките прописи можат да се реесконти-
раат дадени на работни организации за плаќање 
аванси на производители на пченица". 

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

Бр. 2-4370/1 
3 април 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

2) „D. Gesagard (К) ВО 
Spritzpulver“ го 
менува името во 

„Gesagard (К) 80 
Spritzpulver“ 

3) „Ditiom“ го мену-
ва името so „Ci-
ram S-75“ 

41 „Phenkapfcon Geigy 
23 ораш ене за прс-
кање“ го менува 
името во „Phenu-
din 20 Spritzpul-
ver“ 

212. 

Врз "основа на членот 40 став-7 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ"', бр. 13/65), Со-
јузниот секретаријат за -стопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-
ЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА 
ПРОМЕНА НА ИМЕТО 

Сојузниот секретаријат за стопанство им одобри 
промена на името на следните средства за заштита 
Нед растенијата: 

1) „Agelon 879 Spritz 
pulver“ го менува 
името во „Agelon  
1798 Spritzpulver“ 

произведува J.R. Geigy A.G., 
Basel. Застапник в Commerces 
— Застопство иноземских 
тврдк, Љубљана. Број на по-
стојаната дозвола 321.4-137'64 
од 26 јануари 1965 година, 
објавена под редниот број 4 
на Списокот на хемиските 
средства за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени 
дозволи за -пуштање во про-
мет на територијата на Ју-
гославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/65). Со Решени-
ето на Сојузниот секретари-
јат за стопанство бр. 9-2303/3 
од 21 март 1969 година е одо-
брена промена на името 
aAgelon 879 Spritzpulvere во 
^Agelon 1798 Spritzpulvere; 

5) „Simazin Geigy 50 
Spritzpulver“ го 
менува името во 
„Gesatop 50 Spritz-

culver“ 

Бр. 9-3369/1 
25 март 1969 година 

Белград 

произведува J.R, Geigy A.G., 
Basel. Застапник „Commerce" 
Заето петве иноземских тврд к 
— Љубљана. Број на привре-
мената дозвола 9-8532/5 од 18 
јули 1968 година, Со Реше-
нието на Сојузниот секрета-
ријат за стопанство бр. 9-
-3225 2 од 21 март Ш 9 г-одина 
е одобрена промена на име-
то , А Gesagard (R) Spritz" 
pulver во „Gesagard (В) 50 
Sprilzpulver"; 

произведува „Зорка" — Хе-
м л јека индустрија, Шабац 
Број на дозволата 9-ЗД24/1 од 
30 мај 1968 година, Со Реше-
нието на Сојузниот секрета-
ријат за стопанство бр. 
-4Ш/2 од 14 јуни 1968 годи-
на е одобрена промена на и-
мето „Dition" во „Ciram 
Ѕ-75"; 

произведува Ј.П. Geigy А. G., 
Basel, Застапник „Commer-
ce" — Застопство иноземских 
тврдк, Љубљана. Број на 
дозволата 9-5564/1 од 13 мај 
1968 година. Со Решението на 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство бр. 9-3561/1 од 21 
март 1969 година е одобрена 
промена на името ,,Phenkap-
ton Geigy 20 прашок за прс-
кање" во „Phenudin 20 Spritz-
pulver"; 

произведува J.R. Geigy A.G., 
Basel. Застапник „Commerce1' 
Застопство иноземских тврдк, 
Љубљана. Број на постојана-
та дозвола 02/3 — 587/1 од 
22 февруари 1963 година, об-
јавена под редниот број 30 
на Списокот на хемиските 
средства за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Ју-
гославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/63). Со Решени-
ето на Сојузниот секретари-
јат за стопанство бр. 9-3562/1 
од 21 март 1Ѕ69 година е о-
добрена промена на името 
„Simazin Geigy 50 Sprit zpul-
ver" во ,;Gesatop 50 Sprltzpui-
ver". 

Заменик 
сојузен секретар за 

стопанство, 
Владоо Јуричиќ, с. р. 
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213. 

