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Врз основа на член 3 став 2, член 19 точка 2 
и член 24 од Законот за Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), а во 
согласност со член ч258 став 1 од Уставот на- СФРЈ, 
Собранието на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 

. развиените републики и автономни покраини до-
несе 

С Т А Т У Т / 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВ-

ТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1. 
Според одредбата на член 2 од Законот за Фон-

дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини (во натамошниот текст: 
Законот за Фондот), Фондот на федерацијата-за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики џ автономни пок-
раини е посебна организација на федерацијата, пре-
ку која се врши кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини од средствата што се обезбе-
дуваат за таа намена, и заедно со средствата на 
тие републики и автономни покраини и со други 
средства се користат за нивниот побрз развој. 

Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини врши и други ра-
боти за остварување на политиката , на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените' репуб-
лики и автономни покраини, утврдени со Законот 
за Фондот и со други сојузни прописи. 

Член 2 
Фондот е основан со Законот за Фондот на 

федерацијата за кредитирање на стопанскиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и краишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), а 
продолжи со работата во согласност со Законот за 
Фондот на федерацијата за- кредитирање нџ по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/71 и 5/72) и со Законот за Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
ној на стопански недоволно развиените републики" 
и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/76). 

Член 3 
Назив на 'Фондот е: Фонд нa федерацијата за 

кредитирање на побрзиот развој на стопански не-

доволно развиените републики и автономни пок-
раини (во натамошниот текст: Фондот).' 

Седиштето на Фондот е во Белград. 
Член 4 

Фондот ја врши својата дејност во согласност 
со Уставот на СФРЈ, со законот и со прописите до-
несени врз основа на законот и со овој статут. 

Член 5 
Фондот е правно лице, со правата, обврските и 

одговорностите што ги има врз основа на Уставот 
на СФРЈ, на законите, на други сојузни прописи и 
на овој статут. 

Фондот одговара за обврските што произлегу-
ваат од неговото работење во согласност со Зако-
нот за Фондот. 

За обврските на Фондот, според член 6 од За-
конот за Фондот, што произлегуваат по основ на 
средствата Hа задолжителниот заем за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, га-
рантира федерацијата. 

Член 6 
Работата на Фондот е јавна. 
Органите на Фондот се должни својата работа 

да ја сторат достапна за јавноста информирајќи ја 
за работите што се од посебно значење за јавноста, 
на начин што'е утврден со овој статут, во согласност 
со законот. 

Собранието на Фондот, во согласност со зако-
нот и со други прописи, ги определува, со посебен 
акт, работите и податоците што претставуваат тајна 
или не можат да се објавуваат. 

Член 7 
Фондот има свој печат со тркалезен облик и 

со пречник од 50 mm, кој го содржи називот и се-
диштето на Фондот, како и други елементи во со-
гласност со Упатството за печатите и штембилите 
на сојузните органи на управата, на сојузните ор-
ганизации и на други сојузни органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/73). 

Член 8 
Фондот го претставува и застапува директорот 

на Фондот 

II. РАБОТИ НА ФОНДОТ 

Член 9 
Во остварувањето на својата функција, Фон-

дот ги врши следните работи: 
1) собира постојани средства што се формираат 

од задолжителниот заем за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономии покраини и води евиденција 
за наплатувањето на тие средства; 

2) води евиденција за средствата што органи-
зациите на здружен труд врз самоуправна основа 
ќе ги здружат и заеднички ќе ги вложат во оства-
рување на развојните програми во стопански не-
доволно развиените републики и автономни покра-
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ини, а кои се засметуваат во постојани средства на 
Фондот; 

3) го поттикнува здружувањето на трудот и на 
средствата, деловната соработка и други видови 
Самоуправно поврзување на организациите на здру-
жен труд кои вршат стопански дејности на тери-
ториите на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини со други организации 
на здружен труд на територијата на цела Југосла-
вија; 

4) соработува со организациите на здружен 
труд што се занимаваат со работи од интерес за 
развојот на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, со домашни и стран-
ски банки и со други финансиски организации и 
со надлежните органи на стопански недоволно .раз-

, виените репулики и автономни покраини; 
5) се грижи за обезбедувањето и ги распоредува 

девизните средства што за потребите на Фондот 
се обезбедуваат т согласност со сојузен закон; 

6) ги распоредува постојаните средства на Фон-
дот на одделни стопански недоволно развиени ре-
публики и автономни покраини," во согласност со 
односите за распределба на тие средства што се ут-
врдуваат со посебен сојузен закон; 

7) се грижи за наплатување на ануитетите по 
кредитете што се дадени од средствата на Фондот 
П за враќање на задолжителниот заем за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини; 

8) го следи и анализира користењето на посто-
јаните средства на Фондот; 

9) го следи и анализира вложувањето на други 
средства што служат за поттикнување на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, што не се засметуваат 
во постојани средства на Фондот, како штб се сред-
ствата што се обезбедуваат со здружување и со 
интеграционо поврзување на производствените, бан-
карските и други организации на здружен труд на 
развиените и на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини и средствата од 
странски кредити и заеми што - се насочуваат во 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, со цел за поттикнување на нив-
ниот побрз развој; 

10) ја подготвува потребната документација и го 
информира најмалку еднаш годишно Собранието на 
СФРЈ и Сојузниот извршен совет, собранијата и 
извршните совети на собранијата"на републиките vi 
собранијата на автономните покраини, а на соодве-
тен начин и организациите на здружен труд и други 
општествено-политички заедници, за остварувањето 
и користењето на постојаните средства на Фондот; 

11) го следи и анализира остварувањето на утвр-
дената политика на побрзиот развој на 'стопански 
недоволно развиените републики и автономни пок-
раини и, во рамките на својата надлежност, предлага 
преземање на потребните мерки за остварувањето 
на таа политика: 

12) ги проучува искуствата, методите и инстру-
ментите за поттикнување на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените подрачја во Југо-
славија и во други земји; 

13) води евиденција за користењето и, отплату-
вање^-на задолжителниот заем; . 

14) ја утврдува височината на средствата со-
гласно со член 7 став 3 од Законот за постојаните 
средства на Фондот на федерацијата'за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини во периодот 
од 1978 до 1980 година (во натамошниот текст: За-
конот за ^ постојаните средства на Фондот), што 
основните организации на здружен труд ќе ги здру-
жат и заеднички ќе ги вложат заради остварување 
на развојните програми во Стопански недоволно раз-

виените" републики и автономни покраини, во 
согласност со општеств,ените планови на тие репуб-
лики и автономни покраини и со мерилата што тие 
ќе ги утврдат со закон или со друг пропис, а што 
се засметуваат во постојани средства на Фондот; 

15) извршува и други работи и задачи утврдени 
со Законот за Фондот и со други сојузни прописи. 

Член 10 
Во остварувањето на своите задачи и работи 

Фондот сорабутува со надлежните органи и органи-
зации'на федерацијата, на републиките и-автоном-
ните покраини, со други општествено-политички 

заедници, со организациите на здружен труд и со 
други. самоуправни организации и заедници. 

„Член 11 
Фондот донесува среднорочна програма за рабо-

та во согласност со планот за употреба на сред-
ствата на Фондот. 

Во рамките на среднорочната програма за рабо-
та се донесува годишна програма ч за работа на 
Фондот. 

111. СРЕДСТВА НА ,ФОНДОТ 

Член 12 
Средства на Фондот се: 
1. Постојаните средства на Фондот што се фор-

мираат од задолжителниот заем за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини што ги упла-
туваат основните организации "на здружен труд кои 
вршат стопански дејности. 

2. Во »постојаните средства на Фондот се засме-
туваат и средствата на основните организации на 
здружен труд што врз самоуправна основа ќе ги 
здружат и заеднички ќе ги вложат, во развојните 
програми во стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, во согласност со 
општествените планови на тие републики и авто-
номни покраини и со мерилата што тие ќе ги утвр-
дат со закон или со друг пропис. 

Член 13 
Височината на вкупните средства на Фондот од 

член 12 на овој статут, ,височината на средствата на 
задолжителниот заем од член 12 точка 1 на овој 
статут, начинот на неговото уплатување; височината 
на камата што им припаѓа на уплатувачите на тој 
заем, роковите за враќање и други услови на за-
должителниот заем, како и условите за одобрување 
на кредити од Фондот на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини од сред-
ствата на задо,лжителниот заем се утведуваат во 
согласност со Законот за постојаните . средства на 
Фондот. 

Височината на средствата од член 12 точка 2 
на овој статут, условите и динамиката под кои тие 
средства се издвојуваат и се вложуваат ,и другите 
услови на нивното кбристење се утврдуваат во со-
гласност со Законот за постојаните средства на 
Фондот. . 

Член 14 
Постојаните средства на Фондот се водат на 

сметка кај . Службата на општественото' книговод-
ство и претставуваат депозит на Фондот кај Народ-
ната банка на Југославија. 

Постојаните средства на Фондот што се фор-
мираат од задолжителниот заем се даваат во вид 
на кредити на одделни стопански недоволно раз-
виени републики и автономни покраини и во со-
гласност со член 9 став 2 од Законот за Фондот, 
се водат на посебна сметка на тие републики и 
автономни, покраини, односно на посебна сметка на 
банката или на друга организација, која со своЈ 
пропис ќе ја определат стопански недоволно раз- , 
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виените републики и автономни покраини, што се 
наоѓаат кај Службата на општественото книговод^ 
ство на/тие републики и автономни покраини. 

Член 15 » 
Работите на наплата на постојаните средства 

на Фондот ги врши Службата на општественото 
книговодство на Југославија од името и за сметка 
на Фондот. 

Работите на издавање на обврзниците и отпла^ 
тување на задолжителниот заем ги врши Народната 
банка на Југославија од името и за сметка на Фон-
дот. 

Со договор помеѓу Фондот и Службата на опште-
ственото книговодство, односно Народната1 банка 

на Југославија поблиску се регулираат условите, 
начинот и обемот на работите, ,како и износот на 
трошоците за вршење на работите од ст. 1 и 2 на 
овој член. 

Заради поефикасно остварување на функцијата 
на Фондот во врска со наплатата на постојаните 
средства на Фондот, Фондот е должен да го следи 
движењето на средствата од моментот на уплатата 
на тие средства од страна на уплатувачите на за-
емот, до пристигањето на жиро-сметката на Фон-
дот, што се води кај Службата на општественото 
книговодство на Југославија. 

Член 16 
,Постојаните средства на Фондот се користат врз 

основа на планот за употреба . на, средствата на 
Фондот. 

Планот за употреба на средствата на Фондот 
се донесува врз основа' на согласност со надлежните 
републички и покраински органи, а на начин и по 
постапка што се утврдени со овој статут. 

Планот за употреба на средствата на Фондот 
се донесува за период за кој се донесува и опште-
ствениот план на Југославија и во согласност со 
тој план. 

Во рамките на среднорочниот план за употреба 
на средствата на Фондот од став 3 на овој член 
се донесуваат годишните планови на Фондот. 

Член 17 
Планот за употреба на средствата на Фондот 

ги содржи: 
1) височината на средствата на Фондот; 
2) распоредот на средствата на Фондот на оддел-

ни стопански недоволно развиени републики и авто-
номни покраини; 

3) условрЈте под кои од средствата на Фондот 
се даваат кредити на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини; 

4) височината на средствата потребни за, работе-
њето на Фондот, за работната заедница на Фондот . 
и за органите на Фондот. 
^ Член 18 

За секоја година се донесува годишен план на 
Фондот во Согласност со среднорочниот план за , 
употреба на средствата на Фондот и co» годишните 
резолуции за политиката на остварувањето на 
општествениот ' план на Југославија, односно на 
републиките и автономните покраини. 

Годишниот план на Фондот ги содржи елемен-
тите од член 17 на овој статут и се донесува ној доцна 
до 31 март за тековната година. 

За извршувањето на годишниот план на Фондот 
се донесува завршна сметка, кон која се поднесува 
и извештај за работењето на Фондот. 

Составувањето на завршната сметка се врши 
на начин и во согласност со прописот што, врз основа 
на член 27 од Законот за Фондот,. го донесува со-
јузниот секретар за финансии. 

Завршната. сметка и извештајот за работењето ч 
на Фондот ги потврдува Собранието на СФРЈ. 

Член 19 
Височината на средствата потребни за работе-

њето на Фондот, за работната заедница на Фондот 
и за органите на Фондот, во среднорочниот план 
за употреба на средствата и во годишниот план на 
Фондот, »се утврдува врз основа на програмата за 
работа од член 11 на овој статут.' 

Средствата одѓ став t на овој член ги обезбедуваат 
недоволно развиените републики и" автономни по-
краини сразмерно на нивното учество во вкупните 
постојани средства на Фондот. 

Член 20 
Постојаните средства на Фондот се користат во 

согласност со условите утврдени со сојузен заков 
и со општествените планови на стопански недоволно^ 
развиените републики и автономни покраини и со 
општествениот план на Југославија. . , 

За користење средства ѕна Фондот се склучува 
договор за кредит помеѓу Фондот и стопански недо-
волно развиените републики и автономни џок-
раини, односно банките или други организации што 
со свод пропис ќе ги определат стопански недоволно 
развиените републики и -автономни покраини и тој 
мора да биде во согласност со планот за употреба 
на средствата на Фондот. 

Покрај елементите предвидени со закон, со до-
говорот за кредит од став 2 на овој член поблиску 
се утврдуваат правата и обврските на договорните 
страни во врска со следењето на користењето на 
одобрените кредити од средствата на задолжител-
ниот^заеад; височината на надоместот од член 19 на 
овој статут што стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини 'односно банки-те 
и други организаци,и, кои со свој пропис ќе ги 
опре,делат стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, му ја обезбедуваат на 
Фондот во износ на примените постојани средства; 
на Фондот, а кои служат за покривање на трошо-
ците на работењето на Фондот, за работната заед-
ница на Фондот и за органите на Фондот; санкции-
те за неизвршување на обврските предвидени со 
договорат и други елементи. 

Член 21 
Фондот е должан да обезбеди единствена еви-

денција за следење на користењето на средствата 
на Фондот и најмалку еднаш тримесечно да врши 
увид во употребата на средствата на Фондот во 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини. 

Фондот ќе прибавува информации и податоци . 
за користењето на средствата на Фондот од надлеж-
ните органи, банките, Службата на општественото 

. книговодство и од организациите на здружен труд 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини. 

IV, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ НА ФОНДОТ 

Член 22 ) 
Органи на Фондот се: 
— Собрание на Фондот; 
'— Извршен одбор на Фондот; 
— директор на Фондот. 
Собранието на Фондот има постојани и повре-

мени работни тела утврдени со овој статут или со 
друг акт што го донесува Собранието на Фондот. 

Извршниот одбор на Фондот може да има свои ^ 
постојани и повремени работни тела што се утвр-
дуваат со посебна одлука на Извршниот одбор. 

1. Собрание на Фондот 

Член 23 
Собранието на Фондот е орган на управување на 

Фондот во рамките на правата и должностите на 
Фондот. 
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! Собранието на v Фондот ги врши своите права 
и -должности врз основа на сојузен закон и на 
овој статут. 

Член 24 
Собранието на Фондот има 44 делегати. 
Делегатите во Собранието на Фондот ги деле-

гираат собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини, по правило од организациите 
на здружен труд кои вршат стопанска дејности, 
и тоа: 

" — собранијата на републиките — по шест де-
легати; 

— собранијата на автономните покраини — по 
,четири делегати. 

Член 25 ^ 
' Собранието на Фондот, во согласност со член 12 

став 2, член 24 став 2 и член 26 став 3 од Законот 
за Фондот на федерацијата, за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини и со член 4 од 
Законот за постојаните средства на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно.развиените републики и авто-
номни покраини по определени прашања одлучува 
на следниот начин:-

1) го утврдува планот за употреба на средствата 
на Фондот врз основа на согласност со надлежните " 

,републички и покраински органи; 
2) го донесува статутот на Фондот, што го пот-

врдува Собранието на СФРЈ; 
3) ја донесува, завршната сметка на Фондот, кон 

која 'поднесува извештај за работењето на Фондот 
и што "ја потврдува Собранието на СФРЈ; 

4) донесува одлука за височината "на годишниот. 
износ на Задолжителниот Заем за секоја република 
и автономна покраина со согласност од републиките 
и автономните покраини, а "врз основа на офици-
јалните податоци од Сојузниот завод за статистика 
за остварениот општествен производ на општестве-
ното стопанство искажани по принципот" на чисти 
дејности. 

Собранието на Фондот во самостојниот дело-
круг: 

1) го избира и резрешува претседателот на Со-
бранието на Фондот и членовите на Извршниот 
одбор на Фондот; 

2) ја утврдува деловната политика на Фондот; 
3) донесува одлука за височината на годишната 

и месечната аконтација на задолжителниот заем 
за секоја република и автономна покраина; 

4) донесува програма за работа на-Фондот; 
5) им предлага на надлежните органи презе-

мање на мерки со кои се придонесува за оствару-
вање на договорената политика на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини; 

6) презема мерки' за остварување на планот за 
употреба на средствата на Фондот и го усвојува 
извештајот за извршување на планот за употреба 

'на " средствата на Фондот; 
7) ги разгледува и одобрува материјалите за 

остварување-то на функциите на Фондот и за ра-
ботењето на Фондот; 

8) донесува деловник за својата работа; 
9) ги утврдува целите, задачите и програмската 

концепција на информативната дејност на Фондот; 
10) именува издавачки совет; 
11) врши и други работи утврдени со овој ста-

тут. 

- Член 26 , -
За донесување на одлука на седница на Собра-

нието на Фондот е потребен кворум. 
Кворум постои ако на седницата на Собранието 

на Фондот присуствуваат мнозинство делегати, со 

тоа што на седницата да бидат застапени сите ре-
публики и автономни покраини. 

Одлука е донесена ако за неа гласале мнозин-
ството присутни делегати. 

Член 27 
За прашања за кои се одлучува врз основа на 

согласност со надлежните републички и покраински 
органи, одлука е донесена кога ќе ја усвои Собра-
нието на Фондот и кога за неа ќе дадат согласност 
надлежните органи на републиките и автономните 
покраини. 

Доколку и покрај мерките што ќе !ги, преземе 
Извршниот одбор на'Фондот во границите на своите 
овластувања не се постигне согласност, Извршниот 
одбор на Фондот за тоа го известува Собрани.ето 
на Фондот и Сојузниот извршен, совет. 

Член 28 
Органите на Фондот ја вршат свој ата'функција 

врз основа и во рамките на Уставот на СФРЈ за-
конот, овој статут и дадените овластувања, и се 
одговорни за нејзиното вршење. 

Член 29 
Во работата на Собранието на Фондот делегатите 

ги остваруваат своите права и должности во со-
гласност со одредбите на Уставот на СФРЈ, законот 
и овој статут. 

Делегатот во Собранието на Фондот има право 
и должност: да присуствува на седниците и да учес-
твува во работата на Собранието на Фондот, да ини-
цира претресување на прашања од делокругот на" 
Собранието на Фондот, да поднесува -предлози за 
донесување на одлуки и други акти во Собранието, 
да дава амандмани на предлозите на актите што ги 
донесува Собранието на Фондот, да ги извршува 
задачите што ќе му ги довери Собранието на Фон-
дот и да учествува во други активности на Собра-
нието на Фондот и неговите тела. 

Во остварувањето на своите права" и вршењето 
на своите должности делегатот има право да бара 
стручна \JIOMOHI од работната заедница на Фондот. 

Член 30 
Мандатот на делегатите во Собранието на Фон-

дот трае 5 (пет) години. 
-Органите на Фондот се должни да преземат 

мерки да се изврши именувањето на делегатите 
во Собранието на Фондот најдоцна 60 дена пред 
истекот на изборниот период на делегатите на кои 
им истекува мандатот. 

На делегатот што е именуван на местото на 
делегат на кого мандатот му престанад пред исте-
кот на мандатниот период, мандатот му трае колку 
и на делегатите на тоа свикување. 

Член 31 
Собранието на Фондот има претседател, кој се 

избира од редот на делегатите во Собранието на 
Фондот. . 

. Претседателот на Собранието на Фондот се из-
бира на пет години,. 

Претседателот на Собранието на ̂ Фондот во от-
суство го заменува делегатот што ќе го определи 
Собранието, по правило, од редот на делегатите на 
републиката односно автономната покраина од која 
е избиран претседателот на Собранието. 

Член 32 
Претседателот на Собранието на Фондот: 
1) се грижи за организирање на работата на 

Собранието на'Фондот; 1 

2) свикува седници, предлага 'дневен ред за сед-
ниците и претседава на седниците на Собранието на 
Фондот; 

3) потпишува одлуки и други акти донесени на 
седниците на Собранието на Фондот; 

4) ја координира работата на органите на Фон-
дот; . -
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5) се грижи за координација на работата и сора-
ботката на Собранието на Фондот со Со,бранието на 
СФРЈ, со Сојузниот извршен совет, со собранијата на 
републиките и автономните покраини и со нивните 
извршни совети. 

За својата работа претседателот е одговорен 
пред Собранието на Фондот. 

Член 33 
Собранието на Фондот донесува деловник за 

својата работа и за работата на другите органи на 
Фондот. 

Со деловникот поблиску се уредува начинот на 
свикување на Собранието на' Фондот и рокот за 
неговото свикување, работата на Собранието на 

Фондот, Извршниот одбор на Фондот и на коми-
сиите, начинот на остварување на правата и дол-
жностите на делегатите, постапката за донесување 
на акти, начинот на информирање на делегатите, 
остварување' на соработка на Собрани.ето на Фон-
дот и Извршниот одбор на Фондот со собранијата 
на републиките и автономните покраини, односно 
со нивните извршни совети, како и други прашања 
што се од значење за работата на органите на 
Фондот. 

2. Извршен одбор на Фондот 

Член 34 
Извршниот одбор на Фондот е орган на Фондот, 

кој своите права и должности ги врши врз основа 
на закон и овој статут. 

Член 35 
Извршниот одбор на фондот има осум членови. 
Членовите на Извршниот одбор на Фондот ги 

избира Собранието на Фондот од редот на делега-
тите на Собранието на Фондот, со тоа што секоја 
република и автономна покраина има свој претстав-
ник во Извршниот одбор на Фондот. 

По исклучок, во случај на спреченост на член 
на Извршниот одбор на Фондот него може да го 
заменува делегат на Собранието на Фондот од репуб-
ликата односно автономната покраина од која е 
отсутниот член на Извршниот одбор. 

Член 36 
Извршниот одбор на Фондот: 
1) го избира и разрешува претседателот на Из-

вршниот одбор на Фондот; 
2) подготвува прелог-статут на Фондот и го 

поднесува до Собранието на Фондот на усвојување; 
' 3) подготвува предлог-одлука за височината на 

годишниот износ ,на задолжителниот заем за секоја 
република и автономна покраина; 

.4) подготвува прелог на деловната политрпса 
на Фондот; 

5) подготвува предлог-одлука за височината на 
годишната и месечната аконтација на задолжител-
ниот заем за секоја република и автономна' по-
краина; 

6) подготвува предлог-план за употреба на сред-
ствата на Фондот; 

7) подготвува предлог-завршна сметка на Фон-
дот; 

8) подготвува предлог-програма за работа на 
Фондот; 

9) му дава иницијатива на Собранието -на Фон-
дот за предлагање на потребни мерки со кои се 
придонесува за остварување на договорената по-
литика на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини; 

10) му дава предлози на Собранието на Фондот 
за преземање мерки со кои се обезбедува оствару-
вање на планот за употреба на ,стредствата на Фон-
дот,; 

11) подготвува предлог-извештај за извршува-
њето на планот за употреба на средствата на 
Фондот; 

12) ги рагледува и ги поднесува до Собранието 
на Фондот материјалите и информациите за оства-
рувањето на функциите на Фондот и за работењето 
на Фондот; 

13) соработува со Сојузниот извршен совет и со 
извршните совети на собранијата на републиките и 
со извршните совети на собранијата на'автономните 
покраини по прашања од интерес за остварување на 
функциите на Фондот; 

14) врши увид во работата на работната заед-
низа на Фондот и гог разгледува извештаите за 
работата и за користењето на средствата на Фондот 
определени за покритие на трошоците за работе-
њето на Фондот, саботната заедница на Фондот и 
органите на Фондот; 

15) утврдува програма на стручните и истра-
жувачките работи за искуствата, методите и инстру-
ментите за петтикнување на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини; 

16) ги извршува заклучоците и одлуките на 
Собранието на Фондот; 

17) донесува план за својата работа; 
18) подготвува предлог-деловник за работа на 

органите на Фондот и го поднесува до Собранието 
на Фондот заради донесување; 

19) ја утврдува програмата на информативната 
дејност, го именува уредувачкиот одбор и главниот 
и одговорниот уредник на информативното гласило; 

20) врши и други работи утврдени со овој ста-
тут или со други одлуки на Собранието на Фондот. 

Член' 37 
За работата на седницата на Извршниот одбор 

на Фондот е потребен кворум. 
Кворум постои ако на седницата на Извршниот 

одбор на Фондот присуствуваат мнозинство членови 
на Извршниот одбор. 

Одлука е донесена ако за неа гласале мнозин-
ството членови на Извршниот одбор на Фондот. -

Член 38 
Мандатот на членовите на Извршниот одбор на 

Фондот трае пет години. 
Извршниот' одбор на Фондот има претседател, 

кој се избира од редот на членовите на Извршниот 
одбрр на Фондот. 

Претседателот' се избира на пет години. 
4 Претседателот на Извршниот одбор, во отсутност 

го заменува член нач Извршниот одбор што ќе го 
определи Извршниот одбор на Фондот. 

Член 39 
Претседателот на Извршниот одбор на Фондот: 
— се грижи за организацијата на работата на 

Извршниот одбор на Фондот; 
— свикува седници, предлага дневен ред за 

седниците и претседава на седниците на Извршниот 
4 одбор; 

— се грижи за извршувањето на одлуките, 
заклу-чоците, препораките и другите акти што ги 
донесува Извршниот одбор на Фондот; ч 

— ја усогласува работата на Извршниот одбор 
на Фондот со работата на другите органи на Фон-
дот; 

— ги потпишува актите што ги донесува Изврш-
ниот одбор на Фондот; 

— врши и други работи што ќе му ги стави во 
надлежност Извршниот одбор на Фондот. 

Член 40 
Начинот и постапката за свикување седница 

на Извршниот одбор на Фондот се утврдуваат со 
Деловникот за работа на органите на Фондот. 
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3. Директор на Фондот 

Член 41 
Директорот на Фондот раководи со работењето 

на Фондот во согласност со одредбите на законот 
и со овој статут како и со други акти што ги доне-
сува Собранието на Фондот. 

Директорот на Фондот може да има еден или 
повеќе помошници и советници. 

На директорот на Фондот во вршењето на не-
говата функција му помагаат помошници на дирек-
торот к а Фондот. 

. . Член 42 
Директорот на' Фондот го назначува и разрешу-

ва од должност Сојузниот извршен совет. 
Директорот на Фондот го претставува их за-

стапува Фондот. 
Помошниците и советниците на. директорот на 

Фондот ги назначува Собранието на Фондот, во 
согласност со критериумите утврдени со Опште-
ствениот договор за кадровската политика во ф е -
дерацијата. 

Член 43 
Директорот на Фондот е одговорен за закони-

тата, правилна и навремена работа на Фондот и за 
извршувањето на задачите и работите од делокру-
гот ,на Фондот. 

Директорот на Фондот ги извршува заклучо-
ците на Собранието на Фондот и на Извршниот 
одбор на Фрндот. 

Директорот на Фондот може да го запре извр-
шувањето на заклучоците на органите на Фондот 
за употреба и користење на средствата на Фондот 

,ако смета дека тие не се во согласност со законот, 
и е должен за тоа да ги извести органите кои ги 
донеле тие заклучоци/ Ако органите останат при 
својот став, должен е за тоа да го извести Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 44 
Ди-ректорот на Фондот ги врши следните ра-

боти: 
1) склучува договори за, кредит, во согласност 

со планот за употреба на средствата на Фондот и 
со заклучоците на Собранието на Фондот; 

2) склучува и други 'договори во врска со ра-
ботењето на Фондот; л 

3) се грижи за извршувањето на договорите 
што ги склучува од името на Фондот; 

4) се грижи за извршувањето на планот за 
употреба на средствата на Фондот, програмата за 
работа и на другитче. акти и одлуки на органите на 
Фондот; 

5) се грижи за ,подготвувањето на материјалите 
за Собранието на Фондот и Извршниот одбор на 
Фондот; 

6) обезбедува услови за работа на органите на 
Фондот; 

7) им дава предлози на Собранието на Фондот 
и на Извршниот одбор на Фондот за донесување на 
одделни заклучоци, одлуки, насоки и препораки во 
врска со работата на Фондот; 

8) се грижи за информирањето во врска со из-
вршувањето на функциите на Фондот; 

9) соработува со надлежните органи на феде-
рацијата, на републиките и автономните покраини 
по прашања од интерес за остварување на функци-
ите на Фондот. 

4. Работни тела 

Член 45 
Собранието на Фондот и Извршниот одбор на 

Фондот можат да формираат одбори и постојани и 
повремени комисии, како работни тела заради 
разгледување и подготвување на предлог-акти, од-

луки, заклучоци и други прописи што ги донесува 
Собранието на Фондот, за проучување и претресу-
вање на други прашања од делокругот на Собра-
нието ца Фондот и Извршниот одбор на Фондот, 
како и за запознавање и следење на искуствата од 
областа на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини. 

Член 46 
Составот, делокругот и задачите на комисиите 

и одборите се утврдуваат со одлуката за нивното 
основање, со тоа што најмалку половина членови 
да бидат од редот на делегатите. 

Мандатот на членовите на постојаните коми-
сии и одбори трае колку и мандатот на членовите 
на органот што ги именува! 

Член 47 
Постојани комисии на Собранието на Фондот се: 
1) Комисија за нормативна дејност; 
2) Комисија за подготовка и формирање на 

предлози за доделување на Плакета и- Благодар-
н и ^ на Фондот; 

3) други работни тела што Собранието на Фон-
дот ќе ги утврди како постојани работни тела.'' 

Член 48 
^ Одборите, комисиите и другите работни тела 
донесуваат планови на својата работа врз основа 
на програмата PI планот за работа на Собранието 
на Фондот и на Извршниот одбор на Фондот. 

V. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА W ИНФОРМИРАЊЕ 

- Член 49 
Јавноста на работата на органите на Фондот 

се обезбедува особено: . 
— со навремено доставување на сите матери-

јали и акти пред нивното усвојувањето заинтере-
сираните органи на општествено-политичките заед-
ници и организации заради консултирање и давање 
забелешки и предлози; 

— со објавување на актите, одлуките,' заклу-
чоците и на други материјали што ги донесува или 
разгледува Собранието на Фондот во „Службен лист 
на СФРЈ", и преку други средства за јавно инфор-
мирање; ' 

— со издавање на информативни, гласила; 
— со други видови информирање. 

Член 50 
Заради навремено и поцелосно информирање за 

својата работа Фондот издава Информативен бил-
тен, а поблиските услови за издавањето на инфор-
мативните гласила, нивниот тираж, форма, јазикот 
на кој ќе се печатат и другите услови ги утврдува 
Собранието на Фондот со одлуката за издавање на 
тие гласила. 

Програмската концепција на Информативниот 
билтен ја утврдува Собранието на Фондот со одлу-
ката за неговото издавање, а издавачката^ активност 
ја координира и насочува Извршниот 'одбор на 
Фондот. fc

 4 

Член 51 
За издавање на Информативен билтен се фор-

мира Издавачки совет, 
Со актот за основање на Информативен билтен 

се утврдува бројот на членовите, составот и начи-
нот на формирање на Издавачкиот совет. 

За уредување на Информативниот билтен и за 
непосредно остварување на неговата програмска 
концепција се формира Уредувачки одбор. 

Член 52 
- Средствата за информативната дејност се ут -

врдуваат со годишниот план на Фондот. 
Издавачкиот совет секоја година поднесува из-

вештај за употребата на средствата планирани за 
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информативната дејност и за извршувањето на 
програмата. 

VI. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ НА, 
ФОНДОТ СО НАДЛЕЖНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ И 

ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ 

Член 53 
Органите на Фондот во работите од својот де-

локруг се должни да остваруваат соработка со над-
лежните органи на федерацијата, републиките и 
автономните покраини. 

Член 54 
Заради усогласување на ставовите и изнаоѓање 

на заеднички прифатливи решенија во остварува-
њето на функцијата на Фондот, органите на Фондот 
и надлежните републички и покраински органи 
остваруваат соработка во сите фази на подготовката 
на актите што ги донесуваат органите на Фондот. 

VII. ДЕЛОВНА ТАЈНА 

Член 55 
Со општ акт што го донесува Собранието на 

Фондот се утврдува видот на податоците што се 
сметаат како тајни податоци, видот и степенот на 
тајноста на тие податоци и се определуваат мер-

ките и постапката за нивна заштита. 

^ Член 56 
Деловната тајна се должни да ја чуваат чле-

новите на органите на Фондот, работниците на ра-
ботната заедница на Фондот, како и други лица на 
кои по основ на работа во работните тела на орга-
ните на Фондот им се достапни податоците што се 
сметаат како деловна тајна. ^ 

Обврската за чување на деловната тајна трае 
и по престанувањето на функцијата во органите на 
Фондот, односно по престанувањето на работниот 
однос на работник во работната заедница. 