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА-
ТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ПРИВРЕМЕНИ ДОЗ-
ВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТО-

РИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ ВАЖЕЊЕ 
ПРЕСТАНАЛО 

Сојузниот секретаријат за стопанство утврдува 
дека престанало важењето на привремената дозвола 
за пуштање во промет на средството за заштита на 
растенијата: 

Crthocide 83 произведува Chevron Chemi-
cal Company, Paris. Застап-
ник „Прогрес" — Предузеће 
за унапређивање спољнотр-
говинске размене и заступа-
ње иностраних фирми, Бео-
град. Број на привремената 
дозвола 9-4575/5 од 18 јули 
1968 година. 

Бр. 9-3868/1 
25 март 1969 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар за 
стопанство. 

Владо Јуричиќ, с. р. 

214. 

Врз основа на членот 45 став 2 од' Законот за 
воените инвалиди од војните („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/65, 23/67, 54/67 и 53/68), во согласност 
со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот со-
вет за здравство и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И 
ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ, ОРТО-
ПЕДСКИОТ ДОДАТОК И ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИД-

СКИ ДОДАТОК 

1. Додатокот за нега и помош од страна на друго 
лице, ортопедекиот додаток и посебниот инвалид-
ски додаток им се зголемуваат на корисниците на 
овие додатоци од 1 јануари 1969 година за 5% 

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

Бр. 03/1-500/2 
25 март 1969 година 

Белград 

215. 

Врз основа на членот 9 став 1 точка 2 и став 2 
од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 
15 67 и 30'68), директорот на Сојузната управа за 
царини, во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, 'донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО И 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦАТА 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

1. Се основа Царинарница Кладово, со седиш-
те во Кладово. Оваа царинарница почнува со ра-
бота на 1 јули 1969 година. 

2. Се укинува Царинарницата Велико -Градиште, 
со седиште во Велико Градиште. Оваа царинарница 
престанува со работа на 1 јули 1969 година. 

3. Работите на Царинарницата Велико Градиште 
ги презема Царинарницата Кладово. 

Во. 1123 
11 март 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 

216. 

Врз оснива на членот 9 став 1 точка 1 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр.-24/59 
и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 15/67 
и 30/68), директорот на Сојузната управа за царини, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА 
НА ЦАРИНАРНИЦАТА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ СО 
СЕДИШТЕ ВО КЛАДОВО И ЗА ОСНОВАЊЕ ЦА-
РИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА 

КЛАДОВО СО СЕДИШТЕ ВО ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ 

1. Се укинува Царинската испостава на Цари-
нарницата Велико Градиште со седиште во Кла-
дово. Оваа испостава престанува со работа на 1 јули 
1969 година. 

2. Се основа Царинска испостава на Царинарни-
цата Кладово со седиште во Велико Градиште. 
Оваа ,испостава почнува со работа на 1 јули 1969 
година. 

Бр. 3015 
11 март 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 

217. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА 

КОЖА 

1. Во југословенските стандарди: 
Готова кожа. Свињски бокс — JUS G.B 1.058 

Претседател 
на Сојузниот совет за 
здравство и социјална 

политика, 
д-р Никола Георгиевски, с. р. 
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Готова кожа. Поставена свињска 
кожа, од растителна или хромова 
штава - - - - - - - - JUS G.B1.073 
Готова кожа. Галантериска свињска 
кожа, од растителна и хром ова штава JUS G.B1.151 
што се донесени со Решението за југословенските 
стандарди од областа на индустријата на кожа 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/62) во точката 8.1 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Споразумом између купца и продавца може се 
предвидети одступање од предвиђеног броја кома д а 
и начина паковања.". 

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

Бр. 24-1570/1 
17 март 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Објавата на Сојузна-
та изборна, комисија за кандидатите за пратеници 
за Општествено-политичкиот собор на Сојузната 
скупштина, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/69, се поткраднале долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОБЈАВАТА НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА 
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Во точката 14 под 2) наместо; „Хамдо Шиљак" 
треба да стои: „Хасан Шиљак". 

Во точката 66 под 2)'наместо: ,Звонко Хафнер" 
треба на стои: „Звонка Хафнер". 

Од Сојузната изборна комисија, Белград, 4 ап-
рил 1969 го-дина. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерни заслуги и умешност 
во работата на развивањето постојан полет заради 
остварување на поставените задачи во единиците со 
кои раководат, како и за создавање услови за по-
стигање на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковниците на авијација: Анђелковић Драго-
љуба Ратомир, Благојев Живка Живко, Ђорђевић 
Тодора Милан, Ђурђевић Јована. Никола, Јанковић 
Матије Владимир, Козачић Јожета Јоже, Козоде-
ровић Светозара Исидор, Мирковић Фрање Анте, 
Мутић Петра Стојан, Радојчић Ђуре Милан, Рогу-
љић Мате Анте; 

полковникот на финансиска служба: Цревар 
Михај л а Вељко; 

техничкиот полковник: Данчевић Јосипа Адолф; 
интендантскиот полковник: Грубар Саве Ни-

кола; 

а р т е р и с к и т е полковници: Калопер Мате Га-
шпар, Лисица Милана Дако,- Тркуља Николе Петар; 

воздухопловнотехничките полковници: Тркул^ 
Лазе Саво, Вуксановић Живадина Радмило, Зупко-
вић Јована Ђуро; 

потполковниците на авијација: Адорић Анте 
Жељко, Алтарац Соломона Ели, Бјеговић, Аћима 
Милан, Дракулић Илије Данило, Ђурић Крсте 
Момчило, Грубор Симе Стево, Хлача Богдана Ми-
ливој, Јан Јанеза Јанез, Лончар Петра Божо, Мар-
тинић Мате Тончи, Миљевић Петра Чедо, Миљко-
већ Стевана Богдан, Новаковић Ђуре Никола, Перо-
вић Милете Душан, Поповић Миле Јово, Савник 
Винка Бојан, Ступар Симе Божо, Васић Миће Ми-
лан, Вукић Милоша Бранко, Жутић Петра Ненад; 

артилериските потполковници: Чаушевић Хим-
лије Шефик, Дотлић Раде Бранко, Миртић Франца 
Мирко, Рибић Јанка Драго, Ристић Димитрија В а о 
крсије, Шкоти Стјепана Бранко, Шумоња Стевана 
Милан; 

воздухон ловнотехничките потполковници: Дра-
кулић Радивој а Павле, Копајтић Славка Фрања, 
Кордиш Јакова Иван, Марковић Николе Радослав, 
Невешћанин Светине Марко, Пејић Ђуре Милан, 
Стошић Јована Драгољуб; 

потполковникот на правна служба: Ђорђевић 
Милана Момчило; 

пешадиските потполковници: Јовић Владимира 
Стојан, Остојић Драгутина Анте; 

инженерискиот потполковник: Маринковић Ми-
лована Илија; 

потполковниците за врска; Радаковић Јосипа 
Илија, Сладић Спире Урош; 

мајорите на авијација: Битенц Франца Франц, 
Јовић Драгољуба Душан, Принцип Лазара Милан, 
Ризмал Ивана Иван, Шебаљ Ивана Иван, Зубић 
Васе Hebo; 

воздухопловнотехничкиот мајор: Бранковић 
Стевана Божидар; 

интендантскиот мајор: Гајић Петра Раде; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

техничкиот потполковник: Јагер Мартина Јоже; 
воздухопловнотехничкиот потполковник: Јанко-

виќ Милана Драгутин; 
потполковниците на авијација: Перовић Лаза-

ра Миливоје, Савић Аћима Милан, Синобад Николе 
Милош, Ступар МихаЈла Душан, Шарић Павла 
Иван; 

мајорите за врска: Барешић Јерка Милош, Па-
де ј ски Серафима Љубомир; 

мајорот на сообраќајна служба: Боснић Петра 
Јован: 

мајорите на авијација: Божић Мане Милорад, 
Делић Ненада Драго, Јакшић Марка Иван, Ленар-
чић Франца" Виктор, Мандић Симе Ђорђе, Меш-
тровић Томе Анте, Милојевић Томе Братислзз, П^н-
тарић Славка Стјепан, Пурић Антона Лука, Шија-
ков Гојка Миленко, Угарковић Мила Милан, Весе-
линовић Драгомира Александар, Зајец Јосипа Ан-
дреј; 