Член 57 
Кога заради извршување на работите на Фон-

дот е неопходно да се дадат податоци или документ, 
или кога надлежните органи и организации надвор 
од Фондот бараат податоци што се сметаат како де-
ловна тајна, соопштувањето на тие податоци го вр-
ши директорот на Фондот или работникот што ќе 
го овласти тој. N 

VIII. АКТИ НА ФОНДОТ 

Член 58 
Акти на Фондот што во согласност со законот, 

со друг сојузен пропис и со овој статут ги донесу-
ваат органите на Фондот; заради регулирање на оп-
ределени прашања од неговата надлежност "се: од-
луки, правилници, деловници и решенија. 

Актите од став 1 на овој член ги донесуваат 
Собранието на Фондот, Извршниот одбор на Фон-
дот и директорот на Фондот, секој од својот дело-
круг. 

IX. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА НА ФОНДОТ 

Член 59 
Стручните и административните работи на Фон-

дот ги врши работната заедница на Фондот. 
Организацијата и начинот на работа на работ-

ната заедница на Фондот се утврдуваат така што 
да се овозможи ефикасно, економично и рационал-
но вршење на задачите и работите, полна иниција-
тива, вработеност, координација и соработка на 
организационите единици, одговорност за работата, 

како и остварување на правата ,на работниците на 
самоуправување и на личен доход според трудот pi 
резултатите од трудот. 

,Член 60 
Во поглед на раководењето са работната заед-

ница на Фондот директорот на Фондот ги има пра-
вата и должностите на старешина на сојузен орган 
на управата. 

Член 61' 
Работниците во работната заедница на Фондот 

ги остваруваат самоуправните права сообразно со 
одредбите на сојузниот закон за остварувањето на 
самоуправните права во работните заедници на ор-
ганите на федерацијата'. 

Член 62 
Работната заедница на Фондот во правниот про-

мет истапува под називот: .,,Работна заедница на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, Белград". 

Работната заедница има свој печат. 
Член 63 

Работната заедница на Фондот врши: 
— работи на планирањето; 
— работи на анализата; 
— работи на документацијата; 

работи на следење на странските и домаш-
ните искуства од интерес за остварување на 
политиката ма побрзиот развој на "стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини; 

— работи на стручна помош во координацијата 
на активностите на здружениот труд и усогласува-
њето на проектите; - "" 

— информативна дејност; 
— работи на следење на приливот на постоја-

ните средства на Фондот; \ 
— работи во врска со пласманот на постојаните 

средства на Фондот; 
— работи на следење на заедничките вложу-

вања; 
— работи на следење на издавањето и исплата-

та на обврзниците на заем; 
— работи на следење на наплатата на ануите-

тите; 
— книговодствени работи; 
— работи на сметководството: 
— работи на кабинетот на директорот на Фон-

дот; 
— правни работи; 
— кадровски работи; 

општи и административно-технички работи; 
-—Други работи врзани за работата, на орга-

ните на Фондот и на работната заедн.ица на Фондот 
и остварување на функцијата на Фондот. 

Член 64 
Заради усогласување на сродните и меѓусебно 

поврзани работи од член 63 на овој статут, во работ-
ната заедница на Фондот се формираат организа-
циони единици. 

Организацијата и начинот на работа на работ-
ната заедница на Фондот се утврдуваат со општ 
акт на Собранието на Фондот на предлог од Из-
вршниот одбор на Фондот и директорот на Фон-
дот, а по прибаветото мислење од работната заед-
ница на Фондот. 

Член 65 
Со општиот акт од член 64 на овој статут се 

утврдуваат раководните работни места во работната 
заедница на Фондот. 

Работниците на раководни работни места под-
лежат на реизборност на секоја петта година. 
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IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 66 
,.Со денот на влегувањето во сила на овој статут 

престанува да важи Статутот на Фондот што го до-
несе Управниот одбор на Фондот ,на 31 март 1966 го-
дина и неговите измени и дополненија на 26 ноември 
1971 година што ги потврди Сојузната скупштина 
на седниците на Соборот на народите и на Стопан-
скиот собор од 28 декември 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. ,60/71). 

Член 67 
Актите на Фондот што не се во согласност со 

одредбите на овој статут мораат да- се усогласат со 
неговите одредби во рок од шест месеци од денот на 
донесувањето на овој статут. 

Член 68 
Овој статут се смета како донесен кога ќе го 

потврди Собранието на СФРЈ. 
Член 69 

Овој статут влегува во сила осмиот ден од де- . 
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 159/3 
29 март 1977 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 

развиените 'републики и автономни покраини 
Ф 

Претседател, 
Бранислав Пенезиќ, с, р. 

Врз основа на член 286 став ,13 точка 4 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 24 став 2 л д Зако-
нот за Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиени-
те републики и автономни покраини, Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 29 јуни 1977 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ ^ 

Се потврдува Статутот на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, што го донесе Собранието на 
Фондот со својата одлука бр. 159/3 од 29 март 1977 
година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 504 
29 јуни 1977" година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, с. р, 

477. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за 
заштита на растенијата од болести и штетници што 
ја загрозуваат целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД 
НА РАСТЕНИЈАТА ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ 

1. За вршење задолжителен здравствен прег-
лед на растенијата при увозот и извозот се плаќа 
надомест, и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки 
во контејнери, до 10 тони — по 100 динари, а за 
секоја натамошна тона односно започната тона во 
пратка над 10 тони— уште по/-5 динари; 

2) за бродски пратки - 3 динари за' една тона, 
но најмалку 60 динари за една пратка; 

3), за денковни и авионски пратки до 3 колети 
— 60 динари, а над 3 колети за секој натамошен 
колет — уште пo 3 динари; 

4) за пратки дрво (трупци, режана граѓа, јам-
ско дрво, разни видови преработки од дрво и др.) 
— 3 динари за секој кубен метар, а за пратки це-
л у л о з а и огревно дрво — 2 динара за секој про-
сторен метар; 

5) за поштенски пратки до 10 kg - - 10 динари, 
а за секој натамошен килограм — уште по динара; 

6)-за' пратки што патниците и персоналот на 
превозни средства ги носат со себе, до 10 килограми 
— 10 динари, а за секои натамошни започнати 10 
килограми — уште по 5 динари; 

7) за' помошни прегради од штици на брод или 
шлеп што се отстрануваат од нив по употребата — 
20 динари за секој кубен метар; 

8) за преглед на останки од товар од расти-
телно потекло по чистењето — 200 динари по брод 
односно шлеп. 1 

Надоместот за задолжителен здравствен прег-
лед на семе и саден материјал се зголемува за 50% 
од надоместот определен во одредбите под 1 до 6 
став 1 на оваа точка. 

За празна амбалажа од растително потекло која 
се враќа во Југославија, а служела за експедира-
ње на пратки растенија, се плаќа 50% од височината 
на надоместот определен во одредбите под 1 до 3 
став 1 на оваа точка. 

Ако увозникот односно извозникот бара да се 
прегледа амбалажа за стоки што не подлежат на 
задолжителен здравствен преглед, се плаќа надо-
мест како за вагонски односно бродски пратки. 

2. Ако извозникот навремено не ги подготви 
стоките за задолжителен здравствен преглед, а ќе 
го повика инспекторот да ги прегледа стоките и 
инспекторот ќе излезе на местото на натоварот во 
определеното време, извозникот е должен на име, 
денгуба на инспекторот да плати 50 динари по 
еден час чекање. 

3. Со денот на влегувањето во сила на рваа 
одлука престанува да важи Одлуката за височината 
на надоместокот и за трошоците за вршењ.е задол-
жителен здравствен преглед на растенијата при 
увозот и извозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/75). 

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

Е. п. бр. 563 j 
11 јули 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р« 
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478, 

Врз -венова на член 48 став 3 од Законот за 
заштита на животните од заразните болести што 
ја загрозуваат целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/76), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТА-
РЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ. ЖИ-
ВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ,, ОТПАДО-
ЦИ И ПРЕДМЕТИ СО КОИ,МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕ-
СУВА ЗАРАЗА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ДРЖАВ-

НАТА ГРАНИЦА 

1. За вршење задолжителен ветеринарско-са-
нитарен преглед на граничните премини при уво-
зот, извозот и провозот ега пратки животни, жи-
вотински производи, суровини, отпадоци и други 
предмети со кои може да се пренесува. зараза, се , 
наплатува надомест, и тоа: 

1) за вагонски, камионски, бродски и авионски 
пратки: 

а) за пратки' на, животни во превозно средство 
до 10 тони ,нето-тежина - 120 динари, а за секоја 
натамошна започната тона — уште по 5 динари; 

б) за пратки на перната живина, птици, зајаци, 
питоми зајаци и"мајмуни, што служат за лабора-
ториски цели, како и друг дивеч,.до 5 тони нето-
-тежина - 100 динари, а за секоја натамошна за-
почната тонз — уште 5 динари; 

в) за пратки на месо, млеко, јајца, риби и про-
изводи од нив, пчели, свилени буби, жаби, полжави, 
ракови, школки, маст, масло, месно брашно, коске-
но брашно, рибино брашно, крвно брашно, мешани-
ци на храна за животни што содржат производи 
од животинско потекло, животински суровини и 
животински отпадоци (кожа/ црева, коски. крв. 
жлезди, органи, жолчки, волна, длака, четИна, гри-
ва, ,опашки, рогови, копита и. напушти), како и за 
пратки на-други земјоделски производи за кои со 
меѓународен договор се бара ветеринарско-здрав-
ствено уверение дека потекнуваат од незаразено 
подрачје — до 10 тони нето-тежина к— 120 динари, 
а за секоја натамошна започната тона — уште по 
5 динари;. 

2) за денковни пратки: 
а) за секое крупно животно односно за секои 

започнати 10 грла ситни животни или 50 парчиња 
живина — по 20 динари: 

б) за пратки животински производи, суровини 
и отпадоци од одредбата под 1 под в) на обаа точка, 
до 3 колети — 60 динари, а за секој натамошен ко- . 
лет - уште по 5 динари. 

Вкупниот надомест за една денковна пратка 
животни, животински производи, суровини или OT-
падоцр1 не може да изнесува повеќе од надоместот 
пропишан за таа пратка ако би се експедирала како 
вагонска, камио-нска, бродска или авионска пратка. 

За животно што се гони преку граница, 'надо-
местот се плаќа како за денковни пратки од одред-
бата под 2 под а) на оваа точка; 

3) 'за кучиња, мачки и животни за зоолошки 
градини и циркуски — 50 динари па парче; 

4) за преглед на останки на товар по чистење 
на брод односно шлеп — 200 динари по брод од-
носно шлеп., 

2. За преглед на пратки на животни, животински 
производи, суровини и отпадоци во провоз (тран-
зит), се плаќа надомест само на влезниот граничен 
премин. По исклучок, ако не е извршен преглед 
на влезниот граничен премин, прегледот на пратка-
та се врши на излезниот граничен премин, а надо-
местот за преглед се зголемува за lOOVo од ' надо-

местот од точка 1 на оваа одлука. 
3. За преглед на сено, слама и стела, што при-

дружуваат пратка на животни или животински 
производи, суровини1 и отпадоци при увозот, изво-
зот и провозот, не се плаќа надомест. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на надоместокот и за трошоците за вршење задолжи-
телен ветеринарско-санитарен преглед на добиток, 
добиточни производи, суровини, отпадоци и пред-
мети со кои може да се пренесува зараза во про-
метот преку државната граница („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/75). 

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

Е. п. бр 564 
11 јули ,1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

479. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас (^,Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ХОДОШ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПАТЕН 

СООБРАЌАЈ 

1. За ј преминување на' државната граница кон 
Народна Република Унгарија се определува посто-
јан граничен премии Ходош за меѓународен патен 
сообраќај. 

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

Е. п. бр. 565 
6 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Веселин Ѓурановиќ, с. р 

480. 

Врз основа на член 6 од Законот за воведување 
на единствен матичен број на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен совет 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОНТРОЛ-
НИОТ БРОЈ НА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН БРОЈ 

НА ГРАЃАНИТЕ СПОРЕД МОДУЛОТ 11 

1. Контролниот број, како тринаесетта -цифра-на 
единствениот матичен број на граѓаните, се опреде-
лува според модулот 11 со помош на електронски 
сметач, посебно за секој матичен број на граѓаните 
(член 3 од Законот за воведување на единствен ма-
тичен број на граѓаните). 
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2. Начинот на определување на контролниот број 
на единствениот -матичен број на граѓаните според 
модулот 11 е отпечатен кон ова упатство и е негов 
составен ,дел. 

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

Е. п. бр. 566 
30 јуни 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

НАЧИН НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ 
БРОЈ НА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН БРОЈ НА 

ГРАЃАНИТЕ 
Контролниот број единаесеттата цифра) на един-

ствениот матичен број на граѓаните се определува 
според модулот 11 на следниот начин: 
1) - првата цифра нц матичниот број се множи со 7 

- - втората ,, ,, 99 9, ,, п 9i 6 
- третата „ 99 ,, ,, - ,, „ ,, 5 
- четвртата ,, „ и ,, ,, ,, ,, 4 
- петтата ,, ,, ,, „ i9 „ ,, 3 
- шестата ,, ,, „ „ ,, ,, ,, 2 
- седмата ,, ,, „ „ ,, „ i9 7 

- осмата ,, ,, ,, ,, ,, ,, 9i 6 
- деветтата „ ,, ,, ,, ,, „ ,, 5 

десеттата ,, ,, ,, ч „ „ ,, „ 4 
- единае-

сеттата и ,, ,, ,, 99j , 3 
- дванае-

сеттата „ „ 39 ,, „ „ „ 2 
2) добиените парцијални производи од точка 1 

се собираат и добиениот збир се дели со 11, при што 
делењето се ограничува само на цели броеви; 

3) остатокот што се добива при делењето се од-
зема од бројот Н и добиената разлика претставува 
контролен'број. 
l i p и м е р и: 

а) за граѓанин роден на 10 јануари 1939 година, 
од регистарското подрачје 01, машки пол, запишан 
под реден број 001, матичниот број (без контролниот 
6pQj) е: 

t 0 0 1 9 3 9 0 1 0 0 1 
X 7 6 5 4 3 2 7 8 5 4 3 2 

7 0 0 4 27 б 63 .0 5 0 0 2 
Збирот е: 

7+0 + 0+4+27 + 6 + 63+0+5+0+0+2 « 114 
114 : 11 = 10 
110 

Контролниот број е 11 — 4 = 7 
За тој-граѓанин матичниот број е 1001939010017; 

б) за граѓанин роден на 20 јануари 1939 година, 
од регистарското подрачје 01, машки пол, запишан 
под реден број 001, матичниот број (без контролниот 
број) е: 

2 0 0 1 9 3 9 0 1 0 0 1 
X 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 

14 0 0 4 27 6 63 0 5 О О 2 = 121 
Збирот е' 

'14+0 + 0 + 4 + 2 7 + 6 + 6 3 + 0 + 5 + 0 + 0 + 2 = 121 
121 : 11 = 11 
121 

За контролниот број се зема нула. 
За тој, граѓанин матичниот број е: 2001939010010; 

4) ако остатокот при делењето е еднаков на бро-
јот 1, за контролен број не се зема 10, зашто кон-
тролниот број не може да биде ^цвоцифрен, туку бро-
јот што изразува комбинација на полот и редниот 
број за лицата родени на истиот датум (V група ци-
фри на матичниот број) се зголемува за 1- и начинот 
на определување на контролниот број се повторува. 

П р и м е р : 
За граѓанин роден на 22 јануари 1939 година, од 

регистарското подрачје 01, машки пол, запишан под 
реден број 001, матичниот број (без контролниот 
број) е: 

2 2 0 -1 9 3 9 0 1 0 0 1 
Х 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 

14 12 0 4 27 6 63 0 5 0 0 2 
Збирот е: . 

14 + 12 + 0+4+27+6 + 63 + 0 + 5+0+0+2 = 133 
133 : 11 « 12 
132 

Контролниот^ број 11 — 1 = 10. 
Во тој случај се зема следниот број 002, односно 

бројот Што изразува комбинација на полот и ред-
ниот број за лицата родени на истиот датум (V гру-
па цифри на Матичниот број) — во дадениот пример 
001 и се Зголемува за 1, а начинот на определување 
на контролниот број се повторува: 

2 
X 7 

2 0 1 
6 5 4 

9 3 
3 2 

9 О 
7 6 

1 О 
5 4 

2 
2 

14 12 0 4 27 6 63 0 5 О 0 4 
Збирот е: 

14+ 12+0+4+27+6+63+0+5 h0+ 0+4 = 135 
135 : И = 12 
132 

Контролниот број е 11 — 3 = 8. 
За тој граѓанин магичниот број е: 2201939010028. 

481, 

Врз основа на член 14, во врска со член 6 од 
Законот за статистичките истражувања од интерес 
за целата земја (,,Службен лист на СФРЈ", бр 13/73 
и 9/76), директорот на Сојузниот завод за статистика 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЕДИНСТВЕНА 
СТАНДАРДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЗАНИМА-

ВА АТ А 
1. Во Решението за Единствена стандардна кла-

сификација начзанимањата,^ во Единствената класи-
фикација на занимањата што е составен дел на 
тоа решение („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/72), 
се вршат следните ,измени, и тоа: . 

1) Во оддел I „ГРУПИ ЗАНИМАЊА" зборовите' 
„ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА V" се заменуваат со 
зборовите: „ПЕРСОНАЛ ПО ОПШТЕСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА V"; 

2) во оддел II „ВИДОВИ ЗАНИМАЊА" зборо-
вите: „41 ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА" се заменуваат 
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со зборовите' „41 ПЕРСОНАЛ ПО ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА", зборовите: „46 ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТ-
СТАВНИЧКИ ТЕЛА И ФУНКЦИОНЕРИ НА ИЗ-
ВРШНИ И УПРАВНИ ОРГАНИ НА ПОСТОЈАНИ 
ДОЛЖНОСТИ" се заменуваат со зборовите: „4Ѕ 

ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНО -
-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ НА 
ИЗВРШНИ ОРГАНИ И НА ОРГАНИ НА УПРАВА-
ТА НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ", зборовите: 
„47 ОРГАНИЗАТОРИ НА РАБОТАТА И ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ)" 
се заменуваат со зборовите: „47 РАКОВОДИТЕЛИ 
И ОРГАНИЗАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО ВО ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ВО ДРУГИ 
САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ^, 
а зборовите' .,48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, 
НА ДЕЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА, НА ОПШТЕСТВЕНО -
-ПОЛИТИЧКИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ" - "со 
зборовите: „48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА 
ОПШТИ ЗДРУЖЕНИЈА, НА САМОУПРАВНИ ИН-
ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, НА ОПШТЕСТВЕКО-ПО-
ЛИТИЧКИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ". 

3) во оддел III „ПОДВИДОВИ ЗАНИМАЊА" 
зборовите: „41 ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА" се за-
менуваат со зборовите: „41 ПЕРСОНАЛ ПО ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА". 

Текстот под ред. бр. 46 до 46.4 се менува и гласи: 
„46 ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈАНА ОПШТЕСТВЕ-
Н О В О ЛИТИЧЌИ ЗАЕДНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ 
НА ИЗВРШНИ ОРГАНИ И НА ОРГАНИ НА УПРА-
ВАТА НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 
46.1 Членови на собранија на впштествено-гшлити« 

чки заедници на постојани должности. 
46.2 Изборни функционери на извршни органи и 

на органи на управата на постојани должности 
46.3 Раководители на судови, на обвинителства а 

правобранителства 
46.4 Други функционери на собранија и на извршни 

совети на постојани должности". 
Текстот под ред. бр. 47 до 47.7 се менува и гласи: 

„47 РАКОВОДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА РА-
БОТЕЊЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
"И ЗАЕДНИЦИ 
47.1 Раководители и организатори на работењето во 

организациите на здружен труд во областа 
на стопанството 

47.2 Раководители во организациите на здружен 
труд од општествените дејности" 

Текстот под ред. бр. 48 до 48.3 се менува и гласи: 
„48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ОПШТИ 
ЗДРУЖЕНИЈА, НА САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ, НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ И 
ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОС-
ТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 
48.1 Функционери и раководители во комори, во 

општи здруженија и самоуправни интересни 
заедници на постојани должности 

48.2 Функционери и дру^и раководители на посто-
јани должности во општествено-политички 
организации 

43.3 Функционери и д р у г и раководители на посто-
јани должности во општествени организации 
и здруженија на граѓани"; 

4) во оддел IV „ПОДГРУПИ ЗАНИМАЊА" тек- . 
стот под ред. бр. 41.2 до 41.39 се менува и гласи: 
„41 ПЕРСОНАЛ ПО ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
41.2 Криминалисти 
41.21 Криминалистички инспектори и криминалис-

тички соработници 
41.22 Криминалистички техничари ^ 
41.3 Чувари и редари 
41.31 Чувари на имот и на други објекти 
41.32 Редари ' : 

41.39 Други чувари и сродни". 
- Текстот под ред. бр. 43 до 43.13 се менува и гласи: 

43. РАБОТНИЦИ НА УПРАВНИ, АДМИНИСТРА-
ТИВНИ И СРОДНИ РАБОТИ 

43.1 Работници на управни работи 
43.11 Раководители на управни работи 
"43.12 Инспектори на управни работи 
43.19 Други, работници на управни работи". 

Текстот под ред. бр. 46 до 48.39 се менува и гласи: 
„46 ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈА НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ 
НА ИЗВРШНИ ОРГАНИ И НА ОРГАНИ НА УП-
РАВАТА НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 
46.1 Членови на собранија на општествено-по пити-

чки заедници на постојани должности 
46.11 Функционери на собранија на СФРЈ, на СР и 

на САП на постојани должности 
46.12 Делегати на собранија на СФРЈ, на СР и на 

САП на постојани должности 
46.13 Изборни функционери и делегати на собранија 

на општини на постојани должности 
46.2 ' Изборни функционери неизвршни органи и на 

органи на управата на постојани должности 
46.21 Претседатели и членови на извршнисовети, 

секретари на извршни совети, претседатели 
на работни тела на извршни совети 

46.22 Заменици-секретари, потсекретари во секрета-
ри ј ати, помошници и советници на секретари, 
заменици-претседатели на комитети, потсекре-
тари во комитети, помошници и советници на 
претседатели, на комитети и други колегијални 
тела на извршни совети 

46.23 Раководители на органи на управата и на 
организации на извршни совети, како и нсшеш 
заменици и помошници 

46.24 Дипломатски и конзуларни претставници 
46.3 Раковдители па судови, на обвинителства и 

правобранителства 
46.31 Старешини на судови 
46.32 Старешни на јавни обвинителства 
46.33 Старешини на правобранителства 
46.4 Други функционери на собранија и на извршни 

совети на постојани должности 
46.41 Секретари на совети, на одбори, комисии, со-

вети и други колегијални тела на собранија 
и извршни совети, како и нивни заменици, 
односно помошници 

46.42 Членови на совети, комисии и други постојани 
работни тела на собраниј-а и извршни совети 
на постојани должности 

46.43 Други функционери на собранија и извршни 
совети на постојани должности 

47 РАКОВОДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА РА-
БОТЕЊЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД И ВО ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

47.1 Раководители и организатори на работењето 
во организациите па здружен труд во стопан-
ството 

47.11 Директори и претседатели на работоводен ко-
легијален орган 

47.12 Раководители и организатори на производство 
и производствени единици (фабрики, погони 
и др.) 

47.13 Раководители и организатори на истражување, 
' развој, план, анализа и сродни 

47.14 Раководители и организатори на финансиско 
^ и сметководствено работење и сродни 

47.15 Раководители и организатори на транспорт и 
сродни 

47.16 Раководители и организатори на комерцијално 
работење (продажба, набавка) и сродни 

47.17 Раководители и организатори на општи работи, 
кадровски работи и сродни 

47.19 Раководители и други организатори во органи-
зациите на здружен труд во стопанството 
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47.2 Раководители во организациите на здружен 
труд од општествените дејности 

47.21 Раководители на организации за воспитување 
и образование (освен раководители на школи) 

47.22 Раководители на организации за култура и 
сродни активности 

47.23 Раководители на научни и други истражувачки 
организации 

47.24 Раководители на здравствени и сродни органи-
зации 

47.25 Раководители на домови, интернати и сродни 
организации 

47.26 Раководители на други самоуправни органи-
зации и заедници во општествени дејности 

48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ОПШТИ ' 
ЗДРУЖЕНИЈА, САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ, ОПШТЕСТВЕИО-ПОЛИТИЧКИ 
И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ПОСТОЈАНИ, ДОЛЖНОСТИ 

48.1 Функционери и раководители во комори, општи 
здруженија и самоуправни интересни заедници 

. на постојани должности 
48.11 Изборни раководители во комори, општи здру-

женија и самоуправни интересни заедници 
48.19 Други раководители во комори, општи здру-

женија и самоуправни интересни заедници 
48.2 Функционери и други раководители на посто-

јани должности во општествено-политички 
организации 

48.21 Функционери на општествено-политички ор-
ганизации на постојани должности 

48.29 Други раководители во општествено-политички 
9 организации на постојани должности 

48.3 Функционери и други раководители на пос-
тојани должности во општествени организации 
и здруженија на граѓани 

48.31 Изборни, раководители во општествени орга-
низации и здруженија на ,граѓани 

48.39 Други раководители во општествени организа-
ции и здруженија на граѓани". 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на об1авувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 710-2211/1 . . ' 
7 јуни 1977 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за статистика, 

Ибрахим Латифиќ, с. р. 

482. 

Врз основа на член 3 став 2 од Уредбата за 
контниот план и за билансите за банките („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/77), и член 65 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) по 
претходно прибавено мислење од Здружението на 
банките на Југославија, Советот на гувернерите" 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ 

ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

1. Заради единствено изкажување и механо-
графска обработка на податоците за извршување на 
мерките на заедничката емисиона, парична и девиз-
на политика и заедничките основи на кредитната 
политика, во рамките на одделни синтетички смет-

ки пропишани со Контниот план за банките, кој 
е составен дел на Уредбата за контниот план и за 
билансите за банките, банките и другите финанси-
ски организации обезбедуваат евиденција и на ана-
литичките сметки пропишани со Планот на ана-
литичките сметки во Контниот план за банките, 
кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин соста-
вен дел. 

2, Банката, односно друга финансиска органи-
зација која го води книговодството според Контниот 
план за банките може за своите потреби во рамките 
на синтетичката сметка што ја расчленила Народ-
ната банка на Југославија натаму да ги расчле-
нува аналитичките сметки што ги пропишала На-
родната банка на Југославија. 

3. Споредбениот преглед на аналитичките смет- 1 

ки споре,д Планот на аналитичките сметки во Komv 
ниот план за банките и аналитичките сметки според 
Основниот контен план за банките е отпечатен кон 
оваа одлука и е нејзин составен делѓ 

ч 4. Упатство за содржината на аналитичките 
сметки пропишани со Планот на аналитичките смет-
ки во Контниот план за банките дава Наредната 
банка на Југославија. 

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

О. бр. 55 
23 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на "Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

t \ на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

, П Л А Н 

НА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ 
ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

1) светка 050 - Парични средства на резервите 
0500 - Парични средства на резервите 
0501 — Парични здружени 'средства на резер-

вите 
0502 — Парични средства на резервите во де-

визи 

2) сметка 051 — Благајнички записи од средствата 
на резервите 
0510 — Благајнички записи на Народната бан-

ка на Југославија од средствата на 
резервите 

0511 — Благајнички записи на Народната бан-
ка на Југославија од) средствата на 
резервите кои не влегуваат во сред-
ствата на минималната ликвидност 

0519 - Благајнички записи на други издава-, 
тели од средствата на резервите 

3) сметка 052 - Обврзници од средствата на ре-
зервите 
0520 - Обврзнициv на федерацијата од сред-

ствата на резервите подобни за кори-
стење на кредити од примарната еми-
сија 

0521 — Други обврзници на федерацијата од 
средствата на резервите 

0522 — Обврзници, на републиките и автоном-
ните покраини подобни за користење 
на кредити од примарната емисија 
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0523 - Други обврзници на републиките и ав-
тономните покраини од средствата на 
резервите 

0529 - Обврзници на други издаватели од 
средствата на резервите 

4) сметка 056 - Привремено користење на сред-
ствата на резервите за обезбедување на теков-
ната ликвидност 
0560 — Привремено користење на средствата 

на резервите за обезбедување на те-
ковната ликвидност 

0561 — Привремено користење на средствата 
на резервите во девизи за обезбедува-

' ње на тековната ликвидност 
0562 — Привремено користење на здружените 

средства на резервите за обезбедување 
на тековната ликвидност -на. банката 
кај која е извршено здружување 

0563 - Привремено користење4 на здружените 
средства на резервите за обезбедување 
на тековната ликвидност на други 
банки 

5) сметка 093 - Сомнителни и спорни побарувања 
по основ на камати и надомести 
0930 - Сомнителни и спорни побарувања по 

основ на камати и надомести 
0931 - Сомнителни и спорни побарувања по 

основ на камати и надомести во де-
визи 

6) сметка 095 — Сомнителни и спорни побарувања 
по пласмани 
0950 - Побарувања по протестирање меници 

на ОЗТ од стопанската дејност' 
0951 - Други сомнителни и спорни побарува-

ња по пласмани на ОЗТ од стопанска-
та дејност 

0952 - Сомнителни и спорни побарувања по 
пласмани од други КОС 

0953 - Сомнителни и спорни побарувања по . 
пласмани од населението 

0954 - Сомнителни и спорни побарувања по 
.. пласмани од странски лица 

0956 - Сомнителни и спорни побарувања по 
пласмани во девизи од ОЗТ од сто-
панската дејност 

0957 — Сомнителни и спорни побарувања по 
пласмани во девизи од други КОС 

0953 — Сомнителни и спорни побарувања по 
пласмани во девизи од странски Ј?ица 

7) сметка 100 - Жиро-сметка 
1000 — Жиро-сметка 
1001 - Преодна сметка на жиро-сметката 

8) сметка 102 - Готовина на народната банка 
1020 — Готовина во трезорите на народната 

банка . 
1021 — Готовина на народната банка во тре-

зорите кај други општествени -правни 
лица 

1022 — Заменети оштетени банкноти и кова-
ни пари 

9) сметка 103 — Други парични средства 
1080 — Други парични средства на банка и на 

друга финансиска организација 
1081 — Парични средства за вршење на рабо-

ти од името и во сметка на правни ли-
ца и граѓани 

10) сметка 110 - Тековна сметка на СОК кај на-
родната банка за готовина 
1109 — Побарувања од СОК за дадена готовина 
1101 — Обврски за готовина ќар СОК 

11) сметка 111 — Тековна сметка на платниот про-
мет на народната банка кај СОК 
1110 - Тековни сметки на платниот промет 
1111 — Непrесметана збирна авиза ца одобре-

нија' 
1112 - Непресметана збирна авиза на" задол-

жуваwа 
1113 Непресметани спецификации на збир-

ни "авизи на одобренија 
1114 — Иепресметани спецификации на збир-

ни авизи на задолжувања . 
1115 - Извршени телефонски и телеграфски 

налози 

12) сметка 132 - Меници за реесконт 
1320 - Меници на ОЗТ од стопанската деј-

ност со рок на плаќање до 90 дена по-
добни за користење на примарната 
емисија 

1321 — Други меници со рок на плаќање до 
90 дена подобни за реесконt кај други 
општествени правни лица 

1322 - Меници на ОЗТ од стопанската дејност 
по осnов на продажба на домашна оп-
рема и бродови на кредит во Југосла-
вија подобни за користење на примар-
ната емисија 

4323 — Други меници со рок на плаќање над 
90 дена подобни за реесконт кај други 
општествени правни лица 

13) сметка 133 — Меници есконтирани 
1330 - Есконтирани меници на ОЗT од стопан-

ската дејност со рок на плаќање до 90 
дена 

. 1331 — Есконтирани меници на други издавате-
ли со рок на плаќање до 90 дена 

1332 - Есконтирани меници на ОЗТ од стопан-
ската дејност по основ на продажба на 
домашна опрема и бродови на кредит 
во Југославија 

1333 — Есконтирани меници на други издава-
тели со рок на плаќање над 90 дена 

14) сметка 134 — Благајнички записи 
1340 — Благај нички записи на Народната бан-

ка на Југославија 
1341 — Благајнички записи на' Народната бан-

ка на Југославија кои не влегуваат во 
средства на минималната ликвидност 

1349 — Благајнички записи на други издавате-
ли 

15) сметка 135 — Обврзници 
1350 - Обврзници — инструменти за плаќање 

со рок на наплата до една година 
1351 — Обврзници —'инструменти за плаќање 

со рок на наплата над една година 

16) сметка 142 — Депонирани средства според-по-
себни прописи кај народната банка 
1420 - Депонирани средства кај народната 

банка за користење на странски крат-
корочни кредити 

1421 - Депонирани средства кај народната 
банка за користење на странски фи-
нансиски кредити и издадени обврзни-
ци на странскиот финансиски пазар 

1422̂  - Депонирани средства кај народната бан-
ка за користење на 'странски стоковни 
кредити 

1423 - Депонирани средства кај народната 
банка за примени странски депозити 
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1424 — Депонирани средства кај народната 
банка за издадеш! чекови, кредитни 
писма и акредитиви во пресметковни 
валути 

1429 — Депонирани средства кај народната 
банка по други" основи 

17) сметка 151 — Побарувања по основ на курсни 
разлики 
1510 — Побарувања од федерацијата за курсни 

разлики по девизни сметки на граѓани-
те 

1519 — Други побарувања по основ на курсни 
разлики 

18) сметка 154 — Други побарувања 
1540 — Побарувања од ОЗТ од стопанската деј-

ност за плаќања извршени 'По дадени 
авали на хартии од вредност, односно 
по дадени гаранции 

1541 — Побарувања од СИЗ од стопанската деј-
ност за плаќања извршени по дадени 
авали на хартии од вредност, односно 
по дадени гаранции 

1542 — Побарз^вања од ОЗТ од општествените 
дејности за плаќања извршени по даде-
ни авали на хартии од вредност, однос-
но по дадени гаранции 

1543 — Побарувања од СИЗ од општествените 
дејности за плаќања извршени по даде-
ни авали на хартии од вредност, односно 
по дадени гаранции . 