техничките мајори: Брајович Ђорђа Раде, Шпа-
да Јосипа Анђелко; 

артилерискиот мајор: Цар Јуре Драгомир; 
мајорите на градежна служба: Дакић Гојка Ду-

шан, Раковић Јефте Милосав, Урошевић Тихомира 
Радомир; 

воздухопловнотехничките мајори: Драгозет Ива-
на Александар, Гортнар Петра Виктор, 

мајорот на административна служба: Спасић 
Милоја Владимир; 

мајорот на финансиска служба: Спасовски Јо-
вана Момчило; 
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капетаните I кл. на авијација: Аћимовић Вла-
димира Среќко, Бакјац Антона Иван, Банчевић 
Душана Миле, Бошковиќ Миле Илија, Будимир 
Михајила Душан, Будимски Ђуре Владо, Ћировић 
Добривоја Јован, Димитријевић Радисава Драгољуб, 
Довбенко Петра Славко, Дуловиќ Милића Славко, 
Џудовић Лазара Благоје, Ђуретић Марка Драго, 
Голубовић Радомира Филип, Грубач Раде Владимир, 
Киежевић Стеве Бранко, Косановић Лазара Бошко, 
Ковачевић Борислава Ђорђе, Ковачевић Станица-
ва Урош, Кржевски Тале Митар, Магић Јосипа 
Томислав, Манчић Душана Момчило, Маслаћ Вла-
дана Радиша, Матејчић Стјепана Вјенцеслав, Ми-
лин Бранка Бошко, Милинковић Тодора Радован, 
Милетић Петра Лазар, Новаковиќ Лазе Ђорђе, 
Пандурић Ђуре Јосип, Пастор Стјепана Стјепан, 
Пећанац Косте Милутин, Петричић Бернарда Роко, 
Погачар Франца Павел, Попоски Крсте Радомир, 
Поштић Раде Никола, Продан Јакова Иван, Раш-
чанин Милосава Душан, Рашковић Јордана Теодо-
сије, Симончић Винка Винко, Срдић Симе Милан, 
Стаменковић Влајка Станиша, Станишић Светнела-
ва Дамјан, Станковић Јеленка Боривоје, Станковић 
Душана Бранко, Стоиљковић Стојана Богољуб, 
Стојановски Тренка Миле, Стојић Раденка Јован, 
Терзић Светомира Чедомир, Томић Спасоја Петар, 
Влатковић Петра Никола, Вуковић Стојана Саво, 
Бурник Станка Станислав, Живковић Владисава 
Јордан, Жупанић Мирка Звонимир; 

воздухопловнотехничките капетани I кл.: Бе-
лингер Ивана Алојз, Енико Цирила Алојз, Ратковић 
Михајла Пуниша; 

техничките капетани I кл.: Бијук Мате Анте, 
Јевтић Митра Бошко, Миливој евић Ми лутина Дра-
ган, Нинковић Илије Милојко, Радоњић Милована 
Миладин, Савин Рајка Љубо, Шапкин Арсена Вла-
димир, Тачагин Александра Ђорђе, Тулум Јована 
Благоје; 

инженерските капетакги I кл.: Дакић Лазе Дам-
јан, Ђермановић Ђуре Раде; 

капетаните I кл. за врска: Делић Богдана Бо-
шко, Карађиновић Јована Гојко; 

капетанот I кл. на административна служба: 
Деспотовић Софронија Богомир; 

капетанот I кл. на правна служба: Главашки 
Миладина Мирослав; 

капетаните I кл. на финансиска служба: Јак-
лић Матије Звонимир, Поповић Крсте Јово; 

капетанот I кл. на сообраќајна служба: Миш-
љенчевић Павла Душан; 

санитетските капетани I кл.: Стефановски Фи-
липа Станко, Томић Милу.тина Бранислав, Тот Ми-
хај ла Михајло, Војновић Вукајила Милорад; 

пешадиските капетани I кл.; Вукославовић 
Зарије Вуле, Зимбовски Илије Ђорђе; 

капетаните на административна служба: Бајра-
мовић Малаге Ибро, Королија Трифуна Душан; 