1544 — Побарувања од ОПЗ за плаќања извр-
шени по дадени авали на хартии од 
вредност, односно по дадени гаранции 

1545 — Побарувања од банки и од други фи-
нансиски организации за плаќања извр-
шени по дадени авали на хартии од 
вредност, односно по дадени гаранции * 

1546 — Побарувања од други КОС за плаќања 
извршени по дадени авали на хартии 
од вредност, односно по дадени гаран-
ции 

1548 — Побарувања од странски лица за пла-
ќања извршени по дадени авали на 
хартии од вредност, односно по дадени 
гаранции -

1549 — Друг^Ј побарувања по други основи 

19) сметка 157 — Други побарувања во девизи 
1570 — Побарувања од ОЗТ од стопанската 

-дејност за плаќања извршени во деви-
.зи по гаранции и по други форми на 
гаранција * 

1571 — Побарувања о,д СИЗ од стопанската 
дејност за плаќања извршени во де-
визи по гаранции и по други форми на 
гаранција 

1572 — Втасани побарувања по девизни креди-
ти во Југославија и по странски гаран-
ции според договорите склучени до 30 
септември 1972 година од ОЗТ од сто-
панската дејност 

1573 — Втасани побарувања по девизни креди-
ти во Југославија и по странски гаран-
ции според договорите склучени до 30 
септември 1972 година од други КОС 

1574 — Побарувања од ОПЗ за плаќања извр-
шени во девизи по гаранции и по други 
форми на гаранција ' 

1575 — Побарувања од банки и од други ф и -
нансиски организации за плаќања из-
вршени во девизи по гаранции и по 

* Други форми на гаранција 

\ 
1576 — Побарувања за плаќања извршени во 

девизи по гаранции и по други форми 
на гаранција од други КОС 

1578 — Побарувања за плаќања извршени во 
девизи по гаранции--и по други форми 
на гаранција од странски лица 

1579 — Други побарувања по други* основи во 
девизи 

20) сметка 181 — Побарувања од народните банки 
по други основи 
1810 — Побарувања од народната банка за го-

товина 
1811 — Побарувања од народната банка за так-

сени и даночни вредносници 
1819 — Други побарувања од народните банки 

2?) сметка 192 — Побарувања во пресметката 
1920 — Побарувања во пресметката 
1921 — Побарувања во пресметката во девизи 

22) сметка 242 — Други депонирани средства на бан-
ките кај народната банка 
2420 — Средства на резервниот фонд на бан-

ките 
2421 Средства на банките кај народната бан-

ка депонирани за користење на стран-
ски краткорочни кредити -

2422 — Средства на банките кај народната бан-
ка депонирани за- користење на* стран-
ски финансиски кредити и издадени об-
врзници-на странскиот финансиски па-
зар 

2423 — Средства на банките кај народната бан-
ка депонирани за користење на стран-
ски стоковни кредити * 

2424 — Средства на банките, кај народната 
' банка депонирани за примени странски 

депозити 
2425 — Средства на банките кај народната бан-

ка депонирани за издадени чекови, 
кредитни писма и акредитиви во пре-
сметковни валути 

2429 — Средства на банките , кај народната 
банка депонирани по. други основи 

23) сметка 251 — Обврски по основ на курсни раз-
лики 

. 2510 — Обврски спрема федерацијата за курсни 
разлики по девизни сметки на граѓани-
те 

2519 — Други обврски по основ на курсни раз-
лики 

24) сметка 254 — Други обврски . 
2540 — Обврски за привремено користење на 

средства на резервите за одржување на 
дневната ликвидност и есконтирани ме-
ници 

2541 — Обврски за привре.мено користење на 
здружените средства на резервите за 
одржување на дневната ликвидност 

2542 — Обврски-за привремено користење на 
средствата за солидарна одговорност за 
вложувања во определени намени 

2543 — Обврски за нераспореден л прилив во 
« пресметковни валути 

' 2544 — Преземени обврски според, неликвидна 
раниот платен промет кај СОК 

2545 — Обврски по дадени чекови и кредитни 
писма по потрошувачки кредити 

2549 — Други обврски по други основи 
25) сметка 257 — Други обврски во девизи 

2570 — Обврски за привремено користење на 
'средствата на резервите _ во девизи за 
одржување на дневната ликвидност 
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2571 - Обврски по дадени чекови и кредитни 
писма во конвертибилни девизи 

2572 — Обврски по дадени чекови и кредитни 
писма во пресметковни валути 

2573 - Обврски за нераспоредениот прилив во 
конвертибилни девизи 

2579 - ' Други обврски по други основи во де-
визи 

26) сметка 281 — Обврски спрема народните банки 
по други основи - ^ 
2810 — Обврски Спрема народните банки за 

готовина 
2811 — Обврски спрема народните , банки за 

таксени и даночни вредносници 
2819 — Други обврски спрема народните бан-

ки -

-27) сметка 290 - , Камати 
2900 - Камати по есконтирани меници 
2901 — Камати по краткорочни потрошувачки 

кредити дадени на населението 
2902 — Камати по долгорочни потрошувачки 

кредити дадени на населението 
2909 — Други камати 

28) сметка 292 - Обврски во пресметка 
2920 — Обврски во пресметка 
2921 - Обврски во пресметка во девизи 

29) сметка 307 — Хартии од вредност во девизи -
инструменти за плаќање ^ 
3070 — Домашни меници во странска валута со 

рок на плаќање до 90 дена 
3071 — Домашни меници во странска валута со 

рок на плаќање над 90 дена 
3079 - Други хартии од вредност во девизи — 

инструменти за плаќање 

30) сметка 310 — Девизни тековни сметки во стран-
ство 
3100 — Редовни -девизни тековни сметки во 

странство 
3101 — Посебни девизни тековни сметки во 

странство 
3102 — Посебни девизни тековни сметки кај 

меѓународни финансиски организации 
3109 — Други девизни тековни сметки во 

странство 
\ 

31) сметка 312 — Клириншки тековни сметки 
3120 — Редовни клириншки тековни сметки 
3121 — Посебни клириншки тековни сметки 
ЗЈ29 — Други клириншки тековни сметки 

32) сметка 318 — Нроодна девизна сметка 
3180 — Проодна девизна сметка на банката 
3181 — Проодна девизна сметка за собирање 

на реализација 
3182 — Девизни средства за вршење на работи 

од името и за сметка на правни лица и 
граѓани 

33) сметка 325 — Побарувања по краткорочни кре- . 
дити во девизи од банки и од други финансис-
ки организации 
3250 — Побарувања по краткорочни кредити 

во девизи од, интерни банки 
3251 — Побарувања по краткорочни кредити 

во девизи од основни и здружени ,бан« -
ки 

, 3252 — Побарувања по краткорочни кредити во 
девизи од другќ финансиски организа-
ции 

3253 — Побарувања по краткорочни кредитново 
девизи од други банкарски организации, 

34) сметка 328 - Побарувања по краткорочни кре-
дити во девизи од странски лица 
3280 - Побарувања по краткорочни кредити во 

девизи од странски банки и од финан-
сиски организации 

3281 — Побарувања по краткорочни кредити во 
девизи од други странски лица 

3282 — Побарувања по краткорочни кредити 
во девизи од странски банки од земјите 
во развој за извоз "на стоки и услуги 
од Југославија во кои учествува при-

4 ' марната емисија 
3283 — Побарувања по краткорочни кредити 

во девизи од странски банки за извоз 
на стоки од Југославија на комерција-
лен кредит во кои учествува примарна-
та емисија 

35) сметка 332 — Орочени девизни средства во . 
странство 
3320 — Орочени девизни средства во странство 
3321 — Орочени девизни средства во странство 

според' посебни прописи 

36) сметка 333 — Издвоени девизни средства кај 
народната банка 
3330 — Издвоени девизни средства на банките 

кај народната банка од девизни депози-
ти на граѓаните 

3339 — Други издвоени девизни средства кај 
народната банка 

37) сметка 340 — Побарувања, по долгорочни кре-
дити во девизи од ОЗТ од стопанската дејност 
3400 — Побарувања по долгорочни кредити во 

девизи од ОЗТ од стопанската дејност 
за основни средства 

' 3401 — Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од ОЗТ од стопанската дејност 
за обртни средства 

3402 — Побарувања по долгорочни кредити во 
пресметковни валути од ОЗТ од стопан-
ската дејност од кредитот користен за 
сметка на федерацијата 

3409 — Други побарувања по долгорочни кре-
дити во девизи од ОЗТ од Стопанската 
дејност 

. 38) сметка 345 — Побарувања по долгорочни кре- -
дити во" девизи од банки и од други финансис-
ки организации 
3450 — Побарувања по долгорочни кредити во 

девизи од интерни банки 
3451 - Побарувања по долгорочни кредити во 

девизи бд основни и здружени банки 
3452 — По,барувања по долгорочни кредити во 

девизи од други финансиски организа-
ции 

3453 — Побарувања но долгорочни кредити во 
девизи од други банкарски организа-
ции 

39) сметка 348 — Побарувања по долгорочни кре-
дити во девизи од странски лица 
3480 — Побарувања но долгорочни кредити во 

девизи од странски банки и финансис-
ки организации 

3481 — Побарувања n«j долгорочни кредити во 
девизи од други странски лица 

40) сметка 380 — Побарувања по работи во девизи 
од името и за сметка , на ОЗТ од стопанската 
дејност 
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3800 — Краткорочни кредити во девизи од име-
то и за сметка на правни л-ица и граѓа-
ни дадени на ОЗТ од стопанската деј-
ност 

3801 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и други краткорочни пласма-
ни во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани кај ОЗТ од сто-
панската дејност 

3802 — Краткорочно здружени средства во де-
визи од името и за. сметка на правни 
лица и граѓани во ОЗТ од стопанската 
дејност 4 

3803 — Други краткорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од О,ЗТ од сто-
панската дејност 

3804 — Долгорочни кредити во девизи од името 
и за сметка на правни лица - и граѓани 
дадени на ОЗТ од стопанската дејност 

3805 — Долгорочни, пласмани во хартии од 
вредност и други долгорочни пласмани 
во девизи од името и за сметка на прав-
ни лица и граѓани кај ОЗТ од стопан-
ската дејност 

3806 —. Долгорочно здружени средства во деви-
зи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани во ОЗТ од стопанската 
дејност 

3807 — Други долгорочни побарувања во деви-
зи по работи од името и за сметка на 

, правни лица и граѓани од ОЗТ од сто-
панската дејност 

3808 — Трошоци на работењето во девизи по 
работи од името и за сметка на ОЗТ од 
стопанската дејност 

41) сметка 381 — Побарувања по работи во девизи 
од името и за сметка на СИЗ од стопанската 
дејност 

3810 — Краткорочни кредити во девизи од 
името и за сметка на правни дица и 
граѓани дадени-на СИЗ од стопанската 
дејност 

8811 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и други краткорочни пласмани 
во девизи од името и за сметка на 
ћравни лица и граѓани кај СИЗ од сто-
панската- дејност 

3812 ~ Краткорочно здружени средства во де-
визи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани во СИЗ од стопанската 
дејност 

3813 — Други краткорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од СИЗ од сто-
панската дејност 

3814 - Долгорочни кредити во девизи од име-
то и за сметка на правни 'лица и граѓа-
ни дадени на СИЗ од стопанската деј-
ност 

3815 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност и други долгорочни пласма-
ни во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани ка ј СИЗ од 
стопанската дејност 

3816 — Долгорочно Здружени средства во 
девизи од името и за сметка на правни 
пица и граѓани во СИЗ од стопанската 
дејност 

3817 — Други долгорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од СИЗ од сто-
панската дејност 

Ѕ818 — Трошоци, на работењето во девизи по 
работи од името и за сметка на СЦЗ од 
стопанската дејност 

42) сметка 382 — Побарувања пб работи во девизи 
од името и за сметка на ОЗТ од општествените 
дејности 
3820 — .Краторочни кредити во девизи од 

Јшето и за сметка на правни лица и 
граѓани ^дадени на ОЗТ од општестве-
ните дејности 

3821 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредности и други краткорочни плас-
мани во девизи од името и- за сметка на 
правни лица и граѓани кај ОЗТ од оп-
штествените дејности 

3822 — Краткорочно здружени средства во де-
визи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани во ОЗТ од општествени-
те дејности 

3823 — Други краткорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од ОЗТ од опш-
тествените дејности 

3824 — Долгорочни кредити во девизи .од име-
то и за сметка на правни лица и трага-
ни дадени на ОЗТ од општествените 
дејности 

3825 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност и други долгорочни пласмани 
во девизи од името и за сметка на прав-
ни лица и граѓани кај ОЗТ од општест-
вените дејности 

3826 — Долгорочно здружени средства во де-
визи од името и за- сметка на правни 
лица и граѓани во ОЗТ од општестве-
ните дејности 

3827 — Други долгорочни побарувања во ^деви-
зи по работи од името и за -сметка на 
правни лица и граѓани од ОЗТ од оп-
штествените дејности 

Ѕ828 — Трошоци на работењето во девизи по 
работи од името и за сметка на ОЗТ од 
општествените дејности 

43) сметка 383 — Побарувања по работи во Девизи 
од името и за сметка на СИЗ од општествените 
дејности 
3830 — Краткорочни кредити во девизи од име-

то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани дадени на СИЗ од општествените 
дејности 

3831 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и други краткорочни пласма-
ни во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани ка ј СИЗ од оп-
штествените дејности 

3832 — Краткорочно здружени средства во де-
визи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани во СИЗ од општестве-
ните дејности 

3833 — Други краткорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од СИЗ од оп-
штествените дејности 

3834 — Долгорочни кредити во девизи од име-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани дадени на СИЗ од општествените 
дејности 

3835 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност и други долгорочни пласмани 
во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани, кај СИЗ од оп- -
штествените дејности-
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3836 - Долгорочно здружени средства во де-
визи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани во СИЗ од општествени-
те дејности ' 

3837 — Други долгорочни побарувања во деви-
зи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од СИЗ од оп-
штествените дејности 

3838 — Трошоци на работењето во девизи по 
работи од името и за сметка ,на СИЗ 
од општествените дејности 

44) сметка 384 — Побарувања по работи во девизи 
од името и за сметка, на ОПЗ, 
3840 — Краткорочни кредити во девизи од 

името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на ОПЗ 

3841 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и други краткорочни пласма-
ни во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани кај ОПЗ 

3842 — Краткорочно здружени средства во де-
визи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани во ОПЗ 

3843 — Други краткорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка на-
правил лица и граѓани од ОПЗ 

3844 — Долгорочни кредити во девизи од име-
то и за сметка на правни лица и граѓа-
ни дадени на ОПЗ 

3845 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност , и други долгорочни пласма-
ни во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани кај ОПЗ 

3^46.— Долгорочно здружени средства во деви-
зи од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани во ОПЗ 

3847 — Други долгорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка на 

/ - правни лица и граѓани од ОПЗ 
3848 — Трошоци' на работењето во девизи по 

работи од името и- за сметка на ОПЗ 
45) сметка 385 — Побарувања по работи во девизи 

од името и за сметка на банки и на други фи-
нансиски организации 
3850 — Краткорочни кредити во девизи од 

името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на банки и на други 
финансиски организации 

3851 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и други краткорочни пласмани 
во девизи од името и за сметка на прав-
ни"лица и граѓани кај банки и други 
финансиски организации 

3852- — Краткорочно здружени средства во де-
визи од името и за,, сметка на правни 
лица и граѓани во банки и други фи-
нансиски организации 

3853 — Други краткорочни - побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од банки и дру-
ги финансиски организации 

3854 - . Долгорочни кредити во девизи од име-
то и за сметка на правни лица и граѓа-
ни дадени на банки и други финансис-
ки организации 

3855 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност и други долгорочни пласмани 
во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани кај банки и 
други финансиски организации 

3856 Долгорочно здружени средства во де-
визи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани во банки и ,други фи-
нансиски организации 

3857 - Други долгорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од банки и дру-
ш финансиски организации 

3858 — Трошоци на работењето« во девизи по 
работи од името и за сметка на банки ц 
други финансиски организации 

46) сметка 386 — Побарувања по работи во девизи 
од името и за сметка на други КОС 
3860 — Краткорочни кредити во девизи од 

името и. за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на други КОС 

3861 — Краткорочни пласмани \ во хартии од 
вредност и други краткорочни пласмани 
во девизи од името и за сметка на пра-
вни лица и граѓани кај други КОС 

3862 — Краткорочно здружени средства во де-
визи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани кај други КОС 

3863 — Други краткорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од други КОС 

3864 — Долгорочни кредити во ̂ девизи од името 
и за сметка на правни лица и граѓани 
дадени на други КОС 

3865 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност и други долгорочни пласмани 
во девизи од Името и за сметка на прав-
ни лица и граѓани кај други КОС 

3866 — Долгорочно, здружени средства во де-
визи од името и за сметка ^на правни 
лица и граѓани кај други КОС 

3867 — Други долгорочни побарувања во деви-
зи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од други КОС 

3868 — Трошоци на работењето во девизи по 
работи од името и за сметка на други 
КОС 

47) сметка 387 — Побарувања по работи во девизи 
од името и за сметка на населението 
3873 — Други краткорочни побарувања во де^ 

визи по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од населението 

3877 — Други долгорочни побарувања во деви-
з,и по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани од населението 

3878 — Трошоци на работењето во девизи по 
работи од името и за сметка на ,населе-
нието 

48) сметка 388 — Побарувања по работи во деви-
зи од имеТо и за сметка на странски лица 
3880 — Краткорочни кредити во девизи од име-

.то и за сметка на правни лица и граѓа-
- ни дадени на странски лица 

3881 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и други краткорочни плас-
мани во. ,девизи од името' и за сметка 
на правни лица и граѓани кај странски 
лица 

3882 — Краткорочно вложени средства во де-
визи од , името и за сметка на правни 
лица и граѓани кај странски лица 

3883 — Други краткорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка 
на правни лица и граѓани1 од странски 
лица 

3884 — Долгорочни кредити во девизи од име-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани дадени на странски лица 

3885 — Долгорочни пласмани во хартии од 
- вредност и други долгорочни пласма-

ни во девизи од името и за сметка на 
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правни лица и граѓани кај странски 
лица 

3886 — Долгорочно вложени средства во де-
визи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани кај странски лица 

3887 — Други долгорочни побарувања во де-
визи по работи од името и за сметка 
на правни лица и граѓани од странски 
лица 

3888 — Трошоци на работењето во девизи по 
работи од името и за сметка на стран-
ски лица , 

49) сметка 400 — Краткорочни кредити за извоз на 
стоки и услуги 1 

4000 — Краткорочни - кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за извоз на стоки и 
услуги што се наплатува во девизи 
од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања со 
рок на враќање до 3 месеци во кои 
учествува примарната емисија 

4001 Краткорочни v кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за извоз на стоки и 
услуги што се наплатува во девизи од 
значење за одржување на ликвидно-
ста во меѓународните плаќања со рон^ 
на враќање над 3 месеци во кои учес-
твува примарната емисија 

4002 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за извоз на стоки и 
услуги што се наплатува во други де-
визи со рок на враќање до 3 месеци 
во кои учествува примарната емисија 

4003 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за извоз на стоки на 
комерцијален кредит во кои учествува 
примарната емисија 

4004 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за кредитирање на 
побарувањата од Меѓународната банка 
за обнова и развој во кои учествува 
примарната емисија 

4005 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за /извоз на стоки и 
услуги во земјите во развој во кои 
учествува примарната емисија 

4008 — Краткорочни кредити за извоз на сто-
ки и услуги со рок на "враќање до 3 
месеци во кои не учествува примарна-
та емисија 

4009 — Краткорочни кредити за. извоз на сто-
ки и услуги со рок на враќање над 3 
месеци во кои не учествува примарна-
та емисија . 

50) сметка 401 — Краткорочни кредити за увоз на 
стоки 

. 4010 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за увоз на нафта и 
нафтени деривати од земји на опреде-
лени валутни подрачја во кои учеству-
ва примарната емисија 

4011 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за увоз на нафта и 
нафтени деривати од земјите во развој 
во кои ,учествува примарната емисија 

4012 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за увоз на опре-
делени основни суровини и репродук-
ционен материјал од земји на опреде-
лени валутни подрачја во кои учеству-
ва примарната емисија 

4013 — Краткорочни кредити на ОЗТ од ст6-
панската дејност за увоз на определе-
ни производи од земјите во развој во 
кои учествува примарната емисија 

4014 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за увоз на определе-
ни производи од определени земји во 
кои учествува примарната емисија 

4015 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за увоз на определе-
ни производи од земји на определени 
валутни подрачја во кои учествува 
примарната емисија 

4018 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за увоз на стоки со 
рок на.враќање до 3 месеци во кои не 
учествува примарната емисија 

4019 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за увоз на стоки со 
рок на враќање над 3 месеци во кои 
не учествува примарната емисија 

51) сметка 402 — Краткорочни кредити за сезонски 
" и вонредни залихи на определени земјоделски 

производи 
4020 — Краткорочни' кредити на ОЗТ од сто-

панската дејност за сезонски залихи 
на домашна пченица во кои учествува 
примарната емисија 

4021 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи ^на масло-
дајни култури во кои учествува при-
марната емисија 

4022 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на шеќер-
на репа во кои учествува примарната 
емисија" 

4023 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на шеќер 
во кои учествува примарната емисија 

4024 Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за комерцијални за-
лихи на пченка во кои учествува при-
марната емисија . , 

4025 —. Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за сезонски залихи 
на оризова арпа и ориз во кои учес-
твува примарната емисија 

4026 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на домаш-
но сурово масло во кои учествува при-
марната емисија 

4028 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на основ-
ните земјоделски производи со рок на 
,враќање до 3 месеци во кои не. уче- ' 
ствува примарната емисија 

4029 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на основ-
ните земјоделски производи со рок на 
враќање над 3 месеци во кои не учес-
твува примарната емисија 

52) сметка 403 %— Краткорочни кредити за производ-
ство на определени земјоделски производи 
4030 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-^ 

панската дејност за производство на 
пченица во кои учествува примарната 
емисија 

4031 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство на 
масларици во кои учествува примар-
ната емисија 

4032 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност 'за производство на 
шеќерна репа во кои учествува при-
марната емисија 

4033 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство на" 
тутун во кои учествува примарната 
емисија 

4034 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за комерцијално про-ч 
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изводство на пченка во кои учествува 
примарната емисија 

4035 - Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство на 
оризова арпа во кои учествува при-
марната емисија 

4036 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за гоење на говеда во 
кои учествува/ примарната емисија 

4037 - Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за гоење на свињи и 
овци во кои учествува примарната 
емисија 

4038 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство на 
основците земјоделски производи со 
рок на враќање до 3 месеци во кои не 
учествува примарната емисија 

4039 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство на 
основните земјоделски производи со 
рок на враќање над 3 месеци во кои 
не учествува примарната емисија 

53) сметка 404 - Краткорочни кредити за производ-
ство и подготвување на стоки за извоз 
4040 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-

панската дејност за производство и 
подготвување на стоки за извоз и под-
готвување на туристички услуги ,со рок 
на враќање до 3 месеци во кои учес-
твува примарната емисија , 

4041 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
.-панската дејност за производство и 
подготвување на стоки за извоз и под-
готвување на туристичка услуги со рок 
на враќање над 3 месеци во кои учес-
твува примарната емисија 

4042 - Краткорочни кредити на ОЗТ дд сто- , 
ланската дејност за определени ^залихи 
на метали и на други договорени сто-
ки наменети за извоз во кои учествува , 
примарната емисија 

4048 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство и 
подготвување на стоки за извоз со рок 

4 на враќање до 3 месеци во кои не уче-
ствува примарната емисија 

4049 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство и 
подготвување на стоки за извоз со рок 
на враќање . над 3 месеци во кои не 

% учествува примарната емисија 
54) сметка 405 — Краткорочни кредити за продажба 

и купување на домашна опрема и бродови во 
Југославија 
4050 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-

панската дејност за продажба на до-
машна опрема и бродови во Југосла-
.вија 

4051 — Краткорочни кред.ити на Q3T од сто-
панската дејност за купување на до-
машна опрема и бродови во Југосла-
вија 

55) сметка 406 — Краткорочни кредити за производ-
ство и за- залихи во определени области И 
гранки 
4060 — Краткорочни кредити на̂  ОЗТ од сто-

панската дејност за производство на 
стоки на определена територија во 
кои учествува примарната емисија 

4061 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на стоки 
на определена територија во кои учес^ 
твува примарната емисија 

56) сметка 408 — Други краткорочни кредити за ши 
себни намени 

^ 

. 4080 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ 
од стопанската дејност врз основа на 
странски хартии од вредност со рок 
на враќање до 3 месеци во кои учесн 
твува примарната емисија 

4081 — Краткорочни кредити дадени на ОЗТ 
од стопанската дејност врз основа на 
странски хартии од вредност со рок на 
враќање над 3 месеци' 

57) сметка 410 — краткорочни кредити дадени на 
- ОЗТ од стопанската дејност 

4100 — Краткорочни кредити дадени на Q3T, 
од стопанската дејност, за промет на 
стоки и услуги со рок на враќање до. 
3 месеци 

4101 — Краткорочни кредити дадени на. ОЗТ 
од стопанската дејност за промет на 
стоки и услуги со рок на враќање над 

f 3 месеци 
4102 — Краткорочни кредити дадени на ОЗТ 

од стопанската дејност за залихи на 
стоки со рок на враќање до 3 месеци 

4103 — Краткорочни кредити дадени на OSTi 
од стопанската дејност за залихи на: 
стоки со рок на враќање над 3 месеци 

4104 — Краткорочни кредити дадени на ОЗТ, 
од стопанската дејност за производство, 
со рок на враќање до 3 месеци 

4105 — Краткорочни кредити дадени на ОЗЛ 
од стопанската дејност за производство, 
со рок на враќање над 3 месеци 

4106 — Краткорочни кредити дадени на ОЗТ 
дд стопанската дејност за производство 
на станови за пазар 

58) сметка 412 — Краткорочни кредити дадени на 
ОЗТ од општествените дејности 
4120 — Краткорочни кредити дадени на - ОЗТ 

од општествените дејности со рок на 
враќање до 3 месеци ^ 

4121 —f Краткорочни кредити дадени на Q3T 
од општествените дејности со рок на 
враќање над 3 месеци 

59) сметка 414 - Краткорочни кредити дадени на 
ОПЗ 
4140 - Краткорочни кредити дадени на феде-« 

рацијата 
4141 — Краткорочни кредити дадени на сојуза 

ните дирекции за стоковни резерви 
4142 — Краткорочни кредити дадеш! на други! 

ОПЗ 
бб) сметка 415 - Краткорочни кредити дадени наѓ 

банки и на други финансиски организации 
4150 — Краткорочни кредити дадени на интери 

ни банки I 
4151 — Краткорочни кредити дадени на основа 

ни и здружени банки 
4152 — Краткорочни кредити дадени на други 

финансиски организации 
4153 — Краткорочни кредити дадени на други 

банкарски организации 

61) сметка 418 - Краткорочни кредити дадени на 
странски лица 
4180 - Краткорочни кредити дадени на. стран-

ски банки од земјите во развој за из-
воз на стоки од Југославија во кои 
учествува примарната емисија 

4181 - Краткорочни кредити дадени на стран-
ски банки за извоз на стоки од Југо-
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славија на комерцијален кредит во кои 
учествува примарната емисија 

4189 — Други краткорочни кредити дадени на 
странски лица 

62) сметка 420 — Други краткорочни кредити да-
дени на ОЗТ од стопанската дејност ^ 
4200 - Други краткорочни кредити дадени на 

ОЗТ од стопанската дејност 
4201 — Други краткорочни кредити дадени на 

ј ОЗТ од стопанската дејност по заложе-
\ ни обврзници на федерацијата 

4202 — Друг^ краткорочни кредити дадени ,,на' 
ОЗТ од стопанската дејност за покри-
тие на Потрошувачки кредити ч 

63)' сметка 425 — Други краткорочни кредити да- . 
дени на банки и на други финансиски органи-
зации 
4250 — Други краткорочни кредити дадени на 

интерни банки 
4251 — Други, краткорочни кредити дадени на 

основни и здружени банки 
4252 — Други краткорочни кредити дадени на 

други финансиски организации . 
4253 — Други, краткорочни кредити дадени на 

други банкарски организации 

64) сметка 434 - Краткорочни ^ пласмани во хар-
тии од вредност на ОПЗ 
4340 — Краткорочни пласмани во обврзниците 
' федерацијата подобни за користење на 

примарната емисија 
4341 — Краткорочни пласмани w други хартии 

ОД вредност на федерацијата 
4342 — краткорочни пласмани. во обврзници , 

на републиките^ и автономните покра-
ини подобни за користење на примар-
ната емисија. 

4343 — Краткорочни пласмани во други хар-
тии од вредност на ОПЗ 

65) сметка 462 — Краткорочни кредити на банки 
од примарната емисија за кредитирање работи 

4 на извоз на стоки и услуги 
4620 — Краткорочни кредити на банки од при-

марната емисија за кредитирање рабо-
ти на извоз на стоки и услуги 

4621 - Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање извоз 
на стоки на комерцијален кредит 

4622 — Краткорочни кредити, на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
производство и подготвување на стоки 
за извоз и подготвување на туристички 
услуги 

'4.G23 — Краткорочни кредити нб банки од при-
марната емисија за кредитирање на оп-
ределени залихи на метали и на други 
договорени стоки наменети за извоз 

4624 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање4 на 
побарувањата од ,Меѓународната банка 
за обнова и развој 

4625 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање извоз 
на стоки и услуги во земјите во развој1 

66) сметка 463 - Краткорочни кредити на банки 
од примарната емисија за кредитирање'на про-
изводство на определени земјоделски производи 

, 4630 - Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
производството на пченица 

4631 —-Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
производството на маслодајни култури 

463? — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
производството на шеќерна репа 

4633 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
производството на тутун 

4634 - Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање, на ко-
мерцијално производство на пченка 

. 4635 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање па 
производството на оризова арпа. 

4636 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
гоење на говеда 

4В37 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
гоење на свињи и овци 

67) сметка 464 - Краткорочни кредити на банки 
од- примарната емисија за кредитирање на за-
лихи на определени земјоделски производи 
4640 — Краткорочни кредити на банки од при-

марната емисија за кредитирање на се-
зонски залихи на пченица 

4641 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на за-
лихи на. масло дај ни култури 

4642 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
залихи на шеќерна репа 

4643 — Краткорочни кредити на банки од при-
ц марната емисија за кредитирање на за-

лихи на шеќер 
4644 — Краткорочни кредити на банки од при-

марната емисија за кредитирање ^ на 
комерцијални залихи на пченка 

4645 х— Краткорочни кредити на банки од при-
марната ,емисија за кредитирање на се-
зонски залихи на оризова арпа и ориз 

4646 - Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на за-
лихи на домашно сурово масло 

68) сметка 467 - Други ч кр,аткорочни кредити' на 
банки од примарната емисија за посебни на-
мени - , - , 
4670 — Краткорочни кредити на банки од при-

марната емисија врз' основа на ескон-
тирани меници 

^ 4671 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија врз основа на стран-
ски хартии од вредност 

4672 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање 'на 
производството и на залихи на произ-
води на определена територија 

4673 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за ликвидност 

4674 — Краткорочни бескаматни кредити на 
банки од примарната емисија 

4675 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за покритие на креди-
тите дадени за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди 

4676 — Краткорочни позајмици на банки од 
примарната -емисија за исплата на 
штедни влогови ^ 

4679 — Други краткорочни кредити на банки 
,од примарната емисија 
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69) сметка 480 - Побарувања по работи од името 
и за сметка на ОЗТ од стопанската дејност 
4800 — Краткорочни кредити за обртни сред-

ства од името и за ^сметка на правни 
лица и граѓани дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност 

4801 — Други краткорочни кредити од името 
и за сметка на правни лица и гр.аѓани 
дадени на ОЗТ од стопанската дејност 

4802 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и други краткорочни пласма-
ни од името и за сметка на правни ли-
ца и ,граѓани кај ОЗТ од стопанската 
дејност 

4803 — Краткорочно здружени средства од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани во ОЗТ од стопанската дејност 

4804 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
мунална изградба од името и за сметка 
на правни лица и граѓани дадени на , 
ОЗТ од стопанската дејност 

4805 — Санациони краткорочни ,кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на ОЗТ од стопанската 
дејност 

' , 4806 — Други краткорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на- правни 
лица и граѓани од ОЗТ од стопанската 
дејност 

4808 — Трошоци на работењето по краткороч-
ни работи -од името и за сметка на ОЗТ 
од стопанската дејност 

70) сметка 481 — Побарувања по работи од името 
и за сметка на СИЗ од стопанската дејност 
4810 — Краткорочни кредити'. за обртни сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на СИЗ од сто-
панската дејност 

4811 — Други краткорочни кредити од името 
и за сметка, на правни лица и граѓани, 
дадени на СИЗ од стопанската дејност 

4812 — Краткорочни "пласмани1 во хартии од 
вредност и други краткорочни пласма-
ни од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани кај СИЗ од стопанската 
дејност 

4813 — Краткорочно здружени средства од 
името и за сметка на правни лица и' 
граѓани во СИЗ од стопанската дејност 

4814 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
мунална изградба од името и за сметка 
на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од стопанската дејност 

4815 — Санациони краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на СИЗ од стопанската 
дејност 

4816 — Други краткорочни побарувања по ра-
боти ' од името и за сметка на правни 
лица и граѓани од СИЗ од стопанската" 
дејност 

4818 — Трошоци на работењето по кратко-
рочни кредити од името и за сметка на 
СИЗ од стопанската дејност 

71) сметка 482 — Побарувања по работи од името 
и за сметка на- ОЗТ од општествените дејности 
4820 — Краткорочни кредити за обртни сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на ОЗТ од опш-
тествените дејности 

4821 — Други краткорочни кредити од името 
и за сметка-на правни лица и граѓани . 
дадени на ОЗТ од општествените деј-
ности 

4822 - Краткорочни пласмани во хартии од 
-вредност и други краткорочни пласма-
ни од името и за сметка tfa правни ли-
ца и граѓани кај Q3T од општествените 
дејности 

4823 — Краткорочно здружени средства од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани во ОЗТ од општествените деј-
ности 

4824 — Краткорочни кредити за станбено-ќо-
. - мунална изградба од името и за сметка 

на правни лица и граѓани дадени на 
ОЗТ од општествените дејности 

4825 — Санациони краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на ОЗТ од општестве-
ните дејности 

4826 —Други краткорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на правни: 

' лица и граѓани од ОЗТ од општестве-
ните дејности 

4828 — Трошоци на работењето по краткороч-
ни работи од името и за сметка на ОЗТ 
од општествените дејности 

72) сметка 483 — Побарувања по рабови од името 
и за сметка на СИЗ од општествените дејности 
4830 — Краткорочни кредити за обртни сред-

ства од ,името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на СИЗ од опш-
тествените дејности 

4831 — Други краткорочни кредити од името и 
за сметка на правни лица и граѓани 
дадени на СИЗ од општествените деј-
ности 

4832 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и други краткорочни пласман 
ни од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани кај СИЗ од општествепи-

„ те дејности 
4833 — Краткорочно здруж,ени средства од 

името и за сметка на правни лица и 
граѓани во СИЗ од општествените деј-
ности 

4834 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
мунална изградба од името и за сметка 
на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од општествените дејности N 

4835 — Санациони краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 

-. граѓани дадени на СИЗ -од општестве-
ните дејности . 

4836 - Други краткорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на празни 
лица и граѓани од СИЗ од општестве-
ните 'дејности 

4838 — Трошоци на работењето по кратхороч-
ни работи од името и за сметка на СИЗ 
од општествените дејности 

73) сметка 484 — Побарувања по работи од името 
и за сметка на ОПЗ 
4840 — Краткорочни кредити за обртни сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани даде tin на ОПЗ 

4841 — Ѕруги краткорочни кредити од името 
и за сметка на правни лица и граѓани 
дадени на ОПЗ 

4842 — Краткорочни кредити во хартии од 
вредност и други краткорочни плагма« 

- ни од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани кај ОПЗ 

4843 — Краткорочно здружени средства од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани во ОПЗ 

4844 - Краткорочни кредити за станбено-ко-
мунална изградба од името и за сметаа 
на правни лица и граѓани дадени на 
опз 
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4846 — Други краткорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на правни 
лица и граѓани од ОПЗ 

4848 — Трошоци на работењето по краткороч-
ни работи од името и за сметка на ОПЗ 

74) сметка 485 — Побарувања' по работи од името 
и за сметка на банки и на други финансиски 
организации 
4850 — Краткорочни кредити за обртни сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадеви на банки и. на 
други финансиски организации 

4851 — Други краткорочни кредити од името и 
за сметка на. правни лица и граѓани 
дадени на банки и на други финанси-
ски организации 

4852 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и други краткорочни пласма-
ни од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани кај банки и други финан-
сиски организации 

4853 — Краткорочно здружени средства од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани во банки и други финансиски 
организации 

4854 - Краткорочни кредити за станбено-ко-
муналца изградба од името и за смет-
ка на правни лица и граѓани дадени 
на банки и на други финансиски орга-
низации 

4855 - Санациони краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на банки и на други 
финансиски организации 

4856 — Други краткорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на правни 
лица и граѓани од банки и ^руги фи-
нансиски организации 

4858 — Трошоци на работењето по краткороч-
ни работи од името и за сметка на бан-
ки и на ' други финансиски органи-
зации 

75) сметка 486 — Побарувања по работи од имет;о 
и за сметка на други КОС 
4860 — Краткорочни кредити за обртни сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на други КОС 

4861 — Други краткорочни кредити од името и 
за сметка на правни лица и граѓани 
дадени на други КОС 

4862 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и други краткорочни пласма-
ни од името и за сметка на правни ли-
ца и грабани кај други КОС 

4863 — Краткорочно здружени средства од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани кај други КОС 

4864 - Краткорочни кредити'за станбено" ко-
мунална изг.радба од името и ,за сметка 
на правни лица и граѓани дадени на 
други КОС 

4865 — Санациони краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на други КОС 

4866 - Други краткорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на правни 
лица и граѓани од други КОС 

- 4868 — Трошоци на работењето по краткороч-
ни работи од името и за сметка на дру-
ги КОС 

76) сметка 487 — Побарувања по работи од името 
и за сметка на населението 

4870 — Краткорочни кредити за обртни сред-
ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на населението 

4871 — Други краткорочни кредити од името и 
за сметка на ' правни лица и граѓани 
дадени, на населението 

4873 — Краткорочно здружени средства од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани кај населението 

4874 — Краткорочни кредити за станбеко-ко-
мунална изградба од името и за сметаа 
на правни, лица и граѓани дадени на 
населението 

4876 — Други краткорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на правни 
лица и граѓани од населението 

4878 — Трошоци на работењето по краткороч-
ни работи од името и за сметка на 
населението 

77) сметка 488 — Побарувања по работи од името 
и за сметка на странски лица 
4880 — Краткорочни кредити за обртни сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на странски 

„ лица 
4881 - Други краткорочни кредити од името и 

за сметка на правни лица и граѓани 
дадени на странски лица 

4883 — Краткорочно вложени средства од име-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани кај странски лица 

4886 — Други краткорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на правни 
лица и граѓани од странски ,пица 

4888 — Трошоци на работењето со краткороч-
ни работи од името и за сметка на 
странски лица 

78) сметка 500 — Долгорочни кредити за извоз на 
стоки на кредит 

1 5000 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за извоз на опрема 
од домашно производство што се вгра-
дува во инвестициони објекти во кои 
учествува примарната емисија 

5001 — Долгрочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за извоз на трајни 

' ^потрошни Злата на комерцијален кре-
дит во кои учествува примарната еми-
сија 

5002 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за извоз на сери-
ска опрема на комерцијален кредит во 
кои учествува, примарната емисија 

5003 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за извоз на трајни 
потрошни блага во земјите во развој 
во кои учествува примарната емисија 

5004 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за извоз на сери-
ска опрема во земјите во развој во кои 
учествува примарната емисија , -

5009 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за извоз на стоки 

на кредит во кои не учествува примар-
ната емисија 

79) сметка 502 — Долгорочни кредити за произ-
водство 
5020 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТод 

стопанската дејност за производство is 
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подготвување на стоки за извоз според 
договорени работи во кои учествува 
примарната емисија 

5029'— Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за производство и 
подготвување на стоки за извоз според 
договорени работи во кои не учествува 
примарната емисија 

80) сметка 503 — Долгорочни кредити за продала , 
ба ,и купување на кредит во ,Југославија на 
бродови и опрема' 
5030 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 

стопанската дејност за продажба" на 
домашна опрема и бродови на кредит во 
Југославија во кои учествува примар-
ната емисија 

5031 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за купување на до-
машна опрема и бродови на кредит во ^ 
Југославија во кои учествува примар-
ната емисија . 

5039 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за продажба и ку-
пувале, на домашна опрема и бродови 
на кредит во Југославија во кои не 
учествува примарната емисија 

81) сметка 504 — Долгорочни кредити за изведу-
ва,ње на инвестициони работи во странство на 
кредит 
5040 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 

стопанската дејност за кредитирање на 
побарувања по основ на изведување на 
инвестициони работи во странство на 
кредит во кои учествува ' примарната 
емисија 

5049 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за изведување на 
инвестициони работи во -странство на 
кредит во кои не учествува примарна-
та емисија 

82) сметка 505 — 'Долгорочни кредити за извоз на 
опрема на бродови на кредит 
5050 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 

стопанската дејност за кредитирање на 
побарувања по основ на извоз на оп-
рема и бродови на кредит во кои уче-
ствува примарната емисија 

5059 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за извоз на опре-
ма и бродови на кредит во кои не уче-
ствува примарната, емисија 

83) сметка 508 — Други долгорочни кредити за по-
себни намени 
5080 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 

стопанската дејност за залихите на ту-
тун во кои учествува примарната еми-
сија 

5081 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стоп,анската дејност за производство на 
стоки на определена територија во кои 
учествува примарната емисија 

5082 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за залихите на 
стоки на определена територија во кои 
учествува примарната емисија 

84) сметка 510 — Долгорочни кредити дадени на 
ОЗТ од стопанската дејност 
5100 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 

стопанската дејност за обртни средства 

5101 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност за трајни обртни 
средства 

85) сметка 514 — Долгорочни кредити дадени на 
опз 
5140 — Долгорочни: кредити дадени на феде-

рацијата 
'5141 — Долгорочни кредити дадени на сојуз-

ните дирекции за стоковни резерви 
5142 — Долгорочни кредити дадени на други 

опз 
86) сметка. 515 — Долгорочни кредити дадени на 

банки и на други финансиски организации 
5150 — Долгорочни кредити дадени на интерни 

банки 
5151 — Долгорочни кредити дадени на основни: 

и здружени банки . « v 

5152 - - Долгорочни кредити дадени на други 
финансиски организации 

5153 — Долгорочни кредити дадени' на други 
банкарски организации 

87) сметка 516 — Долгорочни кредити' дадени на 
други КОС 
5160 — Долгорочни кредити на општествените 

и самоуправните фондови 
5161 — Долгорочни кредити дадени на други 

КОС 
88) сметка 517. — Долгорочни потрошувачки кре-

дити дадени на населението 
5170 — Долгорочни потрошувачки кредити да-

дени на населението 
5171-— Долгорочни потрошувачки кредити да-

дени на населението во кои учествува 
примарната емисија 

89) сметка 524 — Долгорочни кредити за инвестич 
ции дадени на ОПЗ 
5240 — Долгорочни кредити за инвестиции да-« 

дени на федерацијата 
5242 — Долгорочни кредити за инвестиции да-

- дени на други ОПЗ 
90) сметка 534 — Долгорочни пласмани во хартии 

" од вредност на ОПЗ 
5340 — Долгорочни пласмани во обврзници на 

федерацијата подобни за користење на 
примарната емисија 

5341 — Долгорочни пласмани во други обврз-
ници на федерацијата 

5342 — Долгорочни пласмани во обврзници на 
републиките и автономните покраини 
подобни за користење на примарната 
емисија 

5349 — Долгорочни пласмани во други обврза 
ници и други хартии од вредност на 
ОПЗ 

91) сметка 540 - Здружени и отстапени средства 
во ОЗТ од стопанската дејност 
5400 — Здружени средства во ОЗТ. од стопан-

ската ,дејност 
5401 — Отстапени средства на ОЗТ од стопан-

ската дејност 
5402 — Финансирање на определени пргреби 

на ОЗТ на стопанската дејност без об-
' врска за враќање на средствата 

92) сметка 541 - Здружени и отстапени средства: 
во СИЗ од стопанската дејност 
5410 - Здружени средства во СИЗ од стопан-

ската дејност 
5411 — Отстапени средства на СИЗ од стопан-

ската дејност 
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6412 — Финансирање на определени потреби на 
СИЗ од стопанската дејност без обвр-
ски за враќање на средствата 

93) сметка 542 — Здружени и - отстапени средства 
во ОЗТ од општествените дејности 
54*20 — Здружени средства во ОЗТ од опште-

ствените дејности 
5421 — Отстапени средства на ОЗТ од опште-

ствените дејности 
5422 — Финансирање на определени потреби 

на ОЗТ од општествените дејности без 
обврска за враќање на средствата 

94) сметка 543 — Здружени и отстапени средства 
во СИЗ од општествените дејности 
5430 — Здружени средства во СИЗ од опште-

ствените дејности 
5431 — Отстапени средства на СИЗ од опште-

ствените дејности 
5432 — Финансирање на определени потреби 

на СИЗ од општествените дејности без 
обврска за враќање на средствата 

95) сметка 544 — Здружени и отстапени средства 
во ОПЗ 
5440 — Здружени средства во 'федерацијата 
5441 — Здружени средства во други ОПЗ 
5442 — Отстапени средства на. федерацијата 
5443 — Отстапени средства во други ОПЗ 
5444 — Финансирање на определени потреби 

на федерацијата без обврска за вра-
ќање на средствата 

5445 — Финансирање на определени потреби 
на други ОПЗ без обврска за враќање 
на средствата 

96) сметка 545 — Здружени и отстапени средства 
во банки и други финансиски организации 
5450 — Здружени и отстапени средства во ин-

терни банки 
5451 — Здружени и отстапени средства во ос- " 

новни и здружени банки 
5452 — Здружени и отстапени средства во 

други финансиски организации 
54531— Здружени и отстапени средства во 

други банкарски организации 
97) сметка 546 — Здружени и отстапени средства 

кај други, КОС 
5460 ~~ Здружени средства кај други КОС 
5461 — Отстапени средства на други КОС 
5462 — Финансирање на определени потреби 

на други КОС "без обврска за враќање 
на средствата 

98) сметка 562 — Долгорочни кредити дадени на 
банки од примарната емисија за кредитирање 
на посебни намени 
5620 — Долгорочни кредити на банки од при-

марната емисија за извоз на опрема 
од домашно производство што се вгра-
дува во инвестициони објекти 

5621 — Долгорочни кредити на банки од при-
марната емисијава извозот на стоки на 
комерцијален кредит 

5622 — Долгорочен кредит на банки од при-
марната емисија за извозот на стоки и 
услуги на кредит во земјите во развој 

5623 — Долгорочни кредити на банки од при-
марната емисија за производство и 
подготвување на стоки за извоз по до-
говорени работи 

5624 — Долгорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
залихите на тутун 

5625 — Долгорочни кредити на банки од при-
марната емисија за продажба на до-
машна опрема и бродови на кредит во 
Југославија 

5626 — Долгорочни кредити на банки од при-
марната емргсија за кредитирање на 
купување на домашна опрема и бро-
дови 

5627 — Долгорочни кредити на банки и на 
други финансиски организации од при-

, марната Мисија за кредитирање на 
побарувања по основ на извоз на оп-

* рема и бродови на -кредит и изведу-
вање на инвестициони работи во стран-
ство на кредит 

5628 — Долгорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
производство и на залихи на произво-
ди на определена територија 

99) сметка 567 — Други долгорочни кредити даде-
ни на банки од примарната емисија 
5670 — Долгорочни кредити на банки од при-

марната емисија за покритие на кре-
дитите дадени за отстранување на по-
следиците од елементарни непогоди 

5671'— Долгорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на уво-
зот на опрема според посебни прописи 

5672 — Долгорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
трајните вложувања во обртни сред-' 
ства 

v 5673 — Долгорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
намените определени со посебни про-
писи 

5679 — Други долгорочни кредити од примар-
ната емисија 

100) сметка 580 — Побарувања по работи од името 
и за сметка на ОЗТ од стопанската дејност 
5800 — Долгорочни кредити за обртни сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на ОЗТ од 
странската дејност 

5801 — Долгорочни кредити за основни сред-
ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност 

5802 —'Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност и други долгорочни пласмани 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани кај ОЗТ од Стопанската деј-
ност 

5803 — Долгорочно здружени средства од име-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани во ОЗТ од стопанската дејност 

5804 — Финансирање без обврска за враќање 
' средствата • од името и за - сметка на 
правни лица и граѓани на ОЗТ од сто-
панската дејност 

5805 — Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба од името и за сметка 
на "правни лица и граѓани дадени на 
ОЗТ од стопанската дејност 

5806 — Санациони долгорочни кредити од 
името и З,а сметка на правни лица и 
граѓани дадени на ОЗТ,од стопанската 
дејност , 

5807 — Други долгорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на правни 
лица и граѓани од ОЗТ од стопанската 
дејност 

5808 — Трошоци на работењето по долгорочни 
работи од името и за сметка на ОЗТ од 
стопанската дејност 
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101) сметка 581 — Побарувања по работи од името 
и за сметка на СИЗ од стопанската дејност 
5810 — Долгорочни кредити за обртни сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на СИЗ од сто-
панската дејност 

5811 — Долгорочни кредити за основни сред-
ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на СИЗ ,од сто-
панската дејност 

5812 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вреднрст и други долгорочни пласмани 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани кај СИЗ од стопанската деј-
ност 

4 5813 — Долгорочно здружени средства од име-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани во СИЗ од стопанската дејност 

5814 — Финансирање без обврска за враќање 
на средствата од името и за сметка на 

- правни лица и граѓани на СИЗ од сто-
панската дејност 

5815 - Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба од името и зашеметеа 
на правни лица, и граѓани дадени на 
СИЗ од стопанската дејност 

5816 — Санациони долгорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на СИЗ од стопанска-

т а дејност 
5817 - Други долгорочни побарувања' по рабо- у 

ти од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани од СИЗ од стопанската 
дејност 

5818 — Трошоци на работењето по долгорочни 
работи од името и за сметка на СИЗ од 
стопанската дејност 

102) сметка 582 - Побарувања по работи од името 
и за сметка на ОЗТ од општествените деј-
ности 
5820 - До л горочни. кредити за дбртни средства 

од името и за сметка на правни лица 
и граѓана дадени на ОЗТ од општестве-
ните дејности 

5821 - Долгорочни кредити за основни сред-
ства од . името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на ОЗТ од оп-
штествените дејности 

5822 - Долго,рочни пласмани BOv хартии од 
вредност и други долгорочни пласмани 
од името и за сметка на правни лица и 
граѓани кај ОЗТ од општествените деј-
ности 

5823 — Долгорочно здружени средства од ѕше-
/ то и за ^сметка на правни лица и гра-

ѓани во ОЗТ од општествените деј-
ности 

5824 — Финансирање без обврска за враќање 
на средствата од името и за сметка на 
правни лица и граѓани на ОЗТ од оп-
штествените дејности 

5825 — Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба од името и за сметка 
на правни лица и граѓани дадени на , 

ОЗТ од општествените дејности 
5826 — Санациони долгорочни кредити од име-

то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани дадени на ОЗТ од општествените 
дејности 

5827 — Други долгорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на правни 
лица и граѓани од ОЗТ од општестве-
ните дејности 

5828 — Трошоци на работењето по долгорочни 
работи од името и за сметка на ОЗТ 
од општествените дејности 

)3) сметка 583 - Побарувања по работи од името 
и за сметка на СИЗ од општествените деј-
ности 
5830 - Долгорочни кредити за обртни средства 

од името И за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на СИЗ од општестве-
ните дејности 

5831 - Долгорочни кредити за основни средс-
тва од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани ^дадени на СИЗ од опш-
тествените дејности 

5832 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност и други долгорочни пласмани 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани кај СИЗ од општествените 
дејности 

5833 — Долгорочно здружени средства од име-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани во СИЗ од општествените дејности 

5834 —4 финансирање без обврска за враќање 
на средствата од името и за сметка на 
правни лица и граѓата на СИЗ од опш- " 
тествените дејности 

5835 — Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба од името и за сметка 
на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од општествените дејности. 

5836 — Санациони долгорочни кредити од Ихме-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани дадени на СИЗ од општествените 

t дејности 
5837 — Други долгорочни побарувања по. рабо- , 

ти од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани од СИЗ од општествените 
дејности. 

5838 — Трошоци на работењето по долгорочни 
работи од името и за сметка на СИЗ 
од општествените дејности ^ 

г 104) сметка 584 Побарувања по работи од името 
и за сметка на ОПЗ 
5840 - Долгорочни кредити за обртни средства 

од името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на ОПЗ 

5841 - Долгорочни кредити за основни средс-
т в а од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени на ОПЗ 

5842 - Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност и други долгорочни пласмани 
од името и за сметка на правни лица. 
и граѓани кај ОПЗ 

5843 - Долгорочно здружени средства од име-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани во ОПЗ 

5844 - Финансирање без обврска за- враќање 
на средствата од името и.за сметка г-та 
правни лица и граѓани на ОПЗ 

5845 — Долгорочни кредити за станбено-кому-
на л на изградба од името и за сметка 
на, правни лина и граѓани дадени на 
ОПЗ 

5847 — Други долгорочни побарувања по рабо-
ти од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани од ОПЗ 

- 5848 — Трошоци на работењето по долгорочни 
работи од името и за сметка на ОПЗ 

105) сметка 585 - Побарувања по работи од името 
и за сметка на банки и на други финансиски 
организации 
5850 - Долгорочни кредити за обртни средства 

од името и за сметка на правни лина и 
граѓани дадени на банки и на други 
финансиски организации 

5851 — Долгорочни кредити за основни средс-
тва од името и за сметка на правни 
лица и граѓани дадени па банки и на 
други финансиски организации 
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6852 — Долгорочни пласмани во хартии ojt 
вредност и други долгорочни пласмани 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани кај банки и други финан-
сиски организации 

, 5853 - Долгорочно здружени средства од име-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани во банки и д^уги финансиски ор-
ганизации 

5854 - Финансирање без обврска за враќање 
на средствата од името и за сметка на -
правни лица и граѓани на банки и на 
други финансиски организации 

\6855 — Долгорочни кредити за станбено-котлу-
нална изградба од името и за сметка на 
правни лица и граѓани дадени на бан-

, ки и на други финансиски организации 
5856 — Санациони долгорочни кредити од име-

то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани дадени на банки и на други фи-
нансиски организации 

5857 — Други долгорочни побарувања по ̂  ра-
боти од името и за сметка на правни 
лица 'и граѓани од банки и други фи-
нансиски организации 

5858 — Трошоци на работењето по долгорочни 
. ; , работи од името и за сметка на банки vt 

на други финансиски организации 

106) сметка 586 — Побарувања по работи од иг^ето 
и за сметка на други КОС 
5860 — Долгорочни креди-ти за обртни средства 

од името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на други КОС 

5861 — Долгорочни, кредити за основни средс-
тва од името и за сметка на правни 
лица и граѓани ^дадени на други КОС 

5862 Ј— Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност и други' долгорочни пласмани 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани кај други КОС 

5863 — Долгорочно здружени средства од име-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани кај други КОС 

5864 - Финансирање без обврска за враќање 
на средствата од името и за сметка на 
правни лица и граѓани на други КОС 

5865 — Долгорочни. кредити за станбено-лому-
нална изградба од името и за сметка 
на правни лица и граѓани дадени на 
други КОС , v 

5866 — Санациони долгорочни кредити од име-
то и за сметка на правни лица' и гра-
ѓани дадени на други КОС 

5867 —Други долгррочни побарувања по рабо-
ти од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани од други КОС 

5868 — Трошоци на работењето по долгорочен 
работи од името и за сметка на други 
КОС 

107) сметка 587 - Побарувања по« работи од името 
и за сметка на населението. 
5870 — Долгорочни кредити за обртни средства -

од името и за сметка на правни лица и 
граѓани дадегш на населението 5871 

5873 

5875 ^ Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба од името и за сметка 
на правни лица и граѓани дадени на 
населението 

5877 — Други долгорочни побарувања по ра-
боти од името и за сметка на правни 
лица и граѓани од населението 

5878 — Трошоци на работењето по долгорочни 
работи, од името и за сметка на насе-

- лението 

108) сметка 588 —. Побарувања по работи од името 
и за светка на странски "лица 
5880 — Долгорочни кредити за обртни средства 

од името и за сметка на правни лица 
и граѓани дадени на странски лица 

5881 — Долгорочни кредити за основни средс-
' тва од името и з'а сметка на правни 

лица и граѓани дадени на странски 
лица » 

5883 — Долгорочно вложени средства од името 
и за сметка ќа правни лица и граѓани 
кај странски лица 

5887 — Други долгорочни побарувања по рабо-
ти од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани од странски лица 

5888''— Трошоци на работењето по.долгорочни 
работа од името и за сметка на стран-
ски лица 

109) сметка 700 — Девизни тековни сметки на до-
машни банки и на други финансиски органи-
зации 
7000 - Девизни тековни сметки на основни 

.банки 
7001 - Девизни тековни сметки на здружени 

банки 
7002 Девизни тековни сметки на други фи-

нансиски организации 
7003 — Девизни депозити на. банки од девизни 

средства на граѓаните 
7004 — Девизни депозити на резервниот фонд 

на банките 
7009 — Други депозити на банки и на други 

финансиски организации 

НО) сметка 706 — Примени покритија по ,чекови и 
кредитни писма 
7060 Примени покритија од странски лица 

по ' чекови и кредитни писма во кон-
вертибилни девизи 

7061 — Примени покритија од странски лица 
по чекови и кредитни писма во прес-
метковни валути 

111) сметка 708 — Други депозити по видување ео 
девизи на странски лица 

' -7080 - Дрјти депозити на странски банки во 
конвертибилни девизи 

7081 — Други депозити на странски -лица во 
конвертибилни девизи 

7082 — Девизни сметки на странски амбасади 
и на други дипломатски, претставниш-
тва во конвертибилни девизи 

7083 — Девизни сметки на странски лица со 
живеалиште во Југославија во конвер-
тибилни девизи 

7088 - Други депозити на странски банки во 
пресметковни валути 

7089 — Други депозити на странски лица во 
пресметковни валути 

- Долгорочни кредити за основни средс- ^ 
тва од името'и за сметка на правни 
липа и. граѓани дадени на населението 

- Долгорочно здружени Средства од име-
то и за сметка на правни лица и гра-
ѓани кај населението 
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112) сметка 711 — Девизни сметки на претпријати-
ја, погони и единици во странство на ОЗТ од 
стопанската дејност 
7110 — Девизни сметки на претпријатија, пого-

ни единици во странство на ОЗТ од 
стопанската дејност, во конвертибилни 
девизи 

7111 — Девизни сметки на претпријатија, пого-
ни и единици во странство на ОЗТ од 
стопанската дејност, во пресметковни 
валути 

7112 — Девизни депозити на претпријатија и 
погони во странство на ОЗТ од стопан-
ската дејност од примени аванси за 
изведување на инвестициони работи во 
странство и за извоз на опрема 

113) сметка 719 - Други девизни средства на ОЗТ 
од стопанската дејност 
7190 — Девизни средства на ОЗТ' од ' стопан-

ската дејност од аванси за изведување 
на инвестициони работи во странство 
и за извоз на опрема 

7191 — Девизни средства на ОЗТ од стопан-
ската дејност за дознаки во странство 

7192 — Девизни средства на ОЗТ од стопан-
ската дејност на име покритие по 
акредитиви и гаранции 

71,99 - Други девизни средства На ОЗТ од сто-
панската дејност 

114) сметка 727 — Девизни сметки и други депо-
зити по видување на населението 
7270 - Девизни сметки на населението во ко.н-

вертибилни девизи 
7271 - Девизни штедни влогови на население-

то во конвертибилни девизи 
7272 — Девизни сметки на населението во 

пресметковни валути 
7273 — Девизни штедни влогови на население-

то во пресметковни валути 
7278 - Други депозити по видување на насе-

лението во конвертибилни девизи 
7279 — Други депозити по-видување на насе-

лението во пресметковни валути 

115) сметка 731 — Девизни сметки - на странски 
консигнациони складови 
7.310 — Девизни сметки на странски консигна-

циони складови во конвертибилни де-
визи . 

7311 — Девизни сметки на странски консигна-
циони складови во пресметковни ва-
лути 

116) сметка 747 — Орочени депозити во девизи на 
населението 
7470 — Краткорочни орочени депозити на на-

селението во конвертибилни девизи . 
7471 — Краткорочни орочени депозити на иа-

. „ селението ,во пресметковни валути 

117) сметка 748 — Орочени депозити во девизи ка 
странски лица 
7480 — Краткорочни орочени депозити на 

странски банки и на финансиски орга-
низации во конвертибилни девизи 

7481 — Краткорочни орочени депозити на дру-
ги странски лица во конвертибилни де-
визи 

7482 — Краткорочни орочени депозити на 
странски лица во пресметковни валути 

118) сметка 751 — Краткорочни кредити во девизи 
„ од домашни банки и други финансиски орга-

низации 
7510 — Краткорочни кредити во девизи од ос-

новни и здружени банки 
7511 — Краткорочни кредити во девизи од дру-

ги финансиски организации 
7512 — Краткорочни кредити во девизи од дру-

ги банкарски организации 

119) сметка 767 — Долгорочни депозити во девизи 
на населението 
7670 — Долгорочни депозити на населението во 

конвертибилни девизи 
7671 — Долгорочни депозити на населението во 

пресметковни валути 

120) сметка 768 - Долгорочни депозити во девизи 
на странски лица 
768Q — Долгорочни орочени депозити на стран-

. " ски банки и на финансиски организам 
ции во конвертибилни девизи 

7681 - Долгорочни орочени депозити на други 
странски лица во конвертибилни де-
визи 

7(382 — Долгорочни орочени депозити на стран-
ски лица во пресметковни валути 

121) сметка 771 — Долгорочни кредити во девизи! 
од домашни банки и од други финансиски ор-
ганизации 
7710 Долгорочни ^кредити во девизи од ос-

новни и здружени банки 
7711 — Долгорочни кредити во" девизи од дру-

ги финансиски организации 
7712 - Долгорочни кредити во девизи од дру-

ги банкарски организации 

122) сметка 772 — Долгорочни кредити во девизи 
од странски банки и . финансиски организации 
7720 — Долгорочни кредити од странски банки 

во конвертибилни девизи 
7721 — Долгорочни кредити од странски фи-

нансиски организации во конвертибил-
ни девизи 

7722 - Долгорочни кредити од странски банки 
и финансиски организации во пресмет-
ковни валути 

7723 - Долгорочни кредити од странски банки 
за сметка на федерацијата во пресмет-
ковни валути 

123) сметка 780 - Обврски по работи во девизи од 
името и за сметка на ОЗТ од стопанската деј-
ност 
7800 - Обврски по депозити и по други сред-

ства по видување во девизи од името 
и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОЗТ од стопанската дејност 

7801 - Обврска по краткорочно здружени 
средства во девизи од името и за смет-

. ка на правни лица и граѓани спрема 
ОЗТ од стопанската дејност 

7802 - Обврски по краткорочни кредити4 и 
: други краткорочни обврски во девизи 

од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема ОЗТ од стопанската 
дејност 

' 7003 — Други краткорочни обврски во девизи 
по работи од името и за сметка на 

ѕ правни лица и ,граѓани спрема ОЗТ од 
стопанската дејност 

7804 - Обврски по долгорочни орочени депо-
- зити во девизи од името и за сметка 
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на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од стопанската дејност 

7805 -— Обврски по долгорочно здружени сред-
ства во девизи од името и за сметка на 
правни ,лица и граѓани спрема ОЗТ од 
стопанската дејност 

7806 — Обврски по долгорочнР1 кредити и дру-
ги долгорочни обврски во девизи од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од стопанската 
дејност 

7807 — Други- долгорочни обврски во девизи по 
работи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема ОЗТ од стопан-
ската дејност 

7808 — Приходи по работи во девизи од името 
. и за сметка на ОЗТ од стопанската 

дејност 

124) сметка 781 — Обврски по работи во девизи од 
името и за сметка на СИЗ од стопанската деј-
,ност 

7823 — Други краткорочни обврски во девизи 
по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема ОЗТ од 
општествените дејности 

7824 — Обврски по долгорочно орочени депо-
зити во девизи од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од општествените дејности 

7825. — Обврски по долгорочно здружени 
средства во девизи од името и за смет-
ка на правни лица и граѓани" спрема 
ОЗТ од општествените дејности4 

7826 — Обврски по долгорочни кредити и дру-
ги долгорочни обврски во девизи од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од општествените 
дејности 

7827 — Други долгорочни обврски во -девизи по 
работи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема«03T од општес-
твените дејности 

7828 — Приходи по работи во девизи од името 
и за сметка на ОЗТ од општествените 
дејности 

- сметка 783 — Обврски по работи во девизи од 
името и за сметка на СИЗ од општествените 
дејности 
7830 — Обврски по депозити и по други сред-

ства по видување во девизи од името 
и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема СИЗ од општествените дејности 

7831 — Обврски по краткорочно здружени 
, средства во девизи од името и за смет-

ка на правни лица и граѓани спрема 
СИЗ од општествените дејности 

7832 — Обврски по краткорочни кредити и 
други краткорочни обврски во девизи 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема СИЗ од општестве-
ните дејности 

7833 — Други краткорочни обврски во девизи 
по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема СИЗ од 
општествените дејности 

7834 — ,Обврски по долгорочно орочени депо-
зити и во девизи од име-^о и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од општественР1те дејности 

7835 — Обврски по долгорочно здружени сред-
, ства во девизи од името и за сметка на 

правни лица и граѓани спрема СИЗ од 
општествените дејности 

7836 — Обврски по долгорочни кредити и дру-
ги долгорочни обврски^ во девизи од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од општествените 
дејности 

7837 — Други долгорочни обврски во" деви,зи по 
,работи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема СИЗ од опште-

t стоените дејности 
7838 — Приходи по работи во девизи од името 

и за сметка на СИЗ од општествените 
дејности 

сметка 784 - Обврски по работи во девизи од 
името и за сметка на ОПЗ 
7840 - Обврски по депозити и по други сред-

ства по видување во девизи од името 
4 и .за сметка на правни лица и граѓани 

спрема ОПЗ 

7810 — Обврски по депозити и по други сђед-
, ства по видување во девизи од името 

и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема СИЗ од стопанската дејност 

. 7811 т- Обврски по краткорочно здружени 
средства во девизи од тшето и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема 
СИЗ од стопанската дејност 

7812 — Обврски по краткорочни кредити и дру-
ги краткорочни обврски во девизи од ѓ 

името и за светка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од стопанската 
дејност 

7813 — Други краткорочни обврски во девизи 
по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема СИЗ од 
стопанската дејност 

7814 — Обврски по долгорочно орочени депо-
зити во девизи од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од стопанската дејност 

7815 — Обврски по долгорочни здружени сред-
ства во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема СИЗ од 
стопанската дејност 

7816 — Обврски по долгорочни кредити и дру-
ги долгорочни обврски во девизи од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од стопанската 
дејност 

7817 — Други долгорочни обврски во девизи по 
работи од името и за сметка на пра.зни 
лица и граѓани спрема СИЗ од стопан-
ската дејност 

7818 — Приходи по работи во девизи од името 
и за сметка на СИЗ од стопанската 
дејност 

125) сметка 782 — Обврски по работи во девизи од' 
името и за сметка на ОЗТ од општествените 
дејности 
7820 — Обврски по депозити и по други сред-

ства по видување во девизи од името 
и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОЗТ од општествените дејности 

7821 — Обврски по краткорочно здружени 
средства во девизи од името и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема,, 
ОЗТ од општествените'дејности " 

7322 - Обврски по краткорочни кредити и дру-
ги краткорочни обврски во девизи од 
името и за ' сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од општествените 
дејности 
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7841 — Обврски по краткорочно здружени 
средства во девизи од името и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема 
ОПЗ 

7842 — Обврски по краткорочни кредити и 
други краткорочни обврски ^о девизи 
од името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОПЗ 

7843 — Други краткорочни обврски во' девизи 
по работи од името и за сметка на 
правни лица спрема ОПЗ 

7844 — Обврски по долгорочно орочени депози-
ти во девизи од името и ?а сметка на 
правни лица и граѓани спрема ОПЗ 

7845 — Обврски по долгорочно здружени сред-
ства во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спре:ла ОПЗ у 

7846 — Обврски по долгорочни кредити и дру-
ги долгорочни обврски во девизи од 
името и за сметка на празни лица и 
граѓа,ни спрема ОПЗ 

7847 — Други долгорочни обврски во девизи по 
работи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема ОПЗ 

, 7848 — Приходи по работи во девизи од името 
и за сметка на ОПЗ 

128)/сметка 785'— Обврски по работи во девизи од 
името и за сметка на банки и на други финан-
сиски организации 
7850 — Обврски по депозити и по други сред-

ства по видување во девизи ЈОД името 
и за сметка на правни лица и граѓа ни 
спрема банки и други финансиски ор-
ганизации 

7851 — Обврски по краткорочно здружени 
средства во девизи од името и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема 
банки и други финансиски организации 

7852 — Обврски по краткорочни кредити и 
други краткорочни обврски во девизи 
од името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема банки и други финан-
сиски организации ^ 

7853 - Други краткорочни обврски во. девизи 
по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема банки и 
други финансиски организации 

7854 — Обврски по долгорочно орочени депо-
зити во девизи од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема бан-

" ки и други финансиски ортанизации 

7855 - Обврски по долгорочно здружени сред-
ства во девизи од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема бан-
ки и други финансиски организации. 