воздухопловнотехничките капетани: Бодражић 
Илије Лазар, Бојанић Вилотија Јанићије, Братуж 
Павлина Јулијан, Газибара Салиха Исмет, Гли-
гор Петра Франчишко, Грујић Димитрија Брани-
слав, Јоцић Животија Велибор, Марјановић Миле 
Бој нела в. Мемишевић Суље Фуад, Мијушковић 
Милана Милисав, Милићевић Јове Никола, Мило-
јевић Миј ајла Ратко, Мирковић Предлага Тихомир, 
Рајчевић Ђуре Милан, Стаменковић Божидара Бо-
гољуб, Стејнер Јосипа Мирко, Трифуновић Свето-
мира Милош, Вулетић Слободана Јован, Злобец 
Албина Албин, Жугић Спасоја Војин; 

артилериските капетани: Будић Ивана Хинко, 
Крстић Негована Гојко, Маркићевић Витомира 
Драгиша, Поповић Александра Будимир; 

техничките капетани: Ђоковић Милоша Вели-
мир, Голубовић Саве Голуб, Хитка Фрање Јарослав, 
Ивановик Велизара Гојко, Милутиновић Драгољуоа 
Радован, Ненић Милана Владимир, Стојмировић 
Светомира Радомир; 

интендантските капетани: Ђокић Станка Здрав-
ко, Николић Владимира Јован; 

капетаните на авијација: Граора Милована Ми-
лан, Јањић Косте Сретен, Јовановић Николе Мио-
драг, Јсвчић Радојка Живорад, Михајловић Милу-
тина Душан, Михић Светозара Ратко, Митров Пав-
ла Ристо, Ненадић Михајла Јован, Павелић Ни-
коле Драго, Петровић Светолика Драшко, Ристић 
Рашка Милован, Савић Николе Саво, Тахмајстер 
Августа Марјан, Тодоровић Илије Пеуар, Велевски 
Митре Милисав, Вукашиновић Радосава Малиша; 

капетанот на правна служба: Милојевић Дра-
гите Душан; 

капетанот за врска: Отовић Мирка Душан; 
санитетските капетани: Перовић Новака Лука, 

Стаматовић Велимира Миленко, Живадиновић До-
бросава Милутин; 

пешадискиот капетан: Трајковић Душана Сава; 
пешадискиот поручник: Алексић Лазара Љу-

биша; 

Бр. 174 Претседател 
22 декември 1967 година на Републиката^ 

Белград Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

209. Одлука за посебниот Основен контен 
план и посебните обрасци на билансот за 
банките — — — — — — — — — 461 

210. Одлука за давање регрес при продажба 
на вештачки ѓубриња во 1969 година за 
потребите на земјоделството и шумар-
ството — — — — —- — — — — 484 

211. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување намените за кои на делов-
ните банки може да им се дава надомес-
ток на интересот — — — — — — 485 

212. Список н,а средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се дадени дозволи за 

пуштање во промет на територијата на 
Југославија, а . на кои им е одобрена 
промена на името — — — — — — 485 

213. Список на средствата за заштита на ра-
стенијата за кои се издадени привремени 
дозволи за пуштање во промет на терито-
ријата на Југославија, а чие важење пре-
станало — — — — — — — — — 486 

214. Наредба за зголемување на додатокот за 
нега и помош од страна на друго лице, 
ортопедскиот додаток и посебниот инва-
лидски додаток — — — — — — — 486 

215. Решение за основање Царинарница Кла-
дово и за укинување на Цар-инарницата 
Велико Градиште —. — — — — — 486 

216. Решение за укинување на Царинската 
испо-става на Царинарницата Велико Гра-
диште со седиште во Кладово и за осно-
вање Царинска испостава на Царинар-ни-
цата Кладово со седиште во Велико Гра-
диште — — — — — — — — — 486 

^217. Решение за дополнение на југо-словен-
ските стандарди од областа на индустри-
јата на кожа — — — — — — — 486 

Исправка на Објавата на Сојузната изборна 
комисија за кандидатите за пратеници за 
Општествено-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина — — — — — — 487 
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