7856 — Обврски по долгорочни кредити и дру-
ги долгорочни обврски во девиза од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема банки и други финан-
сиски организации 

7857 — Други долгорочни обврски во девизи по 
работи од името и за сметка на правни 

4 лица и граѓани спрема банки и други 
финансиски организации 

7858 — Приходи по работи во девизи од името 
и за сметка на банки и други финан-
сиски организации 

129) сметка 786 - Обврски по работи во девизи од 
името и за сметка на други КОС 
78150 — Обврски по депозити и по други сред-

ства по видување во девизи од името 
и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема други КС)С 

7801 — Обврски по краткорочно здружени 
средства во девизи од името и за- смет«. 
ка на правни лица и граѓани спрема 
други КОС i 

7862 — Обврски по краткорочни кредити и дру-
ги краткорочни обврски во девизи од 
името и за сметка на правни даца и 
граѓани спрема други КОС 

7863 - Други краткорочни обврски во. девизи 
по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема други 
КОС 

" 7864 — Обврски по долгорочно орочени депо-
зити во девизи од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема дру-
ги КОС 

7865 — Обврски по долгорочно здружени -сред-
ства во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема други 
КОС 

7863 — Обврски по долгорочни кредити и дру-
ги^ долгорочни обврски во девизи од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема други КОС 

7867 — Други долгорочни обврски во девизи по 
работи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема други КОС 

7868 — Приходи по работи во девизи од името 
и за сметка на други КОС 

130) сметка 787. — Обврски по работи во девизи од 
името и за сметка на населението 
7870 — Обврски' по депозити и по други сред-

ства по видување во девизи од името 
и за сметка на правни лица и. граѓани 
спрема населението 

7872 — Обврски по краткорочни кредити и 
други краткорочни обврски во девизи 
од името и за сметка на правни лина и 

- граѓани спрема населението 
7873 - Други краткорочни обврски во девизи ( 

по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема населе-
нието 

7874 —, Обврски по долгорочно орочени депо-
' здти во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема, насе-
лението 

7878 - Обврски по долгорочни кредити и дру-
ги долгорочни обврски во девизи од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема населението 

7877 — Други долгорочни обврски во девизи по 
работи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема населението 

7878 - Приходи по работи во девизи од името 
и за сметка на населението 

131) сметка 788 Обврски по работи во девизи, од 
името и за сметка на странски лица 
7880 - Обврски по депозити и по други сред-

ства по видување во девизи од името 
и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема странски лица 

ѓ 
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7881 — Обврски по краткорочно вложени сред-
ства во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема стран-
ски лица 

7882 — Обврски по краткорочни кредити и 
други краткорочни обврски во девизи 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема странски лица 

7883 — Други краткорочни обврски во девизи 
по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема странски 
лица 

7884 - Обврски' по долгорочно орочени депо-
зити во девизи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема стран-
ски лица 

7885 — Обврски по долгорочно вложени сред- , 
-с;тва во девизи од името и за сметка 
на правни лица ^граѓани спрема стран-
ски лица „ 

" 7886 — Обврски по долгорочни кредити и дру-
ги долгорочни обврски во девизи од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема странски лица 

7887 — Други долгорочни обврски во девизи по 
работи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема странски лица 

7888 — Приходи по работи во девизи од името 
и за сметка на странски лица 

132) сметка 801 — Жиро-сметки на СИЗ од сто-
панската дејност 
8010 — Жиро-сметки на СИЗ од материјалното 

производство 
8011 — Жиро-сметки на СИЗ од станбено-ко-

муналиата област 1 -
8012 - Средства на СИЗ од станбено-комунал-

ната област за покритие на разликата 
во станарината 

133) сметка 804 — Жиро-сметки на ОПЗ " i 
8040 — Жиро-сметки на федерацијата 
8041 — Средства на федерацијата за инвести-

ции во стопанството 
8042 — Жиро-еметки на други ОПЗ 
8043 — Средства на други ОПЗ за инвестиции 

во стопанствово 

134) сметка 805 - Жиро-сметки на банки и на дру-
ги финансиски организации 
8050 — Жиро-сметки на интерни банки 
8051 т- Жиро-еметки на основни и здружени 

банки 
8052 — Жиро-сметки на други финансиски ор-

ганизации 
8053 Жиро-сметки на други (банкарски ор-

ганизации v 

135) сметка 806 - Жиро-сметки на други КОС 
8000 - Жиро-сметки на самоуправни фондови 
8061 - Жиро-сметки на заедничките резерви 

на ОЗТ 
8062- — Жиро-сметки на општествените фон-

- допи 
8063 - Жиро-сметки на фондовите на ОПЗ 
8064. - Жиро-сметки на фондовите и на сред-

ствата за отстранување на последиците^ 
- ,од елементарни непогоди 

8069 — Жиро-сметки на други општествени 
' правни лица. 

136) сметка 807 - - Жиро и тековни сметки на на-
селението 

8070 — Жиро-сметки на граѓаните 
8071 .— Тековни сметки на граѓаните 

137) сметка 808 - Жиро-сметки на странски лица 
8080 — Жиро-сметки на странски, лица 
8081 — Тековни сметки на странски лица 
8082 — Посебни сметки на странски лица 

138) сметка 810 - Сметки на заедничката потро-
шувачка на ОЗТ од стопанската дејност 
8100 — Средства на заедничката потрошу-

вачка на ОЗТ од стопанската дејност 
8101 — Средства на станбена изградба иа.ОЗТ 

од стопанската дејност 

139) сметка 811 - Сметки на заедничката потро-
, - шувачка на СИЗ од стопанската дејност 

8110 — Средства на заедничката потрошувачка 
на СИЗ од стопанската дејност 

ч 8111 - Средства за станбена изградба на СИЗ 
од стопанската дејност 

140) сметка 812 - Сметки на заедничката потро-
шувачка на ОЗТ од општествените дејности 
8120 — Средства на заедничката - потрошувачка 

на ОЗТ од општествените дејности 
8121 — Средства за станбена изградба на ОЗТ 

од општествените дејности 

141) сметка 813 — Сметки на заедничката потро-
шувачка на СИЗ од општествените дејности 
8130 — Средства на заедничката потрошувачка 

на СИЗ од општествените дејности 
8131 — Средства за станбена изградба на СИЗ 

од општествените дејности 
142) сметка 814 — Сметки на заедничката потро-

шувачка на ОПЗ 
8140 — Средства на заедничката потрошувач-

ка на сојузните органи и сојузните ор-
ганизации -

8141 — Средства за станбена изградба на со-
јузните органи и сојузните организации 

8142 т Средства "на заед,ничката потрошувачка 
на органите и организациите на други 
ОПЗ 

k 8143 — Средства за станбена., изградба на ор-
ганите и организациите на други ОПЗ 

, 143) сметка 815 — Сметки на заедничката потро-
шувачка на ,банки и на други финансиски ор-
ганизации 
8150 — Средства на заедничката потрошурач-

ка на банки и на други финансиски 
организации ^ 

8151 — Средства за станбена изградба на бан-
ки и на други' финансиски организации 

144) сметка 816 --Сметки на заедничката потро-
шувачка на други КОС 
8160 — Средства на заедничката потрошувачка 

' на други КОС 
8161 — Средства за станбена изградба на дру-

ги КОС 

145) сметка 820 - Други депозити по видување на 
ОЗТ од стопанската дејност 
8200 —Издвоени и обезбедени средства наОЗТ 

- од стопанската дејност за плаќање на 
инвестиции 

8201 — Пресметани а пера споредени средства 
на доходот на ОЗТ од стопанската деј-
ност издвоени на посебна сметка 
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8202 - Средства од придонеси на корисниците 
на електрична енергија од низок на-
пон за финансирање на електроенер-
гетски објекти 

8203 — Средства на резервите на ОЗТ од сто-
панската дејност 

8204 — Средства на ОЗТ од стопанската деј-
ност за дознаки во странство 

8205— Средства на ОЗТ од стопанската деј-
ност на име покритие по акредитиви, 
гаранции и кредити во странство 

8206 — Средства на, ОЗТ од стопанската деј-
ност за издавање на чекови и кредит-
ни писма на странски средства за пла-
ќање 

8207 — Средства на ОЗТ од стопанската ,деј-
ност за купување на девизи 

8208 — Депозити на ОЗТ од стопанската деј-
ност кај народната банка на вредноста 
на увозот на определени ,стоки и ус-
луги и користење на странски кредити 

8209 — Дру.ги ограничени депозити на ОЗТ од 
стопанската- дејност 

146) сметка 821 — Други депозити по видување на 
СИЗ од стопанската дејност 
8210 - Издвоени и обезбедени средства на 

, СИЗ од стопанската дејност за плаќа-
ње на инвестиции 

8213 — Средства на резервите на СИЗ од сто-
панската дејност 

8214 - Средства на СИЗ оД стопанската деј-
ност за дознаки во странство 

8215 - Средства на СИЗ од стопанската деј-
ност на име покритие по акредитиви, 
гаранции и кредити во странство 

8216 — Средства на СИЗ од стопанската деј-
ност за издавање на чекови и кредит-
ни писма на странски средства за пла-
ќање 

8217 — Средства на СИЗ од стопанската деј-
ност за купување на девизи 

8219 Други ограничени депозити на СИЗ од 
стопанската дејност 

147) сметка 822 — Други депозити по видување на 
ОЗТ од општествените дејности 
8220 - Издвоени и обезбедени средства на 

' ОЗТ од општествените дејности за 
плаќање на инвестиции 

8221 - Пресметани а нераспоредени средства 
4 на доходот на ОЗТ од општествените 

дејности 
8223 - Средства на резервите на ОЗТ од оп-

штествените дејности 
8224 - Средства на ОЗТ од општествените 

дејности за дознаки во странство 
8225 - Средства на ОЗТ од општествените 

дејности на име покритие по акреди-
тиви, гаранции и кредити во странство 

8226 - Средства на ОЗТ од општествените 
дејности за издавање на чекови и кре-
дитни писма на странски средства за 
за плаќање 

8227 - Средства на ОЗТ од општествените 
дејности за купување на девизи 

8229 — Други ограничени депозити на ОЗТ од 
општествените дејности 

148) сметка 823 Други депозити по видување на 
СИЗ од општествените дејности 
8230 — Издвоени и обезбедени средства на 

СИЗ од општествените дејности за 
плаќање на инвестиции 

8233 — Средства на резервите на СИЗ од оп-
штествените дејности 

8234 - Средства на СИЗ од опшгествените 
дејности за дознаки во странство 

8235 — Средства на СИЗ од општествените 
дејности на име покритие по акреди-
тиви 

8236 — Средства на СИЗ од општествените 
те дејности за издавање на чекови и 
кредитни писма на. странски средства 
-за плаќање 

8237 — Средства на СИЗ од општествените 
дејности 

8239 — Други ограничени депозити на СИЗ од 
општествените дејности 

149) сметка 824, - Други депозити по видување на 
ОПЗ 
8240 — Издвоени и обезбедени средства на 

ОПЗ за плаќање на инвестиции 
8241 — Средства на ОПЗ за исплати по посеб-

ни работи ' . 
8242 Нераспоредени посебни средства на 

ОПЗ 
8243 — Средства на резервите на ОПЗ 
8244 — Средства на ОПЗ за дознаки во стран-

ство ' ^ 
8245 — Средства на ОПЗ на име покритие' по 

акредитиви, гаранции и кредити во 
странство 

8246 - Средства на С " 3 за издавање чекови и 
- кредитни писма на странски средства за 

плаќање 
8247 — Средства на ОПЗ за купување на де-

визи 
8249 — Други ограничени депозити на ОПЗ 

150) сметка 825 - Други депозити по видување на 
банки и на други финансиски организации 
8250 — Издвоени и обезбедени средства на 

банки и на други финансиски органи-
зации за плаќање на инвестиции 

8251 — Депозити на штедно-кредитни органи-
зации по влогови на штедење 

8253 - Средства на резервите на интерни 
банки и на други банкарски организа-
ции 

8254 — Средства на банки и на Други финан-
сиски организации за' дознаки во 
странство. 

8255 - Средства на,банки и на други финан-
сиски орган-изации на име покритие по 
акредитиви, гаранции и кредити во 
странство 

8256 — Средства на банки и на други финан-
. сиски организации за издавање на че-
кови и кредитни писма на странски 
средства за плаќање 

8257 — Средства на банки и на други финан-
сиски организации за купување на 
девизи 

8259 - Други ограничени депозити на банки и 
на други финансиски организации 

151) сметка 826 - Други депозити по видување на 
други" КОС 
8260 - Издвоени и обезбедени средства на 

други КОС за плаќање на инвестиции 
8262 — ^распоредени посебни средства и де-

позити на други КОС 
8263 - Средства на резервите на други КОС 
8264 - Средства на други КСС за дознаки во 

странство 
8265 - Средства на други КОС на ѓше покри-

тие по акредитиви 
8266 - Средства на други КОС -за издавање 

на чекови и кредитни писма на стран-
ски средства за плаќање 

8267 - Средства^ на други КОС за купување 
на девизи 

I 
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8269 - Други ограничени депозити на други 
КОС 

152) сметка 827 - Други депозити по видување на 
населението 
8271 - Влогови на штедење по видување 
8279 — Други ограничени депозити на населе-

нието 

153) сметка 828 - Други депозити по видување на 
странски лица 
8280 - Други депозити по видување на 

странски лица 
8284 — Депозити на меѓународни финансиски 

организации 
8285 - Контрапарт фондови 
8289 — Други ограничени депозити на стран-

ски лица 

154) сметка 835 - Краткорочни обврски спрема 
банки и други финансиски организации по 

' хартии од вредност 
8350 - Краткорочни обврски спрема банки и 

други финансиски организации по из-
дадени благајнички записи 

8351 — Краткорочни обврски спрема банки и 
други финансиски организации ^по из-
дадени други хартирг од вредност 

155) сметка 845 - Обврски по краткорочни креди-
ти спрема банки и други финансиски органи-
зации 
8450 — Обврски по краткорочни кредити спре-

ма интерни банки 
8451 — Обврски" по краткорочни кредити спре-

ма основни и здружени банки 
8452 — Обврски по краткорочни кредити спре-

ма други финансиски организации 
8453 — Обврски по краткорочни кредити спре-

ма други банкарски организации 

156) сметка 855 — Здружени средства на банки и 
на други финансиски организации 
8550 — Здрулсени средства на интерни банки 
8551 — Здружени средства на основни и здру-

жени банки 
8552 - Здружени средства на други финанси-

ски организации 
8553 - Здружени средства на други банкар-

ски организации 

157) сметка 862 — Обврски по краткорочни креди-
ти од примарната емисија за кредитирање ра-
боти , на извоз на стоки и услуги 
8620 — Обврски по краткорочни кредити од 

примарната емисија за кредитирање 
на извозот на стоки и услуги 

8621 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната ,емисија за кредитирање 
на извоз на стоки на комерцијален 
кредит — 

Б622 — -Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
производството и подготвување на 
стоки за извоз и подготвување на ту-
ристички услуги 

8623 - Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање наѓ 
определени залихи на детали и џа дру-
ги договорени стоки наменети за извоз 

8624 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
побарувањата од Меѓународната банка 
за обнова и развој 

8625 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на извозот на стоки и услуги на кре-
дит во земјите во развој 

158) сметка 863 — Обврски по краткорочни креди-
ти од примарната емисија за кредитирање на 
производството на определени земјоделски 
производи 
8630 — Обврски . по краткорочни кредити од 

примарната емисија за кредитирање 
4 на производството на пченица 

8631 — Обврски по краткорочгш кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
производството на маслода.)ни култури 

8632 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на производството на шеќерна репа 

8633 — Обврски по краткорочни кредити од 
-примарната емисија 'за кредитирање на 
производството на тутун 

8634 — Обврски по краткорочн.и кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
комерцијално производство на пченка 

8635 -7 Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на производството на оризова арпа 

8636 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на гоење на' говеда 

8637 — Обврски по краткорочни кредити-,од 
примарната емисија за кредитирање 
на гоење на свињи и овци 

t 
159) сметка 864 - Обврски по краткорочни креди-

ти од примарната емисија за кредитирање на 
производството на определени залихи на зем-
јоделски производи 
8640 — Обврски по краткорочни кредити од 

примарната емисија за кредити-рање 
на сезонски залихи на домашна пче-

/ ница 
8641 — Обврски по краткорочни кредити од 

примарната емисија за кредитирање на 
залихи на маслодајни култури 

8642 - Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на" 
залихи на шеќерна репа 

8643 — Обврски ^ по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на залихи на шеќер 

8644 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
комерцијални залихи на пченка 

8G45 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
сезонски залихи на оризова арпа и 
ориз 

8646 — Обврски по краткорончи кредити од 
примарната емисија за кредитирање 

^ на залихи на домашно езерово масло . 

160) сметка 867 - Обврски по краткорочни креди-
ти од примарната емисија за кредитирање, па 
други посебни намени 
8670 — Обврски по краткорочни кредити од 

^примарната емисија врз основа на ме-
ници 

8671 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија ,врз основа на ст-
рански хартии од вредност 
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8672 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на залихи на производи на определе-
на територија 

8673 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за ликвидност 

8674 — Обврски по бескаматни краткорочни 
кредити од примарната емисија 

8675 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за покритие на да-
дени кредити за отстранување на пос-
ледици од елементарни непогоди 

8676 — Обврски по краткорочни позајмици за -
исплата на штедни влогови 

8679 — Обврски по други краткорочни кредити 
од примарната емисија 

161) сметка 870 - Орочени депозити на ОЗТ од 
стопанската дејност 
8700 - Орочени депозити на ОЗТ од стопан-

ската дејност 
8701 - Орочени депозити за станбена изградба 

на ОЗТ од стопанската дејност 

162) сметка 871 - Орочени депозити на СИЗ од 
стопанската ,дејност 
8710 - Орочени депозити на СИЗ од стопанска-

та дејност 
8711 — Орочени депозити за станбена изградба 

на СИЗ од стопанската дејност 

163) сметка 872 - Орочени депозити на ' ОЗТ од 
општествените дејности 
8720 — Орочени депозити на ОЗТ од општест-

вените дејности 
8721 — Орочени депозити за станбена изградба 

на ОЗТ од општествените дејност^. 

164) сметка 873 - Орочени депозити на СИЗ од 
општествените дејности 
8730 - Орочени депозити на СИЗ од општест-

вените дејности 
8731 — Орочени депозити за станбена изградба 

на СИЗ од општествените дејности 

165) сметка 874 — Орочени депозити на ОПЗ 
8740 — Орочени депозити на ОПЗ 
8741 — Орочени депозити за станбена изград-

ба на ОПЗ 

166) сметка 875 - Орочени депозити на банки и 
на други финансиски организации 

\ 

8750 - Орочени депозити на банки и на други 
' финансиски организации 

' 8751 - Орочени депозити за станбена изградба 
на банки и на други финансиски орга-
низации 

167) сметка 876 — Орочени депозити на други КОС 
8760 — Орочени депозити на други КОС 
8761 — Орочени депозити за станбена изград-

ба на други КОС 

168) сметка 877 — Орочени депозити на населе-
нието ' 
3770 — Орочени депозити на' населението 
8771 — Орочени депозити за станбена изградба 

на населението 

169) сметка 878 — Орочени депозити на странски 
лица 
"8780 - Орочени депозити на странски лица . 

8781 — Орочени депозити за станбена изградба 
на странски лица 

170) сметка 880 — Обврски по работи од името и 
за сметка на ОЗТ од стопанската дејност 

8800 — Обврски по депозити и по други сред-
ства по видување од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од стопанската дејност 

8801 — Краткорочни обврски по^ хартии од 
вредност издадени од името и за сметка 
на правни лица спрема ОЗТ од стопан-
ската дејност 

8802 — Обврски по. краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од стопанската 
дејност 

8803 - Обврска по краткорочно здружени сре-
дства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема ОЗТ од стопан-

ч ската дејност 
8804 — Обврски по краткорочно орочени депо-

зити од името и за сметка на правни ли-
ца и граѓани Спрема ОЗТ од стопанска-
та дејност 

8805 — Други карткорочни обврски по работи 
од името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од стопанската деј-
ност 

8808 — Приходи по краткорочни работи од 
името и за сметка на ОЗТ од стопанска-
та дејност 

171) сметка 881 - Обврски по работи од името и 
за сметка на СИЗ од стопанската дејност 
8810' — Обврски по депозити ,и по други, сред-

ства по видување од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од стопанската дејност 

8811 — Краткорочни обврски по хартии од 
вредност из,дадени од името и за смет-
ка на правни лица спрема СИЗ од сто-
панската дејност 

8812 — Обврски по краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од стопанската 
дејност 

8813 — Обврски по краткорочно здружени сре-
дства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема СИЗ од стопан-
ската деј-ност 

8814 — Обврски по краткорочно орочени депо-
зити од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема СИЗ од стопан-
ската дејност 

8815 — Други краткорочни обврски по рабо-
ти од името и за сметка на правни лиг 
ца и граѓани спрема СИЗ од стопанската 

" дејност ' 
8818 - Приходи « по краткорочни работи од 

името и-за сметка на СИЗ од стопан-
ската дејност 

172) сметка 882 - Обврски по работи од името и 
за сметка на ОЗТ од општествените дејности 
8820 — Обврски по депозити и по други сред-

, ства по видување од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од општествените дејности 

8821 — Краткорочни обврски по хартии од 
вредност издадени од името и за сметка 
на правни лица. спрема ОЗТ од опште-
ствените дејности 

8822 — Обврски по краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и гра-
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гани спрема ОЗТ од општествените деј-
ности 

. 8823 — Обврски по краткорочно здружени сред-
ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема ОЗТ од опште-
ствените дејности 

-8324 — Обврски по краткорочно орочени депо-
зити од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема ОЗТ од опште-
ствените дејности 

8825 — Други краткорочни обврски по работи 
од името и за сметка нЈа правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од општествените 
дејности 

8828 - Приходи по краткорочни работи од име-
. то и за сметка на ОЗТ од општествени-

т е дејности 

173) сметка 883 - Обврски по работи од името иза 
сметка на СИЗ" од општествените дејности 1 
Ј8830 - Обврски по депозити и по други сред-

ства по видување од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од општествените дејности 

8831 - Краткорочни обврски по хартии од 
вредност издадени од името и за смет-
ка на правни лица спрема ОЗТ од оп-
штествените дејности' 

8832 - Обврски -по крат,корочни кредити од 
^ името и за сметка на правни лица и 

граѓани спрема СИЗ од општествените 
дејности 

8833 - Обврски по краткорочно здружени ' 
средства на правни лица и на граѓани 
спрема СИЗ од општествените деЈЕтости 

8834 — Обврски по краткорочно орочени депо-
зити од името и за сметка,на правни ли-
ца и граѓани спрема СИЗ од општестве-
ните дејности 

8835 - Други краткорочни' обврски по работи 
од името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од општествените 
дејности 

8838 - Приходи по краткорочни 'работи од 
името и за сметка на СИЗ од општест-
вените дејности 

174) сметка 884 - О.бврски по работи од името и 
за сметка на ОПЗ 
8840 — Обврски по депозити и по други средства 

по видување од името и за сметка на 
правни-лица и граѓани спрема OП3 

8841 — Краткорочни обврски по хартии од 
вредност од името и за сметка на прав-
ни лица спрема ОПЗ 

8842 — Обврски по краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и гра-
ѓани спрема ОПЗ 

8843 — Обврски по ' краткорочно здружени 
средства од името и за сметка на прав-
ни лица и граѓани спрема ОПЗ 

8844 - Обврски по краткорочно орочени депо-
зити од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема ОПЗ -

8845 — Други краткорочни обврски По работи 
од името и за сметка на правни лица и 

. . граѓани спрема ОПЗ 
8848 — Приходи по краткорочни работи од 

името и за сметка на ОПЗ 

175) сметка 885 — Обврски по работи од името и 
за сметка на банки и на други финансиски 
организации 
8850 — Обврски по депозити и по други сред-

ства по видување од името и за сметка 

на правни лица и граѓани спрема бан-
ки и други финансиски организации 

8851 — Краткорочни ' обврски по хартии од 
вредност од името и за сметка на прав-
ни лица спрема банки и други финан-
сиски организации 

8852 — Обврски по краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема банки w други финан-
сиски организации 

8853 — Обврски по краткорочно здружени сред-
ства од името и за сметка ^ на правни 
лица и граѓани спрема банки и други 
финансиски организации , 

8854 — Обврски по краткорочно орочени депо-
зити од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема банки и други 
финансиски организации' 

8855 — Други краткорочни обврски по работи 
од името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема банки и други финан-
сиски организации 

8858 — Приходи' по краткорочни работи од, 
името и за сметка на банки и на други 
финансиски организации 

176) сметка 886 - Обврски по работи од името и 
", за сметка на други КОС 

8860 — Обврски по депозити и по други средст-
ва по видување од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема други 

" КОС 
8861 — Краткорочни обврски по хартии од 

вредност издадени од името и за сметка 
на правни лица спрема други КОС 

8862 — Обврски по краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема други КОС 

8863 — Обврски по краткорочно здружени 
средства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема др^ги КОС 

8864 — Обврски по" краткорочно орочени депо-
зити од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема други КОС 

8865 — Други краткорочни обврски по работи 
од името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема други КОС 

- 8868 — Приходи по краткорочни работи од 
името" и за сметка на други КОС 

177) сметка 887 — Обврски по работи од' името и 
за сметка ца населението 
8870 — Обврски по депозити и по други-сред-

ства по видување од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема насе-
лението 

8871 — Краткорочни обврски по хартии од 
вредност од името и за сметка на прав-
ни лица спрема населението 

8873 — Обврски по краткорочно вложени, 
средства од името и за сметка-на прав-
ни лица и граѓани спрема населението 

8874 — Обврски по краткорочно орочени де-
позити од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема населението 

8875 —,Други краткорочни обврски по работи 
од името и за сметка на правни лица 
,и граѓани спрема населението 

8873 — Приходи по краткорочни работи од 
името и за сметка на населението 

178) сметка 888 - Обврски по работи од името и 
за сметка на странски лица 
8880 — Обврски по депозити и по други сред-

ства по видување од името и за смет-
а а на правни лица и граѓани спрема 
странски лица 
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' 8831 — Краткорочни обврски по хратии од 
вредност издадени, од името и за смет-
ка на правни лица спрема странски 

- лица г 

8882 —- Обврски по краткорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема странски лица 

, 8883 — Обврски по краткорочно здружени 
средства од името и за сметка на прав-" 
ни лица и граѓани спрема странски 

- лица 
8884 т- Обврски по краткорочно орочени де-

позити од името и за светка на прав-
ни лица и 'граѓани спрема странски 
лица -

8885 — Други краткорочни обврски по работи 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема странски" лица 

8888 — Приходи по краткорочни работи од 
името и за сметка на странски лица 

179) сметка 900 — Фонд на основните средства 
9000 - Средства на ОЗТ од стопанската деј-

ност во фондот на основните средства 
9001 - Средства на СИЗ од стопанската деј-

ност во фондот на основните средства 
9002 —Средства на ОЗТ од општествените 

дејности во фондот на основните сред-
ства 

9003 — Средства на СИЗ од општествените 
дејности во фондот на основните сред-
ства 

9005 - Средства на банки и на други финан-
сиски организации во фондот на ос-
новните средства 

9006 - Средства на други КОС во фондот на 
основните средства 

180) сметка 901 - Фонд на солидарната одговор-
ност 
9010 - Седства на ОЗТ од стопанската дејност 

во фондот на солидарната одговорност 
.9011 — Средства на СИЗ од стопанската деј-

ност во фондот на солидарната одго-
ворност 

9012 - Средства на ОЗТ од општествените 
дејности во фондот на солидарната од-
говорност 

9013 — Средства на СИЗ од општествените 
дејност^ во фондот на солидарната од-
говорност 

.9015 — Средства на банки и на други финан-
- сиски организации во фондот на соли-

дарната одговорност 
9016 — Средства на други КОС во фондот на 

солидарната одговорност 

181) сметка 902 — Резервен фонд 
"9020 — Средства на ОЗТ од стопанската деј-

' ност во резервниот фонд 
9021 — Средства на СИЗ од стопанската деј-

ност во резервниот фонд, 
9022 .— Средства на ОЗТ од општествените 

дејности во резервниот фонд 
9023 — Средства на СИЗ од " општествените 

дејности во резервниот фонд 
9025 — Средства на-банки и на други финан-

сиски организации во резервниот фонд 
9026 — Средства на други КОС во резервниот 

фонд -

182) сметка 908 - Други, фондови 
9080 - Средства на ОЗТ од стопанската деј-

ност во други фондови 

9081 - Средства на СИЗ од стопанската деј-
ност во други фондови 

9082 — Средства на ОЗТ од општествените 
дејности во други фондови 

9083 —,Средства на СИЗ од, општествените 
Дејности во други ФОНДОВИ 

9085 — Средства на банки и на ДР^ги финан-
сиски организации во други фондови 

9036 - Средства на други КОС во други фон-
, ДОБИ 

183) сметка 944 — Обврски по долгорочни кредити 
спрема ОПЗ 
9440 - Обврски по долгорочни кредити спре-

ма федерацијата -
9441 - Обврски по 'долгорочни кредити спре-

ма други ОПЗ 

184) сметка 945 - Обврски по долгорочни кредити 
спрема банки и други финансиски организации 

^ 9450 — Обврски по долгорочни кредити спре-
ма интерни банки 

9451 — Обврски по долгорочни кредити спре-
ма основни и здружени банки 

9452 — Обврски по долгорочни кредити спре-
ма други финансиски организации 

, 9453 — Обврски по долгорочни кредити спрема 
други банкарски организации . 

185) сметка 950 - Долгорочни обврски по примени 
средства за станбено-комунална изградба од 
ОЗТ од стопанската дејност 
9500 - Долгорочни обврски, по примени и 

здружени средства за станбено-кому-
нална изградба од ОЗТ од стопанската 
дејност 

9501 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства на учество за станбено-комунал-
на изградба од ОЗТ од стопанската 
дејност 

9502 — Долгорочни обврски по примен^ депо-
зити за станбено-комунална изградба 
од ОЗТ од стопанската дејност 

. 9503 — Долгорочни обврс,ки по издадени хар-
тии од вредност "за станбеТ10-комунал-
на изградба спрема ОЗТ од стопанска-
та дејност 

9504 — Долгорочни обврски по примени кре-
х дити за станбено-комунална изградба 

на ОЗТ од стопанската дејност 
9509 — Долгорочни обврски по примени дру-

ги средства на станбено-комунална из-
градба од ОЗТ од стопанската дејност 

186) сметка 951 — Долгорочни обврски по -примени 
средства за станбено-комунална изградба од 
СИЗ од стопанската дејност 
9510 — Долгорочни обврски по примени здру-

жени средства за стаибено-комунална 
изградба од СИЗ од стопанската д е ј -
ност 

9511 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства на учество за стаибеио-комунал-
на изградба од СИЗ од стопан срѓа та 
дејност 

9512 — Долгорочни обврски по примени депо-
зити за станбено-комунална изградба 
од СИЗ од стопанската дејност v 
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9513 — Долгорочни обврски по издадени хар-
тии од вредност' за станбено-комунал-
на изградба спрема СИЗ од стопанска-
та дејност 

9514 — Долгорочни обврски по примени кре-
' '1 дити за станбено-комунална изградба 

од СИЗ од стопанската дејност 
9519 - Долгорочни обврски по примени други 

средства за станб^но-комунална из-
градба од СИЗ од стопанската дејност 

187) сметка 952 - Долгорочни обврски по примени 
средства за станбеио-комунална изградба од 

ОЗT од општествените де.јности 
9520 — Долгорочни обврски по примени' и 

здружени средства за станбено-кому-
нална изградба од ОЗТ од општестве-
ните дејности 

9521 — Долгорочни . обврски по примени сред-
ства на учество за станбено-комунална 
изградба од ОЗТ од општествените 
дејности 

9522 — Долгорочни обврски по примени депо-
зити за станбено-комунална изградба 
од ОЗТ од општествените дејности 

9523 - г Долгорочни обврски по издадени хар-
тии од вредност за станбено-комунал-^ 
на изградба спрема ОЗТ од општестве-
ните Дејности \ 

9524 — Долгорочни обврски по примени креди- -
ти за станбено-комунална изградба од 
ОЗТ од општествените дејности 

9529 - Долгорочни обврски по) примени други 
средства за станбено-комунална изград 
,ба од ОЗТ од општествените дејности 

188) сметка 953 - Долгорочни обврски по примени 
средства за станбено-комунална изградба од1 

СИЗ од општествените дејности 
9530 - . Долгорочни обврски по примени здру-

.жени средства за станбено-комунална 
изградба од СИЗ од општестве,ните 
дејности 

9531 —^Долгорочни обврски по примени сред-
ства на учество за станбено-комунална 
изградба од СИЗ од Општествените 
деј ности . 

9532 — Долгорочни обврски по примени депо-
зити за станбено-комунална изградба 
од СИЗ од општествените^ дејности 

9533 — Долгорочни обврски по издадени хар-
тии од вредност за станбеио-комунал-
на изградба спрема ОЗТ'од општестве-
ните дејности 

9534 — Долгорочни обврски по примени кре-
дити за станбено-комуиална изградба 
од СИЗ од општествените дејности 

9539 — Долгорочни обврски по примени други 
средства за станбено-комунална из-
градба од СИЗ од општествените деј-
ности' 

180) сметка 954 — Долгорочни обврски по примени 
средства за станбено-комунална изградба од 
СИЗ 
9340 — Долгорочни обврски по примени здру-

- жени средства за станбено-комунална 
изградба од ОПЗ 

9511 — Долгорочни обврски по примени сред-
с в а на учество за станбено-комунална 
изградба од ОПЗ . 

9542 - Долгорочни обврски по примени депо-

зити за станбено-комунална изградба 
од ОПЗ 

9543 — Долгорочни обврски по издадени хар-
тии од вредност за станбено-комунал-
на изградба спрема СИЗ 

9544 - Долгорочни обврски по примени кре-
дити за станбено-комунална изградба 
од ОПЗ4 

9549 — Долгорочни обврски по примени други 
средства ' за станбено-комунална из-
градба ол ОПЗ 

190) сметка 955' - Долгорочни обврски по примени 
средства за станбено-комунална изградба од 
банки и други финансиски организации 
9550 — Долгорочни обврски по примени и 

здружени средства за станбено-кому-
нална изградба од банки и други фи-
нансиски организации 

9551 Долгорочни обврски по примени сред-
ства на учество за станбено-комунална 
изградба од банки и други финансиски 
организации 

9552 — Долгорочни о.бврски, по примени депо-
зити за станбено-комунална изградба 
од банки и други финансиски органи-
зации 

9553 — Долгорочни обврски по издадени хар-
тии од вредност за станбено-комунал-
на изградба спрема банки и други фи-
нансиски организации 

9554 — Долгорочни обврски по примени кре-
дити за станбено-комунална изградба 
од банки и други финансиски органи-
зации 

9559 — Долгорочни обврски по примени дру-ч 
ги средства за станбено-комунална из-
градба од банки и други финансиски 
организации 

191) сметка 956 — Долгорочни обврски по примени 
средства за станбено-комунална изградба од 
други КОС v 
9560 — Долгорочни /Обврски' по примени и 

здружени средства за станбено-кому-
налиа изградба од други КОС 

9561 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства на учество за станбено-комунал-
на изградба од други КОС 

9562 — Долгорочни обврски по примени депо-
зити за станбено-комунална изградба 
од други КОС 

9563 — Долгорочни обврски по издадени хар-
тии од вредност за станбено-комунал-
на изградба спрема други КОС 

9564 — Долгорочни обврски по примени кре-
дити за станбено-комунална изградба 
од други КОС 

9569 - ; Долгорочни обврски по примени дру-
ги средства, за станбено-комунална из-
градба од други КОС 

192) сметка 957 - Долгорочни обврски по примени 
средства за станбено-комунална изградба од 
населението 
9570 — Долгорочни обврски по примени и 

здружени средства за станбено-кому-
нална изградба од населението 

9571 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства на учество за станбено-комунална 
изградба од населението 



Петак, 15 јули 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ. НА СФРЈ Број 36 - Страна 1461 

9572 — Долгорочни обврски по примени депо-
зити за станбено-комунална изградба 
од населението 

^ 9573 — Долгорочни обврски по 'издадени хар-
тии од вредноста за станбено-кбмунал-
на изградба спрема населението 

9579 — Долгорочни обврски по примени други 
средства за етанбено-комунална из-
градба од населението 

193) сметка 962 — Обврски по долгорочни кредити 
од примар,ната емисија за кредитирање на по-
себни намени 
9620 — Обврски по долгорочни кредити од 

4 примарната емисија за кредитирање на 
извозот на опрема од домашно произ-
водство што се вградува во инвести-
циони објекти 

9621 — Обврски по долгорочни кредити од 
примарната емисија за кредрггирање на 
извозот на стоки на комерцијален кре-

- дит 
9622 — Обврски по долгорочни кредити од 

примарната емисија за кредитирање 
на извозот на стоќи на кредит во зем-
јите" во развој 

9623 — Обвр,ски по долгорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
производството и подготвување на сто-
ки за извоз по договорени работи 

9424 — Обврски по долгорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на залихи на тутун 4 

9625 - Обврски по долгорочни - кредити од 
примарната ,емисија за кредитирање на 
продажбата на домашна опрема и бро-
.дови на- кредит во Југославија 

9626. — Обврски по долгорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на купување на домашна опрема и 
бродови 

9827 - Обврски по долгорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на побарувањата по основ на извоз на 
опрема и бродоћи на кредит и изведу-
вање на инвестициони работи во 
странство на кредит 

9628 — Обврски по долгорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 

« производството и на залихи на произ-
води на определена територија 

194) сметка 965 — Обврски по други долгорочни 
кредити одчпримарната емисија 
9650 - Обврски по долгорочни кредити од 

примарната емисија за-покритие таа да-
дени кредити за отстранување на по-
следиците од елементарни непогоди 

9651 — Обврски по долгорочни - кредити од 
примарната емисија за кредитирање" 
на увозот на опрема според посебни 
прописи 

9652 — Обврски по долгорочни кредити од 
' примарната емисија за кредитирање на 

трајни вложувања во обртни средства 
9653 — Обврски по долгорочни „ кредити од 

примарната емисија за кредитирање 
на намените определени со посебни 
сојузни прописи 

9659 — Обврски по други долгорочни ,кредити 
од"примарната емисија 

195) сметка 978 — Други долгорочна обврски 
9780 — Обврски за основните средства 
9781 — Обврски по санациони кредити 

9782 — Преземени обврски по долгорочни кре-
дити на општествено-политичките за-
едници 

9783 — Средства депонирани за финансирање 
на ^изградбата на електроенергетски 
објекти 1 ' 

9784 — Обврски за изработени таксени и да-
ночни вредносници ̂  

9785 — Обврски за здружените средства на 
резервниот фонд 

9789 — Други долгорочни обврски 

196) сметка 980 — Обврски по работи од името и 
за сметка на ,ОЗТ од стопанската дејност 

Обврски по долгорочно здружени сред-
ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема ОЗТ од стопан-
ската дејност' 
Обврски по долгорочни' депозити од 
името и за сметка на правни лица ^ и 
граѓани спрема ОЗТ од стопанската 
дејност » ' 
Долгорочни обврски по хартрш од 
вредност издадени од името и за 
сметка на правни лица и граѓани спре-
ма. ОЗТ од стопанската дејност 
Обврски по долгорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од стопанската 
дејност,' 
Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани "спрема ОЗТ од стопансѕкта 
дејност 
Други ' долгорочни обврски по работи 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема ОЗТ од стопанската 
дејност 
Приходи по долгорочни работи од име-
то и за сметка на ОЗТ од стопанската 
дејност 

197) сметка 981 ч - Обврски по работи од името и 
за сметка на СИЗ од стопанската дејност 
9810 - Обврски по долгорочно здружени сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица-и граѓани спрема СИЗ од стопан-
ската дејност -

9811 — Обврски по -долгорочни депозити од 
името !и за светка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од, стопанската 
дејност 

9812 — Долгорочни обврски по хартии од 
вредност издадени од името и за смет-
,ка на правни лица и граѓани спрега 
СИЗ од стопанската дејност 

— Обврски по долгорочни кредити од 
името и за. сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од стопанската 
дејност 

9814 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема СИЗ од стопанската ѓ 
дејност 

5815 — Други долгорочни обврски по работи 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема СИЗ од стопанската 
деј,ност 

9818 — Приходи по долгорочни работи од име-
то и за сметка на, СИЗ од стопанската 
дејност 

198) сметка 982 - Обврски по работи од името и 
за сметка на ОЗТ од општествените дејности 

9800 -

9801 -

9802 -

9803 -

9804 -

9805 -

9808 -
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9820 — Обврски по долгорочно здружени сред-
ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема ОЗТ од опште-
ствените дејности 

9821 — Обврски по долгорочни - депозити од 
името и за^ сметка на правни лица и 

v граѓани спрема ОЗТ од општествените 
дејности 

9822 — Долгорочни обврски по хартии од 
вредност издадени од името и за смет-
ка на, правни лица и граѓани спрема 
ОЗТ од општествените дејности 

- 9823 — Обврски по дцлгор,очни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од општествените 
дејности 

9824 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од името и 'за сметка на правни лица 
и граѓани спрема ОЗТ од општествени-
те дејности 

.9825 — Други долгорочни обврски џо работи 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема ОЗТ од општестве-
ните дејности ' 

9828 — Приходи по долгорочни работи од име-
то и за сметка на ОЗТ 'од општестве-
ните дејности 

199) сметка 983 - Обврски по работи од името и 
за сметка н^ СИЗ од општествените дејности 
9830 — Обврски по долгорочно здружени сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема СИЗ од опште-
ствените дејности 

9831 - - Обврски по долгорочни депозити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од општествените 
дејности 

9832 - Долгорочни обврски по хартии од 
вредност издадени од името и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема 
СИЗ од општествените дејности 

9833 - Обврски по долгорочни кредити од 
името и за сметка на- правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од општествените 
дејности ' 

- 9834 — Долгорочни обврски -по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од името и за" сметка на правни лица 
и граѓани спрема СИЗ од општествен 
ните дејности 

9835 - Други долгорочни обврски по работи 
од името и за сметка на правни лии^ 
и граѓани" спрема СИЗ од стопанските 
дејности 

9838 — Приходи по долгорочни работи од име-
то и за сметка на СИЗ од општествен 
агите дејности 

200) сметка 984 — Обврски по работи од името и 
за сметка на ОПЗ 
9840 — Обврски по долгорочно здружени сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема ОПЗ 

9841 - Обврски по долгорочни депозити од 
името и за сметка на правни лица - и 
граѓани, спрема ОПЗ 

9842 - Долгорочни обврски по харии од вреД-
ност издадени од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема ОПЗ 

9843 — Обврски по долгорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОПЗ 

9344 - -Долгорочн,и обврски по примени'сред-
ства за станбеЕ^-комуналИа изградба 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема ОПЗ 

9-345 — Други долгорочни обврски по работа 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема ОПЗ 

9848 — Приходи по долгорочни работи од име-
то и за сметка на ОПЗ 

201) сметка 985 - Обврски по работи од името и 
за сметка на. банки и на - други финансиски 
организации' 
9350 - Обврски по долгорочно здружени сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема банки и други 
финансиски организации 

9851 — Обврски по долгорочни, депозити од 
името и за сметка на правни лица и 

. трагани спрема банки и ,други финан-
сиски организации 

9852 — Долгорочни обврски по хартии од вред-
ност издадени од името и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема бан-х 
ки и други финансиски организации 

9853 — Обврски по долгорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема банки и други финан-
сиски организации 

9854 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за ста ибе но-кому на л на изградба 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема банки и други фи-
нансиски организации ' х 

9855 — Други долгорочни обврски по , работи 
од името и за сметка на правни лица' 
и граѓани спрема банки и други фи-
нансиски организации 

9858 — Приходи по долгорочни работи од име-
то и за сметка на банки и ila други 

. финансиски 'организации 

202) сметка 986 — Обврски по работи од името и 
за сметка на други КОС 
9860 — Обврски по долгорочно здружени сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема други КОС -

9861 — Обврски по долгорочни депозити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема други К О С 

9862 — Долгорочни обврски по хартии од 
вредност издадени од името и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема 
други КОС 

9863 — Обврски по долгорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема други КОС 

9864 —" Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема други КОС 

9865 - Други долгорочни обврски по работи 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема други КОС 

9868 .—р Приходи по долгорочни работи од име-
то и за сметка на други КОС 

203) сметка 987 - Обврски по работи од името и7 

за светка на населението 
9870 т - Обврски подолгорочно здружени сред-

ства од името и за сметка, на правни 
лица и граѓани спрема населението 
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9871 - Обврски по долгорочни депозити од 
името и за сметка на правни лица ,и 
граѓани спрема населението 

9872 — Долгорочни обврски по хартии од 
вредност' издадени од името и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема 
населението 

9874 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема населението 

9875 - Други долгорочни обврски по работи 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема населението 

9878 — Приходи по долгорочни работи од име-
то и за сметка на населението 

204) сметка 988 - Обврски по работи од името и 
за сметка на странски лица 
9880 — Обврски по долгорочно вложени сред-

ства од името и за сметка на правни 
лица и граѓани спрема странски лица 

9881 — Обврски по долгорочни депозити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема странски лица' 

9882 — Долгорочни обврски по хартии од вред-
ност издадени од името и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема стран-
ски лица 

9883 — Обврски по долгорочни кредити од 
името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема странски лица 

9885 — Други долгорочни обврски пo работи 
од името и за сметка на правни лица 
и граѓани спрема странски лица 

9888 — Приходи по долгорочни работи од име-
то и за сметка на странски лица 

Забелешка: 
- Кр^тенките употребени во овој план на сметки 

ги имаат следните значења: 
1) ОЗТ - организација на здружениот труд 
2) СИЗ — самоуправиа интересна заедница 

1 3) ОПЗ — општествено-политичка заедница 
4) КОС — корисник на општествени средства 
5) СОК — Служба на општественото книговод-

ство 

СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 
НА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ СПОРЕД ОДЛУКА-
ТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ 
ПЛАН ЗА БАНКИТЕ И АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ 
СПОРЕД ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА БАН-

КИТЕ 

\ 
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1, .3 

3806 
3807 
3808 

3810 
3811 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3813 

3820 
3821 
3822 
3823 
3824 
3825 
3826 
3827 
3828 

3830 
3831 
3832 
Ѕ833 
3834 
3835 
38? 7 
3838 

3840 
3841 
3842 
3843 

/3844 
3845 
3846 
3847 
3848 

3850 
3851 
3852 
3853 
3854 
3855 
3856 
3857 

. 3858' 

3860 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3868 

од ОЗТ од стопанската 
дејност во видовите на 
побарувања според на-
зивите на одделни конта-
на контото 3810 до 3818 
се пренесуваат од соод-
ветните конта ,од ч кла-
сата 3 побарувањата во 
девизи од името и за 
сметка на правни лица 
од СИЗ од стопанската 
дејност во видовите на 
побарувања според на-
зивите на одделни конта 

3873 
3877 
3873 

На контото 3820 до 3828 
се пренесуваат од соод-
ветните конта од кла-
сата 3 побарувањата во 
девизи од името и за 
сметка на правни лица 
од ОЗТ од општестве-
ната дејност во видо-
вите на побарувања' спо-
ред називите на оддел-
ни конта 

На контото 3830 до 3838 
се пренесуваат од соод-
ветните конта Од кла-
сата 3 побарувањата во 
девизи од името и за 
сметка на правни лица 
од СИЗ од општестве-
ните дејности во видо-
вите на побарувања 
според називите на од-
делни конта 

На кона ото 3840 до 3848 
се пренесуваат од соод-
ветните конта од кла-
сата 3 побарувањата во 
девизи од името и за 
сметка на правни лица 
од ОПЗ во видовите на 
побарувања според на-
зивите на одделни конта 

На контото 3850 до 3853 
се пренесуваат од соод-
ветните конта од кла-
сата 3 побарувањата во 
девизи од името и за 
сметка на правни лица 
од банки и други фи-
нансиски организации 
во видовите на побару-
вања според називите 
на одделни конта 

На контото 3860 до 3868 
се пренесува ат од соод-
ветните конта од кла-
сата 3 побарувањата во 
девизи од името и за 
сметка на правни лица 
од други КОС во видо-
вите на побарувања 
според називите на од-
делни конта 

4000 
4001 
4002 
4003 
4004 
4005 
4008 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
.4023 

" 4024 
" 4025 

4026 
4028 
4029 
4030 
4031 
4032 
4033 
4034 
4035, 
4036 
4037 
4038 
4039 
4040 
4041 
4042 
4048 
4049 
4050 
4051 
4060 
4061 
4080 
4081 

50000 
дел 50001 

50002 
50022 
5024 
50032 

дел 50070 
дел 5008 

50010 
50011 
50012 
50013 
50014 
50015 

дел 50070 
дел 5008 

50100 
50101 

дел 50102 
дел 50102 

50104 
50105 

- 50107 
дел 5017 
дел 5018 

50200 
50201 
50202 
50203 
50206 
50207 
50204 
50205 

дел 5027 
дел 5028 

50250 
50251 
5012 

дел 5015 
дел 5G15 

дел 5023 
дел 5011 

- 50003 
50004 

На контото 3873, 3877 и 
3878 се пренесуваат од 
соодветните конта од 
класата 3 побарувањата 
во девизи од името и за 
сметка на правни лица 
од населението во видо-
вите на побарувања, 
според називите на од-
делни конта 

3880 На контото 3880 до 3888 
3881 се пренесуваат од соод-
3882 ветните конта од кла-
3883 сата 3 побарувањата во 
3884 девизи од името и за 
3885 сметка на правни лица 
3886 ' ' 1 - од странски лица во ви-
3887 довите на побарувања 
3888 според називите на од-

-
делни конта 

4100 5022 и дел 00070 
4101 6715 и дел 5008 
4102 дел 5017 
4103 дел 5018 
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'4104 дел 5027 
4105 дел 5028 
4106 дел 5029 -

4120 дел 5200 
4121 дел 5200 
4140 — 

4141 50071 
4142 дел 5Ц 
4150 — 

4151 ,дел 5420 
4152 дел 5420 
4153 
4180 5201 
4181 5202 
4189 дел 5208 

4200 дел 5027 и дел 5028 
4201 дел 5027 
4202 дел 504^ 

. 4250-
4251 дел 5420 
4252 дел 5420 
4253 
4340 
4341 дел 65000 i 
4342 дел 65001 
4343 65009 и дел 65001 

4620 дел 54000 
4621 дел 54.0050 
4622 54004 
4623 54006 
4624 54008 
4625 дел 540051 
4630 540020 
4631 510021 
4632 540022 
4633 540023 
4634 540026 
4635 540027 
4636 540024 
4637 540025 

» 4640 540030 
4641 540031 
4642 дел 540032 
4643 дел 540032 
4644 540034 

\ 4645 540035 \ 

4646 540037 
4670 54080 
4671 54081 
4672 дел 54060 и дел 54061 
4673 54040 
4674 54042 
4675 дел 54020 и дел 54021 
4676 54041 

4810 
4811 
48 Г2 
4813 
4814 
4815 
4816 
4818 

4800 
4801 
4802 
4803 
4804 
4805 
4806 
4808 

На контото 4800 до 4808 
се пренесуваат од соод-
ветните конта на гру-
пата 62, 63, 64, 65, бб и 
67 краткорочните кре-
дити и други кратко-
рочни пласмани од сред-
ствата на посебен кре-
дитен фонд за станбе-
нб-комуиална изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-

4820 
4821 
4822 
4823 
4824 
4825 
4826 
4828 

скиот систем, а , ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис, и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 кратко-
рочни кредити и други 
краткорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им се 
дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност во ви-
довите на побарувања 
според називите на од-
делни конта. На соод-
ветното конто се пре-
несзгваат и расходите по 
тоа работење v 

На контото 4810 до 4818 
се пренесуваат од соод-
ветните конта на гру-
пата 62, 63, 64. 65, бб 
и 67 краткорочните кре-
дити и други кратко-
рочни пласмани од сред-
ствата на посебен кре-
дитен фонд за станбе-
но'комунална изградба 
ако СИЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен прено.-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 кратко-
рочни кредити и други 
краткорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им се 
дадени на СИЗ од сто-
панската дејност во ви-
довите на побарувања 
според називите на одд-
елни конта. На со-
одветното конто се пре-
несуваат и расходите по 
тоа работење 

На контото 4820 до 4828 
се пренесуваат од соод-
ветните конта на гру-
пата 62, 63, 64, 65, бб и 
67 краткорочните кре-
дити и други кратко-
рочни пласмани од сред-
ствата на посебен кре-

f дитен фонд за станбе-
" но-комунална изградба 
ако OII3 не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен прено-

N сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 кратко^ 
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рочни кредити и други 
краткорочни пласмани 
што од шуѕето и за смет-
ка на правни лица им се 
дадени на ОЗТ од оп-
штествените дејности 
во видовите на побару-
вања според називите 
на одделни конта. На 
соодветното конто се 
пренесуваат и расходи-
те по тоа работење 

4830 На контото 4830 до 4838 
4831 се пренесуваат од соод-
4832 ветните конта на. гру-
4833 пата 62, 63, 64, 65, 66 и 
4834 67 краткорочните кре-

'4835 дити и други кратко-
4836 рочни пласмани од сред-
4833 ствата на посебен кре-

дитен' фонд за станбе-
но-комунална изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е д о н е с е прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 кратко-
рочни кредити и други 
краткорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им 
се дадени на СИЗ од 
©пштествените дез ности 
во видовите на побару-
вања според називите 
на одделни конта, На 
соодветното конто се 
пренесуваат и расходи-
те по тоа работење 

4840 На контото 4840 до 4848 
4841 се пренесуваат од соод-
4842 ветните конта на гру-
4843 пата 62, 63, 64, 65, бб и 
4844 67 краткорочните кре-
4846 дити и други кратко-
4848 рочни пласмани од сред-

ствата на посебен кре-
дитен фонд за станбе-
но-комунална изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 кратко-
рочни пласмани што 
од името и за смет-

1 2 3 

ка на правни лица им 
се дадени на ОГ13 во 
видовите на побарува-
ња според називите на 
одделни конта. На соод-
ветното конто се прене-
суваат и расходите по 
тоа работење 

4850 На контото 4850 до 4858 
. 4851 се пренесуваат од соод-

4852 ветните конта на гру-
4853 пата 62, 63, 64, 65, бб и 
4854 67 краткорочните кре-
4855 дити и- други кратко-
4856 рочни пласмани од сред-
4858 ствата на посебен кре-

дитен фонд за станбе-
но-комунална изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според -член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните , конта на 
групата 68 и 69 кратко-
рочни пласмани што 
од името и за смет-
ка на правни лица им 
се дадени на банките и . 
на други финансиски 
организации во видови-
те на побарувања спо-
ред називите на од-
делни конта. На соод-
ветното конто се прене-
суваат и расходите' по 
тоа работење 

4860 
На контото 4860 до 4863 

4861 се пренесуваат од соод-
4862 ветните конта на гру-
4863 пата 62, 63, 64, 65, 66 и 
4864 67 краткорочните кре-
4865 дити и други кратко-
4866 рочни пласмани од сред-
4868 ствата на посебен кре-

дитен фонд за станбе-
но-комунална изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкарск-
и о т систем, а ако пре-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
Соодветните конта на 
групата 68 и 69 кратко-
рочни кредити и други 
краткорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им 
се дадени на други КОС 
во видовите на цобару-
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4870 
4871 
4873 
4874 
4876 
4878 

вања според називите 
на одделни конта. На 
соодветното конто се 
пренесуваат и расхо-
дите по тоа работење 

На контото 4870 до 4878 
се пренесуваат од соод-
ветните конта на гру-
пата 62, 63, П4, 65. бб и 
67' краткорочните кре-
дити и други кратко-
рочни пласмани од сред-
ствата на посебен кре-
дитен фонд за станбе-
но-комунална изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 кратко-
рочни кредити и други 
краткорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им 
се дадени на населени-
ето во видовите на по-
барувања според нази-
вите на одделни кон-
та. На соодветното кон-
то се пренесуваат и 
расходите по тоа рабо-
тење -

4830 На контото 4880 до 4888 
4881 се пренесуваат од соод-
4883 ветните конта на гру-
4886 пата 62, 63, 64, 65, бб к 
4888 67 краткорочните кре-

дити и други кратко-
рочни пласмани од сред-
ствата на посебен кре-
дитен фонд за станбе-
но-комунална изградба 

, ако ОПЗ не донел про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкарс-
киот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 кратко-
рочни кредити и други 
краткорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им 
се дадени на странски 
лица во видовите на по-
барувања според нази-
вите на одделни конта. 
На соодветното конто се 
пренесуваат и расходи-
те по тоа работење 

1 2 3 

5000 дел 50001 
5001 50021 
5002 50020 

' 5003 50031 
5004 50030 
5009 60940 и дел 6074 
5020 5021 ,. 
5029 дел 5028 
5030 6080 
5031 6081 
5039 6083 и 6714 
5040 дел 6095 
5049 6071, 6073, 6713 

и дел 6075 
5050 дел 6095 
5059 

дел 

6070, 6072, 60941, 
6712 
6074 и дел 6075 

5080 50103 
5031 дел- 5023 
5082 дел 5011 

5100 

5101 

5140. 
5141 

-5142 

5150. 
5151 

5152 
5153 
5160 

5161 

,5170 
5171 

6084, 6099 и 6719 
делови од 
сметките 

5008, 5018 и 5028 
503, 5050; 5053, 
5054,605, 606, 6710, 
6711 

дел 510 и дел 610 
дел 50071 
делови од 
сметките 

511, 611 и 6721 

делови од 
сметките 

5420, 640, 641, 
6420, 6426. и 643 

дел 5420 
дел 612 и дел 6722 
дел-'612 
дел 515 и дел 6722 
делови од 
сметките 

515, 5200, 614, 
, 6729 

дел 530 
дел 530 

5240 дел 610 
5242 дел 611 и дел 6721 
5340 65011 и,дел 65012 
5341 дел 65012 
5342 дел 65013 
5349 дел 65013 и дел 65019 

540а _ 
5401 5056 
5402 . — 

5410 — 

5411 — 

5412 — 

5420 — 

5421 — 

5422 — 

5430 . — 

5431 
5432 — 

5440 — 

5441 — 
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5442 5106 
5443 5116 
5444 — 
5445 — 
5450 , — 
5451 124, 6523, 6524 

и 6525 
5452 ' —, " 
5453 — 
5460 — 
5461 — 
5462 — 
5620 дел 54000 . 
5621 дел 540050 
5622 дел 540051 
5623 дел 5400? 
5624 540033 
5625 дел 54009 
5626 дел 54009 
5627 54002 и 5409 
5628 дел 54060 и дел 54061 
5670 дел 54020 и дел 54021 
5671 ' 54014 и 54015 
5672 54030, 54031, 5405, 

540? и 5410 
5673 5412 
5679 54023, 5411 и 

дел 5413 

5800 На контото 5800 до 5808 
5801 се пренесуваат од соод-
5802 ветните конта на гру-
5803 пата 62, 63, 64, 65, бб и 
5804 67 долгорочните/ кре-
5805 дити и други долгороч-
5806 ни пласмани од сред-
5807 ствата на посебен кре-
5808 дитен фонд "за станбе-

но-комунална изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкарс-
киот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во ̂ соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 долго-

рочни кредити и други 
долгорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им 
се дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност во 
видовите на побарува-
ња според називите на 
одделни конта На соод-
ветното конто се прене-
суваат и расходите по 
тоа барање 

5810 На контото 5810 до 5818 
5Ѕ11 се пренесуваат од соод-
5812 ветните конта на гру-
5813 пата 62, 63, 64, 65, 66 и 
5614 67 долгорочните креди-
5815 ти и други долгорочни 
5816 пласмани од средствата 
5817 на посебен кредитен 

1 2 3 

5818 фонд за стакбено-кому-
нална изградба - ако 
ОПЗ не донела пропис 
според член 226 од За-
конот за основите на 
кредитниот и банкарс-
киот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 долго-

• рочни кредити и други 
долгорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица -̂ им 
се дадени на СИЗ од 
стопанската дејност во 
видовите на побарува-
ња според називите на 
одделни конта. На соод-
ветното конто се прене-
суваат и. расходите по 
тоа работење 

5820 На контото 5820 до 5828 
5821 се пренесуваат од соод-
5822 ветните конта на гру-
5823 пата 62, 63, 64, 65, бб и 
5824 67 долгорочните кре-
5825 дити и други долгороч-
5826 ни пласмани од сред-
5827 ствата на посебен кре-
5828 дитен фонд за станбе-

но-комунална изградба 
ако_ОНЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен, прено-
сот Се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 долго-
рочни кредити и други 
долгорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица се 
дадени на ОЗТ од оп-« 
шгествените дејности во 
видовите на побарувања 
според називите на од-
делни конта. На со-
одветното конто се пре-
несуваат и расходите по 
тоа работење ' 

5830 ' На контото 5830 до 5838 
5831 ' се пренесуваат од соод-
5Ѕ32 ветните конта на-гру-
5833 пата 62, 63, 64. 65, бб и 
5834 67 долгорочните кре-
5835 дити и други долгороч-
5836 ни пласмани од сред-
5837 ствата на посебен кре-
5838 дитен фонд за станбе-

но-комуна дна изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според >член 226 од 

I 
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Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис, и од 
соодветните конта на 
групатаY 68 и 69 долго-
рочни кредити и други 
долгорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им 
се дадени на СИЗ од 
општествените дејности 
во видовите на побару-
вања според називите 
на одделни конта. На 
соодветното конто се 
пренесуваат и расходи-
те по тоа работење 

5840 На контото 5840 до 5848 
5841 се пренесуваат од соод-
5842 ветните конта на гру-
5843 пата 62, 63, 64, 65, бб и 
5844 67 долгорочните кре-
5845 дити и други долгороч-
5845 ни пласмани од сред-
5848 ствата на посебен кре-

дитен фонд за станое-
но-комунална изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта . на 
групата 68 и 69 долго-
рочни кредити и други 
долгорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им 
се дадени на ОПЗ во 
видовите на побарува-
ња според називите на 
одделни конта. На соод-
ветното конто се* прене-
суваат и расходите по 
тоа работење 

5850 На контото 5850 до 5858 
5851 се пренесуваат од соод-
5852 ветните конта на гру-
5853 пата 62, 63, 64, 65, бб и 
5854 67 долгорочните кре-
5855 дити и други долгороч-
5856 ни пласмани од сред-
5857 ствата на посебен кре-
5858 дитен фонд за станбе-

но-комунална "изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и варвар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен .прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис, и од 

1 2 3 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 долго-
рочни кредити и др/ги 
долгорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им 
се дадени на банки и на 
други финансиски орга-
низации во видовите на 
побарувања според на-
зивите на одделни кон-
та. На соодветното кон-
то се пренесуваат и 
расходите по тоа рабо-
тење 

5860 На Контото 5860 до~ 5863 
5861 се пренесуваат од соод-
5862 ветните конта на гру-
5863 пата 62, 63, 64, 65, бб и 
5864 67 долгорочните кре-
5865 дити и други долгороч-
5866 ни пласмани од сред-
5867 ствата на посебен кре-
5868 дитен фонд за станбе-

но-ко.муна л на изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кред.итниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 и 69 долго-
рочни кредити и други 
долгорочни пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им 
се дадени на други КОС 
во видовите на побару-
вања според називите 
на одделни конта. На 
соодветното конто се 
пренесуваат и расходи-
те по тоа работење 

5870 На контото 5870 до 5878 
5871 се пренесуваат од соод-
5873 ветните конта на гру-
5875 пата 62, 63, 64, 65, бб и 
537/7 67 долгорочните кре-
5878 ' дити и други долгороч-

ни пласмани од сред-
ствата на посебен кре-
дитен фонд за станбе-
но-комунална изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност со тој пропис и од 
соодветните конта , на 
групата 68 и 69 долго-
рочни кредити и други 
долгорочни пласмани 
што од името и за смет-
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5830 
5881 
'5883 
5887 
5888 

на на правни лица му 
се дадени на населени-
ето во видовите на по-
барувања според на-
зивите на одделни кон-
та. На соодветното кон-
то се пренесуваат и"' 
расходите но тоа рабо-
тење , • , 

На контото 5380 до 5888 
се пренесуваат од соод-
ветните конта на гру-
пата 62, 63, 64. 65, бб и 
67 долгорочните кре-
дити и други долгороч-
ни пласмани од - сред-
ствата на посебен кре-
дитен фонд за станбе- _ 
но-комунална изградба 
ако ОПЗ не донела про-
пис според член 226 од 
Законот за основите на 
кредитниот и банкар-
скиот систем, а ако про-
писот е донесен прено-
сот се врши во соглас-
ност 'со тој пропис и од 
соодветните конта на 
групата 68 ц 69 долго-
рочни кредити и други 
долгорочни 'пласмани 
што од името и за смет-
ка на правни лица им 
Се дадени на странски 
лица во видовите на по-
барувања според нази-
вите на одделни конта. 
На соодветното конто 
се пренесуваат и расхо-
дите по тоа работење 

даоо -дел 3015 -
7001 дел 3015 
7002 — 

7003 3217 
7004 — " 

7009 — 

7060 3103 
7061 3113 
7080 дел 32400 
7081 дел 32400 
7082 - 32401 
7083 ) 32402 
7088 дел 3241 
7089 дел 3241 

7110 32001', 32,420 
7111 3243 
7112 32421 
7190 32090 
7191 3093 , 
7192 > 3095 
7199 32099, 3098 

7270 дел 3220 
7271 дел 3220 
7272 дел 3221 
7273 дел 3221 

7278 
7279 

7310 
7311 

32440 
32441 

7470 3222 
7471 3223 
7480 дел 3245 
7481 дел 3245 
7482Ѓ — 
,7510 
7511 
7512 

3850 

7670 3226 
7671 3227 
7680 дел 3247 
7681 дел 3247 
7682 — 

7710 
7711 
7712 
7720 
7721 
7722 
7723 

3860 и 3861 

3660 И 3661 
3662 

3663 

7800 
7801 
7802 
7803 
7804 
7805 
7806 
7807 
7808 

7810 
7811 
7812 
7813 
7814 
7815 
7816 
7817 
7818 

7820 
7821 
7822 
7823 
7824 
7825 
7826 
7827 
7828 

7830 
7831 
7832 
7833 
7834 
7835 
7836 
7837 
7838 

На контото 7800 до 7803 
се пренесуваат од соод-
ветното конто од кла-
сата 3 обврските во де-
визи од името и за смет- -

ка правни лица спре-
ма ООЗТ од стопанска-
та дејност во видовите 
на обврски според на-
зивите на одделни конта 

На контото 7810 до 7818 
се пренесуваат од соодг 
ветното конто од кла-
сата 3 обврските во де-
визи од името и . з а 
сметка на правни лица, 
спрема СИЗ од стопан-
ската дејност во видо-
вите на обврски според 
називите на одделни 

v конта ' 

На контото 7820 до 7828 
се пренесуваат од соод-
ветните конта од класа-
та 3'обврските .во девм-
визи ' од името и за 
сметка-на правни лица 
спрема ОЗТ од опште-
ствените дејности во 
видовите на обврски 
според називите на од-
делни конта 

На контото 7830 до 7838 
се пренесуваат од соод-
ветните конта од кла-
сата 3 обврските во де-
визи од името и за смет-
ка на правни лица спре-
ма СИЗ од 'општестве-
ните дејности во Б р о -
довите на обврски спо-

ред називите на оддел-
ни конта 
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2 
7840 
7841 
7842 
7843 
7844 
7845 
7846 
7847 
7848 

7850 
7851 
7852 
7853 
7854 
7855 
7856 
7857 
7858 

7860 
7861 
7862 
7863 
7864 
7865 
7866 
7867 
7868 

7870 
7872 
7873 
7874 
7876 
7877 
7878 

7880 
7881 
7882 
7883 
7884 , 
7885 
7886 
7887 
7888 

На контото 7840 до 7848 
се пренесуваат од соод-
ветните конта од кла-
сата 3 обврските во де-
визи од името и за смет-
ка на правни лица спре-
ма ОПЗ во видовите на 
обврски според називи-
те на одделни конта 

На контото 7850 до 7858 
се пренесуваат од соод-
ветните конта од кла-
сата 3 обврските во де-
визи од името и за смет-
ка на правни лица спре-
ма банки и други фи-
нансиски организации, 
во видовите на обврски 
според називите на од-
делни конта 

На контото 7860 до 7868 
се пренесуваат од соод-
ветните конта од кла-
сата 3 обврските во де-
визи од името и за смет-
ка на правни лица спре-
ма други КОС во ви-
довите на обврски спо-
ред називите на оддел-
ни конта 

На контото 7870 до 7878 
се пренесуваат од соод-
ветните конта од кла-
сата 3 обврските во де-
визи од името и за смет-
ка на правни лица спре-
ма населението во ви-
довите на обврски спо-
ред називите на оддел-
ни конта 

8010 - 7101 
8011 7107 
8012 7127 
8040 7110, 7111, 7115 и 

дел 7114 
8041 7112 
8042 7120, 7121, 7125 И 

7129 и 
дел 7124 

7122 
7105 

8043 
8050 
8051 
8052 
8053 
8060 
8061 
8062 
8063 
8064 

7130 и 7133 
7132 и 7135 
7131 

7123 и 7134' 
7138 

На контото 7880 до 7888 
се пренесуваат од соод-
ветните конта од кла-
сата 3 обврските во де-
визи од името и за смет-
ка на правни лица спре-
ма странски лица во 
видовите на обврски 
според називите на од-
делни конта. 

8069 7153 и дел 7140 
8070 7150 
8071 7201 
8080 7160 и 7161 
8081 3105 и 3115 
8082 7168 

8100 7102 и дел 7143 
8101 7106 и дел 7146 
8110 дел 7143 
8111 дел 7146 
8120 дел 7143 
8121 дел 7146 
8130 дел 7143 
8131 дел 7146 ' 
8140 дел 7114 
8141 - 7116 
8142 дел 7124 
8143 7126 и 7128 
8150 дел 7143 
8151 дел 7146 
8160 дел 7143 
8161 7136 и дел 7146 

8200 
8201 
8202 
8203 
8204 
8205 
8206 
8207 
8208 

8209 

8210 
8213 
8214 
8215 
8216 
8217 
8219 

> 

8220 
8221 
8223 
8224 
8225 
8226 
8227 
8229 

8230, 
8233 
8234 
8235 
8236 
8237 
8239 

дел 7104 * 
7220 

. 7298 
7300 и 7342 

дел 7303 
дел 7820 и дел 7305 
дел 7306 
дел 7390 и дел 7821 

70354, 70355 и 
дел 70352 

7221, 7302, 7307, 7308, 
7309, 7391 и 73980 

делови од 
сметките 

7299, 73Q1 и 7399 
дел 7104 

7393 и 7397 
дел 7303 
'дел 7305 и дел 7820 
дел 7306 
дел 7390 и дел 7821 
делови од 
сметките 

7281, 7301, 73981 
7399 

дел 7104' 
7280 

дел 7340 
дел 7303 . 
дел 7305 и дел 7320 
дел 7306 
дел 7390 и дел 7821 
делови од 
сметки.те 

7281, 7301, 73981 
7399 

дел 7104 
7343 

дел 7303 
дел 7305 и дел 7820 
дел 7306 
дел 7390 и дел 7821 
делови од 
сметките 

7281, 7301, 73981 и 
7399 

и 

и 
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8240 
8241 
8242 
8243 

8244 
8245 
8246 
8247 
8249 

8250 
8251 
8253 
8254 
8255 
8256 
8257 
8259 

8260 
8262 
8263 
8264 
8265 
8266 
8267 
8269 

дел -7104 
7313 и 7323 

дел 7299 
* 7311, 7312 7316, 7321, 

7322 и 7326 
дел 7303 
дел 7305 и дел 7820 
дел 7306 
дел 7390 и дел 7821 

7230, 7231; 7314, 
7327 и 73982 

делови од 
сметките 

7301, 73981 и 7399 
"дел% 7104 

7211 
' 7304 и дел 7340 * 

дел 7303 
дел 7305 и дел 7820 
дел 7306 
дел 7390 и дел >7821 
делони од 

смет-ките 
' 7301. 73981, 73^9 

дел 7104 
дел 7299 
дел 7340 
дел 7303 
дел 7305 и дел 7820 
дел 7306 
дел 739П и дел 7821 

7347, 733 
делови од 
сметките 

7281. 7301, 
73981 и 7399 

864? 
8644 
8645 
8646 
3670 
3671 
8672 
8673 
8674 
8675 дел 
$676 
8679 

цел 

л 740032 
740034 
740035 
740037 
74080 
74081 

74060 и дел 74061 
74040 
74042 
74020 и дел 74021 
74041 

8271 7200 
8279 735 и дел 1227 
8280 7169 
8284 330 
8285 737 
8289 736 

8350 7274 
8351 
8450 
8451 дел 7420 
8452 дел 7426 
8453 
8550 
8551 
8552 
8553 / 

8620 дел 74000 
8621 дел 740050, 
8622 74004 
8623 74006 
8624 - 74008 
8625 дел 740851 
8630 740020 
8631 740021 
8632 740022 
8633 740023 
8634 740026 
8635 740027 
8636 740024 
8637 740025 
8640 740030 
8641. 740031 
8642 дел 740032 

8700 
8701 
8710 
8711 
8720 
8721 
8730 
8731 
8740 
8741 
8750 
8751 
8760 
8761 
8770 
8771 
8780 
8781 

8800 
8801 
8802 
8803 
8804 
8805 

дел 7260 
дел 7260 
дел 7264 * 
дел 7264 
дел 7264 
дел 7264 
дел 7263 и дел 7264 
дел 7263 и дел 7264 
дел 7261 
дел 7261 
дел 7264 
дел 7264 
дел 7262 и дел 7264 
дел 7262 и дел 7264 

725 и.дел 7265 
дел 7265 
дел 7268 
дел 7268 

На контото 8800 до 8808 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и . 
798 краткорочните об-
врски ѓго работите од 
името и за сметка на 
правни лица спрема 
О З т од стопанската 
дејност во видовите нз 
обврски според нази-
вите на одделни конта. 
На соодветното конто 
се пренесуваат и при-
ходите по тоа работење 

8810 
8811 
8812 
8813 
8814 
8815 
8818 

На контото 8810 до 8818 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и 
79в краткорочните ор-
вреки по работите од 
името и за сметка на 
правни - лица спрема 
СИЗ од стопанската 
дејност во видовите на 
обврски според нази-
вите на одделни конта.-
н а соодветното конто се 
пренесуваат и прихо-
дите по тоа работење -

8820 
8821 
8822 
8823 
8824 
8825 

' 8828 

На контото 8820 до 8828 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и 
798 краткорочните об-
врски по работите од 
името и за сметка на 

(правни лица спрема 
ОЗТ од општествените 
дејности во видовите 
на обврски според на-
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8830 
8831 
8832 
8833' 
8834 
8835 

8840 
8841 
8842 
8843 
8844 
8845 
8848 

8850 
8851 
8852 
8853 
8854 
8855 
8858-

8861 
8862 
8863 
8864 
8865 

8870 
8871 

8873 
8874 

зивите на одделни кон-
та. На соодветното кон-
то се пренесуваат , . и 
приходите по тоа ра-
ботење 

8875 
8878 

На контото 8830 до 8838 
се пренесуваат од соод-
ветните конта 794 и 798 
краткорочните обврски 
по работите од името и 
за сметка на правни л,и-
ца спрема СИЗ од оп-
штествените дејности 
во видовите на обврски 
според називите на од-
делни конта. На сооде-
ветиот© конто се пре-
несуваат и приходите 
по тоа работење 

На контото 8840 до 8848 
се пренесуваат од соод-
ветните -конта 794 и 798 
краткорочните обврски 
по работите од името и 
за сметка на правни 
лица спрема ОПЗ во 
видовите на обврски 
според називите " на 
одделни конта. Н а со-
одветното конто се прет-
несуваат и приходите 
по тоа работење 

На контото 8850 до 8858 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и 
798 краткорочните об-
врски по работите од 
името и за сметка на 
правни лица спрема 
банките и други фи-
нансиски организации n  
во видовите на обврс-^ 
ки според називите на 
одделни конта. На со-
одветното конто се 
пренесуваат и прихо-
дите по тоа работење 

На контото 8860 до 8868 
се пренесуваат од со-
одветните . конта 794 и 
798 краткорочните об-
врски по работите од 
името и за сметка на 
правни лица спрема 
други КОС во видовите 
на обврски според на-
зивите на одделни кон-
та. На соодветното кон-
то се пренесуваат и 
приходите по тоа ра-
ботење 

На контото 8870 до 8$78 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794. и. 
798 краткорочните об-
врски по работите од 

8880 
8881 
8882 
8883 
8884 
8885 
8888 

9000 дел 900 
9001 дел 900 
9002 цел 900 

4 9003 дел 900 
9005 дел 900 
9006 дел 900 
9010 — 

9011 — 

9012 . — 

9013 
9015 — 
9016 — 

9020 дел 752 
9,021 дел 752 
9022 дел 752-
9023 Дел 752 
9025 дел 752 
9026 дел 752 
9080 дел 750 и дел 970 
9081 дел 750 и дел 970 
9082 дел 750 и дел 970 
9083 дел 750 и дел 970 
9085 дел 750 и дел 970 
9086 дел 750 и дел 970 
944 
9440 7710 
9441 7711 и 7712 
9450 — 

9451 делови од 

името и за сметка на 
правни лица спрема 
населението во видо-
вите на обврски според 
називите на одделни 
конта, На соодветното 
конто се пренесуваат 
и приходите по тоа 
работење^ • 

На контото 8880 до 8Ѕ38 
се пренесуваат1 од со-
одветните конта 794 и 
798 краткорочните об-
врски по работите од 
името и за" сметка на 
правни лица. спрема 
странски лица во видо-
вите на обврски според 
називите на ' одделни 
конта. На соодветното 
конто се. пренесуваат и 
приходите по тоа рабо-
тење 

сметките 
7420, 7701. 7702, 
7703, 7705, 
7706 и 790 

9452 ' 7707, 7723 и 7421 
дел 7426 

9453 7720, 7721, 
7722 и 7724 

9500 дел 7833 
9501 дел 7831 
9502 7836 
9503 — 
9504 7752 

дел 7830 
9509 делови од * 

сметките 
7911, 791.9 и 7^3 

9510 дел 7833 
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9511 дел 7831 
9512 Дел 7838 
9513 — 

9514 дел 7830 
9519 дел 793 
9520 дел 7833 
9521^ дел 7831 
9522 дел 7838 
9523 — 

4)524 дел 7830 
9529 дел 793 
9530 дел 7833 
9531 дел 7831 
9532 дел. 7838 
9533 — 

9534 дел 7830 
9539 дел 793 
9540 дел 7833 
9541 дел 7831 
9542 7837 
9543 — 

9544 7753, 
дел 7830 

9549 дел 793 
9550 дел 7833 
9551 дел 7831 
9552 7902, 

дел 7838 
9553 — 

9554 7751, 

9559 
9560 
9561 
9562 
9563 
9564 
9569 
9570 
9571 

9572 
9573 
9579 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9650 
9651 
9652 

9653 
9659 

7909 

делови од 
сметките 

7830, 7902 и 7909 
дел 793 
дел 7833 
дел 7831 
дел 7838 

дел 7830 
дел 793 
дел 7833 

7152, 7832 
и дел 7831 

7839 

дел 74000 
дел.740050 
дел 740051 

74007 
740033 

дел 74009 
дел 74009 

74001 
дел 74060 и дел 74061 
дел 74020 и дел 74021 

'74014, 74015 
74030, 74031, 7405, 
7407 и 770b0 
77002 
74023. 77001 

9800 
9801' 
9802 
9803 
9804 
9805 
9808 

9810 
9811 
9812 
9813 
9814 
9815 
9818 

9820 
9821 
9822 
9823 
982-1 
9825 
9828 

9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9838 

9780 902, 904 и 
дел 908 

9781 дел 908 
9782 780 -
9783 7669 
9784 273 
9785 7291 
9789 905 

9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9848 

На контото 9800 до 9808 
се преѓЈееуваат од со-
одветните конта 794 и 
798 долгорочните об-
врски - по работите од 
името и за сметки на 
правни лица спрема 
ОЗТ од стопанската 
дејност во видовите на 
обврски според нази-
вите на одделни конта. 
На соодветното конто 
се пренесуваат и при-
ходите по тоа рабо-
тење 

На контото 3810 до 9818 
се пренесуваат- од со-
одветните конта 794 и 
798 долгорочните об-
врски по работите од 
името и за сметка на 
правни лица спрема 
СИЗ од стопанската 
деј ност во видовите на 
обврски според нази-
вите на одделни ко-нта. 
На соодветното конто 
се пренесуваат и при-
ходите по тоа рабо*-
тење 

На контото 9820 до 9828 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и 
798 долгорочните об-
врски по работите од 
името и за сметка на 
правни лица спрема 
Q3T од општествените 
дејности во видовите 
на обврски според на-
зивите на одделни 
конта. На соодветното 
конто се пренесуваат и 
приходите по тоа ра-
ботење 

На контото 9830 до 9838 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и 
798 долгорочните об-
врски по работите од 
името и за сметка на 
правни .лица спрема 
СИЗ од општествените 
деј ности во видовите 
на обврски според на-
зивите на Одделни 

-конта, На соодветното 
конто се пренесуваат и 
приходите по тоа ра-
ботење 

На контото 9840 до 9348 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и 
798 долгорочните об-
врски по работите од 
името и за сметка на 
правни лица спрема 
ОПЗ во видовите на 
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9859 
9851 
9852 
9853 
9854 
9855 
9858 

9860 
9861 
9862 
9863 
9864 
9865 
9868 

9870 

9871 
9872 
9874 
9875 
9878 

9380 
9881 
9882 
9883 
9885 
9838 

-

1 2 3 1 2 з 

обврски според нази-
вите на одделни конта. 
На соодветното конто 
се пренесуваат и при-
ходите по тоа рабо-
тење. 

доеите на обврски спо-
ред називите на од-
делни конта, На соод-
ветното конто се пре-
несуваат и приходите 
по тоа работење 

пренесува и контото 
751 ако ОПЗ не донела 
пропис според член 
226 од Законот за ос-
новите на кредитниот 
и банкарскиот' систем, 
а ако прописот е до-
несен- преносот од тоа 
конто се врши во со-
гласност со тој пропис 

На контото 9850 до 9858 . 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и 
798 долгорочните об-
врски по работите од 
името и за сметка на 
правни, лица спрема 
банките и други фи-
нансиски организации 
во видовите на обврски 
според називите на од-
делни конта. На соод-
ветното конто се пре-
несуваат и приходите 
по тоа работење 

На контото 9860 до 0868 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и 
798 долгорочните об-
врски по работите од' 
името и за сметка на 
правни лица спрема 
другите КОС во видо-
вите на обврски спо-
ред називите на од-
делни конта. На соод-
ветното конто се пре-
несуваат и приходите 
по тоа работење 

На контото 9870 до 9878 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и 
798 долгорочните "об-
врски по работите од 
името и за сметка на 
правни лица' спрема 
населението во видо-
вите на обврски спо-
ред називите на оддел-
ни конта. На соодвет-
ното конто се пренесу-
ваат и приходите по 
тоа работење 

483. 
( 

Врз основа на член 45 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини- („Служ-
бен лист на СФРЈ-, бр. 49/76), Советот на гуверне-
рите донесува , 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТИ ОД 

10 ДИНАРИ И ОД 500 ДИНАРИ 

1, Народната банка на Југославија ца 15 јули 
1977 година ќе пушти во оптек банкноти -од 10 д,и-
нари и од 500 динари со обележјата што се утврде-
ни со Одлуката за основните обележја на банкнотите 
од 10 динари, 50 динари, 100 динари и 500 динари 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/77>. 

2, Банкнотата од 10 динари изработена со обе-
лежјата што се утврдени со Одлуката за обележ-
јата на новите банкноти и ковани пари („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65, 56/65, 47/66 и -40/68) и 
банкнотата од 500 динари -изработена со обележјата 
што се утврдени со Одлуката за обележјата на 
банкнотата од 500 динари и на кованите паои од 2 
и 5 динари (, Службен лист на СФРЈ" бр. 32/70) г* 
натаму остануваат во оптек како законско ср.едство 
за плаќање. 

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

О. бр. 56 
23 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р, 

На контото 9880 до 9888 
се пренесуваат од со-
одветните конта 794 и 
798 долгорочните об-
врски по работите од 
името и за сметка на 
правни лица спрема 
странски лица' во ви-

484. 

Врз основа на член 12 од Законот за начинот 
на обезбедување, за обемот и намените на додат-
ните обртни средства за кредитирање на стопан-
ството но територијата на Социјалистичка Автоном-
на 'Покраина Косово (. Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/77), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ЗА ОБЕМОТ И НАМЕНИТЕ 

-НА ДОДАТНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА КРЕ-
ДИТИРА НА СТОПАНСТВОТО НА ТЕРИТО-
РИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА: 

ПОКРАИНА КОСОВО 

1 Кредитите од член 1 на Законот за'начинот 
на обезбедување, за обемот и намените на дадат-
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ните обртни средства за кредитирање на стопан-
ството на територијата на Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово (во натамошниот текст: Законот), 
Народната банка на Косово ќе им ти дава на бан-
ките во периодот од 1977 до 1930 година за намените, 
под" условите и во височина на износите" што се 
утврдени со тој закон; 

2. Кредитите од точка 1 на оваа одлука Народ-
ната банка на Косово ќе ги дава во текот на секоја 
година според динамиката што ја утврдува Народ-
ната банка на Југославија, по предлог од Народ-
ната банка на Косово. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка во првото полугодиште на 1977 година Народ-
ната банка на Косово ќе ги дава кредитите од 
точка 1 од оваа одлука до износот од 100 милиони' 
динари. 

3. Средствата на искористените кредити, во сми-
сла на член 5 од Законот, Народната банка на 
Косово ги отстапува на крајот на секоја година, во 
височина на состојбата на искористените кредити 
на 31 декември односната година, 

Со -стапувањето на средствата во смисла на 
став 1 од оваа точка се гаснат кредитните односи 
помеѓу Народната банка на Косово и банките, а се 
воспоставуваат непосредни односи помеѓу Народ-
ната банка на Косово и организациите на здружен 
труд - корисници на средствата на кредитите што 
им се. отстапуваат на тие организации на трајно 
користење. . 

4. Кредитните односи помеѓу Народната банка » 
на Косово и банките се гаснат и договорните односи 
помеѓу Народната банка на . Косово и организа-
циите на здружен труд се воспоставуваат, во смисла 
на точка 3 од оваа одлука, врз основа на пописите 
што за искористените кредити банките ги доставу-
ваат до Народната банка на, Косово. Кон пописот 
банките доставуваат до Народната банка на Косово 
и препис односно фотокопија од договорите за кре-

дитите чии средства им се отстапуваат' на организа-
циите на здружен труд на трајно користење, како 
и друга документација што ќе ја утврди Народната 
банка на Косово. 

5. Врз основа на-документацијата од точка 4 на 
оваа одлука, Народната банка на Косово склучува 
со организациите на здружен труд договори за, 
отстапување средства на трајно користење, 

Народната банка на Косово склучува еден дого-
вор за отстапување средства на трајно користење 
со организацијата на здружен труд која ги користи 
кредитите според Законот за повеќе намени или кај 
повеќе банки. 

Договорот за отстапување средства на трајно 
користење ги содржи условите од Законот. 

6. Ако во тек на една година користат кредити 
според Законот организациите на здружен труд на 
кои во претходната година им се отстапени сред-
ства на трајно користење, во смисла на точ. 3 до 5' 
на оваа одлука, Народната банка на Косово склучу-
ва со тие организации на здружен труд договор за 
отстапување средства на трајно користење за таа 
година преку анекс кон договорот за отстапување 
склучен за претходната година. 

7. Според постапката од точ. 3 до 6 на- оваа 
одлука, Народната банка на Косово ќе им отстапи 
на организациите на здружен труд на трајно корис-
тење и средства на кредитите од член 6 на Законот 
според состојбата на тие кредити на 31 декември 
1976 година. 

На организација на здружен труд што до денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука го отплатила 
во целост или делумно кредитот од став 1 на оваа 
точка во 1977 година а до тој ден не користела кре-
дит за која и да било намена во смисла на Законот, 
Народната банка на Косово ќе ќ отстапи, на нејзино 

барање, средства на трајно користење со пренос на 
средства на нејзината жиро-сметка. Оваа постапка 
не се однесува на организациите на здружен труд-
ното престануваат да работат. 

-На организација на здружен труд што до денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука го отплатила 
во целост или делумно кредитот од став 1 на оваа' 
точка во 1977 година, а во таа година користи нов 
кредит за намените утврдени со Законот, и се от-
стапуваат средства според состојбата на кредитот 
на 31 декември 1976 година и за износот на тие 
средства се гаси кредитниот однос помеѓу таа орга-
низација и банката. 

Вкупниот износ на средствата отстапени на 
трајно користење во смисла на ст. 1, 2 и 3 на оваа 
точка не може да биде поголем од износот што бил 
утврден со прописите од член 6 на Законот. 

8. О.ваа одлука влегува во сила осмиот' ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 58 
24 јуни 1977 година -

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

- гувернер -
на Народната банка на -

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

485. 

Врз основа на член 16 став 2 точка 2 и чл. 18 
и 65 од Законот За Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), во врска со чл. 24 и 25 став 3 и чл. 26 и 47 
од Законот за хартиите од вредност („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/71), Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НА-

РОДНАТА БАНКА-НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Народната ,банка на Југославија ќе издава 
благајнички записи1 до износот што, во смисла на 
точка I под 2 на Одлуката за начинот на одржува-
ње на минималната ликвидност на банките и на 
другите финансиски организации („Службен лист 
на СФРЈ",, бр. 8/77) банките и други финансиски 
организации се должни да го држат секојдневно на 
своите сметки како дел од своите средства во бла-
гајнички записи на Народната банка на Југославија. 

2. Благајничките записи од точка 1 на оваа 
одлука ги запишуваат банките и други финансиски 
организации во височина на обврската од точка 1 
под 2 на Одлуката за начинот на одржување на 
минималната ликвиднос.т ца банките и на другите 
финансиски организации. 

Банките и други финансиски организации ќе 
ги запишат благајничките записи од став 1 на оваа 
точка ка ј народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини до 31 ок-
томври 1978 година. 

3. Благајничките записи од оваа одлука се' из-
даваат со рок на втасаност од 12 месеци и со камата 
по стапка од 6 % годишно. Каматата се смета од де-
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нот на уписот на благајничките записи и се напла-
тува ;во роковите на втасаноста на тие записи. 

4. Благајничките записи се. издаваат во апоени 
од 100.000, 200.000, 500.000, 1,000.000 и 10,000.000 ди-
нари. 

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

О. бр. 59 
24 јуни 1977 година 

,Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

486. 

Врз основа на "член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЛАТ-
НИ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ И 

ПРИБОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА НИВ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 'февруари 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за алатни машини за обработка 
на метал и прибор и резервни делови за нив, со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите за-
течени продажни цени, формирани во согласност 
со важечките прописи, за видовите алатни машини 
за обработка на метал при постојните услови на 
продажбата, до 80/о. 
^ 2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени со спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 528 од 6 јули 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: „ПРВОМАЈ-
СКА" - Загреб, „ИВО , ЛОЛА РИБАР" - Же-
лезник, „ПОТИСЈЕ" - Ада, ЛИВНИЦА ЖЕ-
ЛЕЗА И ТЕМПЕРА - Кикинда, „ЈЕЛШИК-
ГРАД" - Бања Лука, ,,ПОБЕДА" - Нови Сад, 
„ИСКРА--КОМЕРЦ" - Љубљана, ФАМ „ТИТО" 
- Скопје, МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА - Ниш, 
„ДАЛМАСТРОЈ" - Сплит, ,,С АР Л АХ" - Пи-
рот, ЖЕЛЕЗАРА РАБИЕ - Равне, „МАЈЕВИ-
ЦА" - БАЧКА ПАЛАНКА, „МЕТАЛАЦ" - На-
и в е ц , „ПРОГРЕС", - Зрењанин, „КРУШИК" 
- Валево, „БАГАТ" - Задар, „МЕТАЛНА" -
Марибор и „СТАНДАРД" - Осиек. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Кривичниот закон 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/76, се поткрале долунаведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во член 47 точка 1 наместо зборот: „особено" 
треба да стои: „особена". 

2. Во член 48 став 2 точка 6 наместо зборовите: 
„точ. 3 и 4" треба да стои: „точ," 3 до 5". 

3. Во член 81 став 3 наместо зборовите: „мало-
летнички затвор'' треба да стои: „казна малолетнич-
ки затвор". 

4. Во член 98 став 4 наместо зборот: „Застаре-
ност" треба да стои: , Застареност на извршувањето". 

5. Во член 194 став 1 наместо зборовите: ,.затво-
рено писмо" треба да стои: „затворено писмено" — 
на обете места. 

6. Во член 256 став 1 наместо зборовите: ,вози-
ло на моторен погон" треба да стои: „моторно 
возило". 

7. Во член 263 став 2 наместо зборот: „февруари" 
треба да стои: ,,април". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 8 јули 1977 година. 

По извршеното споредување' со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за кривич-
ната постапка, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/77, се поткрале долунаведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

1. Во член 11 став 1 наместо зборот: „редовите" 
треба да стои: „редот"., 

2. Во член 67 став 4 во третиот и четвртиот рег-
одоздола наместо зборот: „сојузниот" треба да стои: 
»,Сојузниот". 

3. Во член 82 став 5 во четвртиот ред одозго-
ра наместо зборот: „се" треба да стои: „го", а во 
петтиот ред зборот: „се" треба да се брише. 

4. Во член 141 став 4 наместо зборовите: „од-
земање на возачка дозвола" треба да стои: „заб-
рана на управување со моторно возило". 

5. Во член 219 став 1 во третиот ред одоздола 
наместо зборат: „одговара" треба да стои: „одго-
вори". 

6. Во член 318 став 2 во првиот и вториот ред 
одозгора наместо зборот: „прашања" треба да стои: 
„прашање". 

7. Во член 327 став 2 - во првиот ред наместо 
зборот: „и" треба да стои: „или". 

8. Во член 330 став 2 по зборот: „увид" треба 
да се додадат зборовите: „или реконструкција", а 
наместо зборовите: „ќе го изврши" треба да стои: 
„ќе ги изврши". 
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9. Во член 351 став 2 во последниот ред по 
»борот: „наплати" треба да се додаде: „ни". 

10. Во член 356 став 1 бројот: ,15" Треба да се 
испише со букви. 

И. Во член 359 став 1 бројот: „15" треба да се 
испише со букви. 

12. Во член 362 став 4 во вториот ред одозгора 
наместо зборот: ,,тужителот" треба да стои; „жа-
лителот". » 

13. Во член 401 став 1 точ. 1 и 2 наместо зборот: 
„стекнување" треба да стои: „стек". 

Л4. Во член 428 став 4 бројот: „15" треба да се 
испише со букви. 

15. Во член 448 став 1 во петтиот ред одозгора 
наместо зборовите: , е сторено" треба да стои: „го 
сторил".' 

16. Во член 463 став 2 во третиот ред одоздола 
наместо зборовите: „од судии" треба да стои: „од 
судија". 

17. Во член 509 став 2 наместо зборот: „врзани" 
треба да стои: ,-'важни". 

18. Во член 511 став 2 бројот: „30" треба да се 
испише со букви. . -

19. Во член 521 наместо почетниот збор: „За" 
треба да стои: „По". 

20. Во член 522 став -5 бројот: „15" треба да се 
испише со букви. 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 8 јули 1977 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за процесна-
та постапка, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/77, се поткрале долунаведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 

1 Во член 8 наместо зборот: „доказни" треба 
да стои: „докажани". 

-2 Во член 23 став 5 наместо зборот: „терито-
рија'1 треба да стои: „територии". 

, 3. Во член 40 став 1 во претпоследниот ред по 
зборот: ,,износ" треба да се стави запирка. 

4. Во член 74 став 4 наместо зборовите: „ќе се 
изврши и друг изви д" треба да стои: „ќе се извр-
шат и други извиди". 

5. Во член 81.став 3 наместо зборовите: „судот ќ е 
ја запре постапката" треба.да« стои: ,,судот ќе заста-
не со постапката'". 

6. Во член 100 став 1, во вториот ред одоздола 
наместо зборот: „нивниот" треба да стои: „новиот". 

7. Во член 110 став 1 наместо зборот: „од" треба 
да стои ,,до". ' 

8. Во ,насловот над член 129 наместо зборовите: 
„Донесување на одлука" треба да стои: „Донесување 
на одлуки". 

9. Во член 132 став 2 наместо зборот: „прашања" ' 
треба да стои: „барања", а наместо зборот: „барања" 
треба да стои' ,,барање". 

1-0. Во член 142 став 1 наместо зборовите: „против 
кои" треба да стои: „против кое". 

11. Во член 190 став 3 наместо зборот: „распра-
ва треба да стои: „работа". 

12. Во член 204 став 3 наместо зборовите: ,,судот 
ќе ја запре постапката" треба да стои: „судот ќе 
застане со постапката". х 

13. Во член 208 став 2 наместо зборовите: „по 
правосилноста" треба да стои: ,.до правосилноста". 

14. Во член 224 став ,3 наместо зборот г „приста-
пат'' треба да стои: „присуствуваат". 

15. Во член 226 став 1 наместо зборовите: „до кој 
се чека" треба да стои: „до кој ќе се чека". 

16. Во член 233 став 2 наместо зборот: ,,страни'4 

треба да стои: „странки". 
17. Во член 240 став 1 наместо зборовите: „ќе 

се сослуша странката" треба да стои: ,,ќе се сослу-
шаат странките". 

18. Во член 243 став 3 наместо зборовите: „со 
странката" треба да стои: „со странките". 

19. Во член 244 став 3 наместо зборовите: „окол-
ност во која" треба да стои: ,,околност за која". 

20. Во член 254 став 6 наместо зборовите: „и при-
говор" треба да стои: „и му приговара". 

21. Во член 258 став 2 наместо зборовите: „со 
странката" треба да стои: „со странките". 

22. Во член 264 став 2 наместо зборовите: „доказ 
да се изведе" треба да с^ои: „да се изведе доказ". 

23. Во член 278 став 1 наместо зборовите: „за 
спојувањето на процесот", треба да стои: „за споју-
вањето на процесите". г 

24. Во член 282 став 1 наместо зборовите: „(член 
26)" треба да стои: „(член 16)", а до став 2 наместо 
зборовите: „(чл. 17 и 20) и предметот џу се отстапува 
на друг редовен суд или на судот на здружениот 
тгууд" — треба да стои: „(чл. 16 и-21) и предметот 
му се отстапува на друг редовен суд, односно на са-
моуправен суд". 

25. Во член 288 став 2 наместо зборовите: „ре-
шението што е овластен да го" треба да стои: „ре-
шенијата што е овластен да ги". 

26. Во член 302 став 3 наместо зборовите: 
„определени прашања" треба да стои: „определено 
прашање". 

27. Во член 303 став 2 наместо зборовите: „от-
суство, на сведоците и вештаците" треба да стои: „от-
суство на други сведоци и вештаци". 

28. Член 312 став 1 во втбриот и третиот ред одо-
згора наместо зборовите: „за испитувањето" треба 
да стои: „за исправањето". 

29. Во член 318 став 5 наместо зборот: „рониш-, 
тето" треба да стои: „решението". 

30. Во член 321 став 5 наместо зборовите: „ќе ја 
запре постапката" треба да стои: „ќе застане'со по-
стапката". 

31. Во член 330 став 2 наместо зборовите: „ќе го 
запре расправањето" треба да стои: „ќе застане со 
расправањето". 

32. Во член 404 став 2 наместо зборот: „целосно" 
треба да стои: „нецелосно". 

33. Во член 412 став 2 точка 2 во четвртиот ред 
одоздола, наместо зборот: „на" треба да стои: „до". 

34. Во член 421 точка 2 наместо зборот: „изречно" 
треба да стои: „особено". 

35. Во насловот над член 433: „Постапка во про-
цес од работен однос" треба да стои: „Постапка во 
процеси од работните односи". 

36. Во член 48б став 1 наместо зборовите: ,)Во 
поглед на сметањето на рокот кога се бара поништу-
вање на барањето" треба да стои: „Во поглед на 
сметањето на рокот кога се бара поништување". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 8 јули 1977 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за управни-
те спорови,- објавен во „Службен лист на СФРЈ, бр. 
4/77, се поткрале долунаведените, грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ 

1. Во член 26 став 1 наместо зборовите: „прво-
степениот орган" треба да стои: „првостепеното ре-
шение". 

2. Во член 65 во вториот ред одозгора наместо 
зборот: „за" треба да стои: „во". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 8 јули 1977 година. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за стопан-
ските престапи, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/77, се поткрале долунаведените грешки, та 
се дава4 -

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

1. Во член 16 во четвртиот ред одоздола на-
место зборот: „и" по заградата — треба да стои 
запирка. 

2. Во член 38 наместо зборот: „пресудата" треба' 
'да стои: „одлуката со која е изречена таа казна". 

- 3. Во поднасловот над член 45 наместо зборот: 
„законот" треба да стои: „прописите". 

4. Во член 56 во седмиот ред одозгора наместо 
,бројот: „41" треба да стои: „44", а во осмиот ред 
одоздола наместо бројот: „385" треба да стои: „358". 

5. Во член 131 став 3 во четвртиот ред одозгора 
наместо зборот: „закон" треба да стои: „пропис". 

6. Во член 138 став 2 наместо зборовите: ,.Ре-
шението за стопанскиот престап донесено" треба да 
стои: „Одлуката за стопанскиот престап донесена" 
а наместо зборот:, „понеповолно" треба да стои: 
„понеповолна". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 8 јули 1977 година. 

По извршеното споредување со -изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77, се 
потерале' долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ СО КОИ СЕ 

ПОВРЕДУВААТ СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ 

1. Во член 25 став. 1 наместо зборот „пропишува" 
треба да стои: „пропише". 

2. Во член 33 став 3 во третиот ред зборот: „и" 
треба да се брише. 

3. Во член 50 став 4 бројот: „15" треба' да се 
испише со букви. ' 

4. Во член 72 став 1, како и во член 73 ст. 1 и 2 
наместо зборот: „Комисија" односно „Комисијата", 
треба да стои: „комисија" односно ,,комисијата". 

5. Во член 89 наместо зборовите: „став 2" треба 
да стои: ,,став 3". 

6. Во член 121 став 1 во четвртиот ред одоздола 
по зборот: „состојбата" треба да се додаде: ,,на ра-
ботите". 

7. Во поднасловот над член 125 наместо зборот!1: 
„работата" треба да стои: ,,редот": 

8. Во член 130 став 2 точка 5 наместо зборот: 
„мерките" треба да стои: „мерката". 

9. Во член 143 став 3 наместо зборот: „реше-
нието" треба да стои: „жалбата". 

10. Во член 146'став 3 наместо зборот: „подигне" 
треба да стои: „поднесе", а во став 4 по зборот: 
„постапка" треба да се брише запирката, место збо-
рот: „решение" треба да стои: „решението" и намес-
то: ,,казненото" треба да стои: „казнетото". 

11. Во член 165 став 1 наместо зборот: „спрове-
дува" треба да стои: „спроведе". 

Од-Секретаријатот за - законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 8 јули 1977 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за контниот 
план и за билансите за банките, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/77, се потерале долуна-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА 

БИЛАНСИТЕ ЗА БАНКИТЕ 
1. Во Контниот план за банките, што е составен 

дел на Уредбата за контниот план и за билансите 
за банките, во називот на контото 426 наместо збо-
ровите: „Краткорочни потрошувачки кредити" треба 
да стои. „Други краткорочни кредити". 4 

Во називот ,на контото 427 наместо зборовите: -
„Други краткорочн,и кредити" треба да стои: „Крат-
корочни потрошувачки кредити". 

Во називот на контото 834 наместо зборовите: 
„спрема банки и други финансиски1 организации" 
треба да стои: „спрема ОПЗ". 

Во називот на контото -835 наместо зборовите: 
„спрема ОПЗ" треба да стоиг „спрема банки и други 
финансиски организации". 

Во називот на контото 844 наместо зборовите: 
„спрема банки и други финансиски организации" 
треба да стои: „спрема ОПЗ". 

Во називот на контото 845 наместо зборовите: 
„на ОПЗ" треба да стои: „спрема банки и други 
финансиски организации". 

Во називот на контото 854 наместо зборовите: 
„банки' и. други финансиски организации" треба да 
стои: „ОПЗ". 

Во називот на контото 855 наместо зборот: „ОПЗ" 
треба да стои: „банки и други финансиски органи-
зации". 

2. Во образецот Биланс на состојбата на 
19-: година, што е составен дел на Уредбата за 
контниот план и за билансите за банките, под 
ред. бр. 396 во колона 3, наместо зборовите: „спрема 
банки и други финансиски организации" треба да 
стои: „спрема ОПЗ". 

Под ,ред. бр. 3̂97 во колона 3 наместо ,зборовите: 
„спрема ОПЗ" треба да стои: ,,спрема' банки w други 
финансиски организации". 

'Под ред. бр. 414 во колона 3 наместо зборовите: 
„спрема банки и други финансиски организации" 
треба да стои: „спрема ОПЗ". 

Под ред. бр. 415 во колона 3 наместо зборовите: 
„на ОПЗ" треба да стои: „спрема банки и други 
финансиски организации!'. 

Под ред. бр. 422 во колона 3 наместо зборовите: 
„банки и други финансиски организации" треба да 
стои: „ОПЗ". 

Под ред. бр. 423 во колона 3 наместо зборот: 
„ОПЗ" треба да стои: „банки и други финансиски 
организации". 

' Од Сојузниот извршен совет, Белград, 15 јуни 
1977 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за ме-
тодите за вршење, на микробиолошки анализи и 
суперанализи на животни намирници, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", -бр. 8/77, се потерале 
долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА МИКРОБИОЛОШКИ АНАЛИЗИ И СУПЕР-

АНАЛИЗИ НА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ 

Во методите за вршење на микробиолошки ана-
лизи и суперанализи на животни намирница, што се 
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составен дел на Правилникот за методите за врше-
ње на микробиолошки анализи и суперанализи на 
животни намирници, во делот втор,и во оддел 1 
став 1 алинеја втора наместо зборот: „tryptone" 
треба да стои: „пептон". 

Во оддел 19 став 1 алинеја четврта наместо про-
центот: „2,0" треба да стои: „ОД", а на крајот на 
тој став треба да се додаде по,грешка изоставената 
петта алинеја: „агар — — — - . 2,00/о". 

Во.оддел 23 став 3 алинеја втора наместо збо-
ровите: „натриум, сулфат" треба да стои4, „натриум 
сулфит". 

Од' Сојузниот комитет за здравство и социјална 
заштита, Белград, 16 јуни 1977 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 89 СТАВ 
3 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА МЕЃУ-
СЕБНИТЕ ОДНОСИ. ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО 
РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА СТРУЧНА СЛУЖБА НА 
СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
I. Уставниот суд на Југославија, по повод ини-

цијативата од Кубуровиќ Средое, работник од Бел-
град, се решение бр. У-600/75 од 24 март 1976 година, 
Поведе постапка за оценување на уставноста ( на 
член 89 став 3 од Самоуправната спогодба за меѓу-
себните односи во здружениот труд во работната 
заедница стручна "служба на Сојузот на инженерите 
и техничарите на Југославија, од 30 март 1974 година. 

Сојузот "на инженерите и техничарите на Југо-
славија во својот одговор на решението на Судот 
за поведување постапка го изложи гледиштето спо-
ред кое оспорената одредба од Самоуправната спо-
годба е заснована врз член 69 од Законот за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд и согласна со член 30 од Уставот на СФРЈ и 
дека во таа смисла е склучен договор помеѓу ра-
ботната заедница стручна служба и Сојузот на ин-
женерите и техничарите на Југославија^ 

- Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба, 
Уставниот суд на Југославија, на јавната расправа 
одржана на 3 март 1977 година, утврди, дека со таа 
одредба е пропишано дека работник, не кого за 
потешка повреда на работните обврски му е изрече-
на мерката исклучување од работната заедница 
стручна служба, може во рок од- 15 дена од денот 
на приемот на одлуката за исклучување да поднесе 
барање таа одлука да ја преиспита Извршниот од-
бор на Сојузот на инженерите и техничарите на 
Југославија -и дека одлуката на Извршниот одбор 
на Сојузот е конечна. 

II. Според член 14 од Уставот на СФРЈ на секој 
работник му се гарантира правото непосредно ,и 
рамноправно со другите работници во основна орга-
низација на здружен труд да одлучува, покрај дру-
гото, и за уредување на меѓусебните односи во 
трудот. Уредувањето на прашањата како што се 
повредата на роботните обврски во здружениот 
труд и одговорноста на работникот за повреди на 
тие обврски, постапката За утврдување на повреди 
на тие обврски, и мерките што се применуваат 
спрема работниците поради повреда на утврдените 
обврски, спаѓа во ред на оние права што во смисла 
на таа уставна одредба непосредно и рамноправно 
ги уредуваат самите работници во организацијата 
на здружен труд. "Според член 30 ст. 1 и 2 од 
Уставот на СФРЈ, работниците во работна заедница 
која врши работи за самоуправните интересни заед-
ници и за други самоуправни организации, опште-. 
ствени оргаџизации, здруженија на граѓани и др. 

- покрај општествеио-политичката положба што ја 
имаат во областа за распределбата на средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка, како и 

работниците во организациите на здружен труд, ги 
имаат и другите самоуправни права во согласност 
со природата на работите што ги вршат и со опште-
ствената одговорност на организациј,ата за која ги 
вршат работите. Меѓусебните. - права, обврските и 
одговорностите помеѓу тие работници и Организации 
јата за која ги вршат работите се уредуваат со 
самоуправна спогодба односно со договор во̂  согла-
сност со законот. 

Извршниот одбор на Сојузот на инженерите и 
техничарите на Југославија е орган на -Сојузот на 
кој со статутот му е доверено да врши определени. 
извршни функции од делокругот на работата на 
Сојузот. Односот^ помеѓу Сојузот односно неговиот 
Извршен одбор и работната заедница стручна служ-
ба на Сојузот се уредуваат на начин кој обезбедува 
секој ца ги врши правата, обврските и одговорнос-
тите како што определуваат Уставот и законот. Во 
согласност со тоа, Уставниот судна Југославија Оце-
нува дека не е согласна со Уставот на СФРЈ оспо-
рената одредба од Самоуправната спогодба, според 
коза Извршниот одбор на Сој-узот одлучува за ис-
клучување на работник tffr работната заедница стру-
чна служба на Сојузот, зашто за тоа, според наве-
дените уставни одредби, одлучуваат работниците во 
работната заедница непосредно и рамноправно. 

HI. Со оглед на изложеното, а врз основа на 
член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 
32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а " 
1. Се укинува одредбата од член 89 став 3 на 

Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во 
здружениот труд во работната заедница стручна 
служба на Сојузот на инженерите и техничарите 
на Југославија, од 30 март 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

IV. Уставниот суд ' на Југославија ја донесе 
оваа одлука^ во следниот состав: претседател на 
Уставниот суд на Југославија Никола Секулиќ и 
судии Радивое Главиќ, Милорад Достаниќ, Димо 
Кантарџиски, Радојка Катиќ, Владимир Кривиц, 

Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлич, Боривое Ромиќ 
и Миушко Шибалиќ. 

У. бр. 600/75 
20 април 1977 година 

Белград : 
Претседател 

на Уставниот суд на 
- Југославија, 

Никола Секулиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 337 точка 4. од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославиja 
и член' 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат 

Ф 

„ О д С Р С р б и ј а 
- за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ. 

Мирковић Божидара Живко,' Ноѕоселовић Фи-
липа Стјепан, Синакијевић Јосипа Звонко; 
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— за покажана лична храброст во вршењето 
на службената должност 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Терзић Милорада Предраг; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бабић Милана Ђура, Божанић Војислава Сто-
јан Чугаљ Павла Марко, Игњатовић Светислава 
,Милоје, Илин Тадије Глигорије, Јанковић Миленка 
"Милорад, -Јањић Миломира Милан, Јекић Стевана 
Раде Јосиповић Чедомира-Драгољуб, Јовановић Бо-
гољуба Даринка. Кнежевић Ђорђа Остоја. Мандић 
Саве Владимир, Мркоњић Тихомира- Сретен, Остојић 
Петра Петар, Радојковић Светомира Љубиша, Сита-
рица Радише Живојин. Теодосић Николе Миодраг; 
Зотовић Стева Милорад; 1 . 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зацијата на концепцијата на општонародната одбра-
на и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Петровић Миладина Будимир; 

ч — за заслуги на полето на јавната дејност, со 
која се придонесува кон општиот напредок на ,зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Игњатовић- Обрада Радмила, Марић Чедомира 
Раденко, Мијатовић Милоша Душан, Ранковић Ми-
лана Милијан; ' 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
" ЅВЕЗДА -

Арсенијевић Милована Миломир, Бабић Воји-
слава Лазар, Богдановић Милана Боривоје, Бранко-
вић Милијана Драгољуб, Џунић Душана Витомир, 
Гачић Михајла Стојадин. Грујић Спасоја Бранко, 
Јовић Деспота Војкан, Јурицин Ђорђа Николај. Ла-
,зић Нинка Живорад. Ликић Радомира Славиша, 
Марић Николе Момчило, Марковић Сима Ђура, Ма-
тић Чедомира Драгиша, Михаиловић Михаила Пав-
ле. Миловановић Љубомира Стбјадин, .Митровић 
Јована Витомир, Мршић Мила Урош, Недељковић 
Јована Драгољуб, Николић Грујице Адам, Николић 
Љуби-нка Ратко, Николић Милисава Живојин, Обра-
дов ић-Сто ја ков ић Миливоја Драга, Павловић Саве 
Милош, Петровић Ристе Илија, Петровић Новака 
Јордан, Селенић Радомира Никола, Станковић То-
дора Јелена, Стојановић Владимира Сретен. Сто-
јилковић Гаврила Сима, Трифуновић Костадина 

Милош, Вуковић Миливоја Александар; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ^ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

' Аћимовић Мијаила Јордан, Аксентијевић Јова-
на Миливоје, Андрић Спасоја Никола, Андрић Ми-
ладина Војислав.-- Андроић Томе Борислав, Антић 
Марка Богољуб, Антонић Живана Миливоје, Анто-
нијевић Властимира Милан, Аврамовић Стевана 

.Богол,уб Бабић Стојана Спасоје. Батинић Михаила 
Славко, Бељић Новака Андрија 4 Биберчић Ристе 
Радивој. Богићевић Бранислава Миломир, Бојичић 
Саве Љубомир, Бојић Александра Светомир, Бојовић 
Милосава Ђорђе, Бојовић Радосава Вукомир, Бори-
т и ћ Милорада Драгиша, Бошковић Живорада Сели-
мир, Еотић Милоша Јелена. Божић Андрије Мио-
драг, Божовић Јерослава Богдан, Бранковић Крсти-
воја Радоје, Бркић .Радована Димитрије,^ Црепић 
Драгољуба Милован Црњански Милана Спасоје, 
Перку т и ћ Милана Слободан, Ђаловић Драгише 
Милисав. Ћосић Јеремија Миливоје. Ђурчић Вучете 
Томислав. Ћурувија Ђуре Никола, Димитријевић 
Живка Милош, Димитри јевић Момчила Живота, -
Дорошенко Аникије Александар, Дорошенко Ани-
кија Михаило, Драшковић Благоја Јовиша, Дрења-
шш Симе Драгољуб. Дудић Синана Око, Дулић Луке 
Гавро, Ђоковић Миладина Крстомир, Ђорђевић Ди-
митрија" Миодраг, Ђорђевић Милисава Радмила, 
Ђукановић Слободана Ђорђе, Ђукић Прокопија 
Миодраг Ђурђевић Душана Славко. Ђурђевић Гвоз-
дена Живан, Ђурић Станка Марко, Ђурић 
Веселина Томислав Ерче^ић Љубише Бошко 
Филиповић Ранка Радомир. Филиповић;-Ла-
заревић Вељка Ружица, Гачевић Владислава Пре-
драг. Гачић Живка Миодраг, Глишовић- Радосава 
Миломирка. Тодић Марка Надежда. Гојковић Миле-

. те Бранко Гојковић Војислава Милорад, Грабовац 
Мила Благоје, Грачанин Реље Емил, Граховац Лаза-
ра Давид Грбеша Ивана Јозо, Грковић Бошка Дра-
гиша Грмутна-Костић Петра Милка. Грујичић Јова-
на Драгољуб, Хрњак Николе Драгомир, Илић Богдана 
Радован, Илић Драгутина Стака, Илић Обрена Жи-
ван, Јаковљевић Радосава Драгиша, Јаковљевић 
Николе Јаков, Јанковић Ненада Драгиша, Јанковић 
Радомира Ђура, Јанковић Ненада Маринко, Јанко-
вић Александра Предраг; 

Јањић Велимира Божидар. Јековић Љубинка 
Радмила. Јелић Ивана Владимир, Јеремић Драгос-
лава Верољуб, Јевђеновић Драгомира Светозар, 
Јевремовић Радована Милијан. Јевтић Бошка Ми-
ливоје. Јевтовић Милорада Павле, Јездић Светозара 
Миливоје. Јездић Светислава Светозар. Јездић Све-
тислава Велимир, Јездимировић Родољуба Драган, 
Јовановић Радомира Никола, Јовановић Јована Рад-
мило, Јовановић Драгољуба Живодарка, Караули^ 
Предрага Синиша, Каталенац Михајла Станислав, 
Копања-Савковић Здравка Стојка, Косић Милоша 

.Иван, Ковачевић Милана Павле, Ковачевић Мило-
рада Радован, Крстић Николе Стјепан, Крстев-
ски Ђорђа Милорад, Крунић Обрада Божидар,. 
Крунић Петра Живодарка, Ку вељић Боривоја Воји-
слав, Лазић-Петровић Михајла Зора, Лазовић Гли--
ша Василије, Лилић Душана Славко. Лучић Радо-
мира Грујица, Лукетина Анте Радослав, ЛукиК 
Велибора Драгољуб, Мајсторовић Милинка Славко, 
Максимовић Милорада Станко, Мандић Живка 
Станка, Ма игов ић Властимира Срећко, Маричић 
Радојице Љубивоје, Марић Жарка Гојко, Марић-
-Марковић Владимира Јорданка, Маринковић Сре-
тена Драгић; 

Маринковић Звездана Милован, Маринковић-Ра-
кић Светолика Зорица, Марјановић Маринка Боге-
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сав, Марковић Спасоја Миодраг, Марковић-Јовано-
вић Љубисава Ната, Марковић Драгољуба Радомир, 
Марковић Станислава Станоје, Матић Милана Груја, 
Матић Бранислава Живорад, Матијашевић-Чекере-
ва ц Косте Мирослава, Матовић Михаила Драгослав, 
Михаиловић Војислава Душан, Михаиловић Брани-
слава Витомир, Мијановић Недељка Момчило, Ми-
ленковић Војислава Милорад. Милић Чедомира 
Живорад, Милићевић Чедомира Никола, Милићевић 
Миладина Радивоје, Милојковић Светислава Часлав, 
Милошевић Петра Ранко, Миловановић Браниславу 
Димитрије, Миловановић Миленка Добривоје, Мило-
вановић Данила Милисав, Миловановић Милана 
Милош, Миловановић-Ивановић, Светислава Стани-
слава, Миловановић Александра Величко, Милова^ 
новић Гвоздена Живомир, Милутиновић Недељка 
Лазар,, Мирчетић Витомира Радосав, Мишковић 
Драгојла Љубинко, Мишовић Радоша Гвозден, Мит-
ровић Милорада Борко, Митровић Станимира Ду-
шан, Мрвић Радисава Божидар, Недељковић Миро-
слава Томислав, Недић Душана Александар, Него-
вановић Станимира Љубивоје, Ненадовић Милића 
Момчило, Несторовић Светомира Ратко, Нешковић 
Тиосава Милосав; 

Ницовић Пантелије Јелисавета, Никитовић Ми-
лутина Драгослав, Николић-Петровић Петра Марија, 
Николић Светислава Радовин, Николић Будимира 
Селимир, Нинић Димитрија Радомир, Обрадовић 
Тиосаба Ђорђе, Обрадовић Властимира Миломир, 
Огњановић Живка Милић, Остојћ Љубомира Мили-
јан, Панић Дућана Александар, Пантић Василија 
Петар, Парезановић Милана Петар, Павелић Петра 
Иван, Павић-Мијушковић Михајила Нада, Павловић 
Бранислава Боривоје, Павловић Драгојла Никола, 
Павловић Веселина Пуниша, Павловића Богдана 
Раденко, Павж)вић Душана Станко, Павловић Саве 
Томислав^ Павловић Боривоја Живорад, Пејовић-
-Филиповић Живорада Милева, Перић Стевана 
Душан, Перић-Панић Живорада Видосава, Перић-
-Бркић Милорада Владанка, Перишић Првослава 
Александар, Перишић Бошка Јеврем, Перишић Жи-
вана Јован, Перишић Марка Миломир, Петрић Мом-
чила Стојадин, Петронијевић'Нестора Лука, Петро-
вић Војислава Бранко, Петровић Алекса Драгојло, 
Петровић Павла Љубомир, Петровић Чедомира Ми-
јат, Петровић Недељка Миленко, Петровић Петра 
Милорад,' Петровић Александра Спасоје, Петровић 
Станоја Живорад, 

Пригић Николе Дејан, Пиргић Александра Ми-
лорад, Подмајорски-Антонић Марка-Мирјана, Попо-
вић Андрије Анђелко, Поповић Крстивоја Момчило, 
Поповић Рајќа Петар, Прокић Тихомира Милутин, 
Пурић Стевана Младен, Радојевић Миливоја Миро-
слав, Радојичић Милорада-Милија, Радојичић Ради-
.сава .Миодраг, Радосављевић Војислава Драгиња, 
Радовановић Живојина Љубисав, Радовановић-Ни-
колић Ђуре Златка, Радовић Вељка Богосав, Радо-
вић Митра Вида. Радуловић Илије Милован, Рај -
ковић Драгослава Милутин. Рајковић-Јестровић 

Добривоја Роксанда, Ракић Милорада Љубисав, 
Ракић Светозара Живорад, Ранковић Живка 'Пре-
драг, Ранковић Обрада Живојин, Ратковић ЈЈазара 
Гојко, Ратковић Драга Ранко, Рисимовић Ивана 
Радојко, Ристановић Богића Драгиша, Ристановић 
Милана Јарослав, Сабљић Марка Јован, Сајић Вели-
мира Јордан, Савић Михаила Драгољуб, Савић Пет-
ра Јовиша, Савовић Љубинка Радојко, Севић Рајка 
Миодраг, Симеуновић Животе Боривоје, Симић Ос-
тоје Момчило, Симовић Милована Срећко, Симовић 
Миленка Вељко, Спасојевић Павла Милорад, Спасо-
јевић Живка Синиша; 

Средојевић Милована Михаило, Сретеновић 
Обрада Радован, Стаменковић Цветка Стојммир, 
Станчић Милана Петар, Станковић Гвоздена Радо-

ван, Станојевић Милија Славица, Стефановић Жи-
ворада Миломир, Стефановић Светозара Предраг, 
Степановић Божидара Драгољуб,, Стишовић Алек-
сија Срећко, Стојанац Милана Александар, Стојко-, 
вић Радича Богосав, Свој ић Јанићија Будимир, 
Пејиновић Драгољуба Радовин, Шавија Симеуна 
Стеван, Тадић Маринка Машинка, Тадић Ристе 
Нинко, Танасковић Милована Периша, Танасковић 
Милована Радован, Таневски Глигора Драган, Те-
шић-Штулић Михаила Марица, Тешић Обрена Ра-
денко, Тимотијевић Михаила Тимотије, Тодоровић 
Тиосава Миливоје, Томанић Живка Павле, Томаше-
вић Живорада Томислав, Тошић-Петровић Радована 
Милеса, Туфегџић Милоша Боривоје, Васиљевић 
Радосава Бранко, Васиљевић Новчић Ната.- Васиљ-
ковић Милорада Загорка, Весић Стојана Михаило, 
Видић-Ристић Светозара Десанка, Вранешевић Ми-
лисава- Љубиша, Вуј-ичић Милана Јовице, Вујић 
Милутина Милисав,. Вујовић Добросава Велимир, 
Вујовић -Станимира Војин,. Вуковић Милоја Мило-
мир, Зарић Младена Петар, Зешић Стевана Мили-
воје, Живановић Јована Илија, Живановић Свето-
лика Милорад, Живковић-Обрадовић Велисава Ле-
па, Живковић Гојка Милољуб, Жуњић Славка 
Бошко; 

— за заслуги во развивањето и реализацијата 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на всеностручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Нешковић Љубомира Михаило, Ристић Божида-
ра Добривоје, Жиковић Драгише Антоније; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аћимов Тезе Ратко, Арсенијевић ^ Милоша Љу-
бивоје, Бабић Петра Велибор, Балаћ Васе Милан, 
Беић Станка Милан, Блажић Вучка Момир, Цвијо-
вић Миленка Милисав, Чакајац Александра Дикан, 
Чојбашић Богосава Милорад, Чојбашић Живорада 
Миљко, Дамњановић Драгомира .Живорад,'Ђорђев 
вић Стевана Михаило. Ђорђић Божидара Владета. 
Ђурашиновић Величка Владисав, Гојковић Воји-
слава Остоја,, Громовић Јелисија; Добросав, Грујић 
Никодија Радослав, Гуљцев-Маринковић Спасоја 
Вера, Игњатобић-Баралић Величка Борка, Илић 
Мила Тома, Јањић Вукашина Слободан, Јездић Ми-' 
ленка Петар, Јовановић Петра Јордан, Јовановић 
Милијана Милан, Јовичић "Косте Момчило, Коваче-
вић Анђелка Радомир, Лазић Златомира Марко, 
Марковић Милана Ранко, Машић Живорада Мио-
драг, Мићић Драгослава Гроздомир, Миливојевић 
Тоше Милан, Никић Младена Живодарка, Панић 
Крстивоја Сава, Перић Радоја Борисав, Петровић 
Димитрија Милош, Поповић Пере Десанка, Пухалац 
Васе Јанко, Радојичић Велисава Божидар, Рад^сав-
љевић Радосава Владислав, Радовић Петра Мили-
јана, Ранковић Драгољуба Душан, Симеуновић Гво-
здена Душан, Стојанов Симе Василије, Стојанов ћ 
Манојла Милан, Стојић Велимира Милан, Табић 
Момира Гроздана, Тимотић Душана Момчило, Тошић 
Миленка Душан, Вулић Саве Ружица. . 

) 
Бр. 128 

7 декември 1976 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 'Ј 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
-и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
'помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Сојузот на Советските Социјалистички 
Републики 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

/ , 

Владимир Николајевич Новиков, потпретседа-
тел на Советот на министрите на Сојузот на Совет-
ските Социјалистички Републики. 

Бр. 130 
13 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат 

— по повод 22 Декември — Денот на ЈНА, а за 
постигнати извонредни резултати во издигањето 
на борбената готовност и во извршувањето на за-
,дачите од посебно значење за вооружените сили на' 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ . 

— 18 бригада на ракетни чамци на Флотата; 
— 350 баталјон за електронско извидување, 

Бр. 141 
15 декември 1976 година 

Белград 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

476. Статут на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и авто-
номни покраини — — — — — — — 1425 

Одлука за потврдување на Статутот на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини 1432 

477. Одлука за височината на надоместот за 
вршење задолжителен здравствен преглед 
на растенијата при увозот и извозот — — 1432 

478. Одлука за височината на надоместот за 
вршење задолжителен ветеринарско-са-
нитарен преглед на пратки на животни, 
животински производи, /суровини, отпадо-
ци и предмети со кои може да се пренесу-
ва зараза во прометот преку државната 
граница — — — — — - - — 1433 

479. Решение за определување постојан гра-
ничен премин Ходош за меѓународен па-
тен сообраќај ^ - - — - — — — 1433 

480. Упатство за начинот на определување на 
контролниот број на единствениот мати-
чен-број на граѓаните според модулот 11 1433 

481. Решение за измени на Решението за един-
ствена стандардна класификација на за-
нимањата — — — — — — — — 1434 

482. Одлука за аналитичките сметки во Конт-
ниот план за банките — - — — - 1436 

483. Одлука за пуштање во оптек на банкноти . 
од 10 динари и о,д 500 динари - - -г Д476 

484. Одлука за извршување на Законот за на-
чинот ма обезбедување, за обемот и наме-
ните на додатните обртни средства за кре-
дитирање на стопанството на територијата^ 
на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово - - - - - - - - - 1476 

485. Одлука за издавање благајнички записи 
на. Народната банка на Југославија — 1477 

486. Спогодба за промена на затечените цени 
за алатни машини за обработка на Метал 
и прибор и резервни делови за нив — 1478 

Исправка на Кривичниот закон на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југосла-
вија - - - - - - - - - - 1478, 

Исправка на Законот за кривичната постапка 1478 
Исправка на Законот за процесната постапка 1479 
Исправка на Законот за управните спорови — 1479 
Исправка на. Законот за стопанските престапи 1480 
Исправка на Законот за прекршоците со кои се 

повредуваат сојузните прописи — — 1430 
Исправка на Уредбата за контниот план и за 

билансите за банките — — — - 1480 
Исправка на Правилникот за методите за вр-

шење на микробиолошки анализи и су-
мера на л изи на животни намирници - - 1480 

Одлука за оцена на уставноста на член 89 став 
3 од Са.моуправната спогодба за меѓусеб-
ните односи во здружениот труд во работ-
ната заедница стручна служба на Сојз^зот 
на инженерите-и техничарите на Југосла-
вија - - - - - , - - - - - 1481 

Одликувања — — — - — - — — - 1481 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош, фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


