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

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 2.400 динари. <- Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 33300 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

848. 
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 и 43/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА 
ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За задолжителен здравствен преглед на растенија-
та во прометот преку границата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија се наплатува надомест. 

2. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед по пратките на растенија што се извезуваат, 
увезуваат и реекспортираат, зависно од видот на пратка-
та, изнесува, и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во кон-
тејнери, до 10 тони - 5000 динари, а за секоја натамошна 
тона односно започната тона во пратката преку 10 тони -
уште по 500 динари; 

2) за бродски пратки - 100 динари за една тона, а нај-
малку 5000 динари за една пратка; 

3) за денковни и авионски пратки до три колети -
2000 динари, а за секој натамошен колет - уште по 100 ди-
нари; 

4) за поштенски пратки до 10 килограми - 1000 дина-
ри, а за секој натамошен килограм - уште по 100 динари; 

5) за пратки што патниците и персоналот на превоз-
ните средства ги носат со себе, до 10 килограми - 1000 ди-
нари, а за секои натаму започнати 10 килограми - уште по 
100 динари; 

6) за пратки од дрво (трупци, режана граѓа, јамско 
дрво, разни видови преработки од дрво и др.) - 100 динари 
за секој кубен односно просторен метар, а за пратки на це-
лулозно и огревно дрво - 60 динари за секој кубен односно 
просторен метар; 

7) за помошни прегради од штици на брод или на 
шлеп кои се отстрануваат од нив по употребата - 1000 ди-
нари за секој кубен метар; 

8) за преглед на остатоци од товарот на растително 
потекло по чистењето на брод односно шлеп 5000 динари 
по брод односно шлеп. 

3. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед на пратки на растенија што во превоз преку 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија се 
претоваруваат или се провозуваат во отворени превозни 
средства, зависно од видот на пратката, изнесува, и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки, освен за пратки 
од дрво, до 10 тони - 2.500 динари, а за секоја натамошна 
започната тона - уште по 100 динари; 

2) за вагонски и камионски пратки од дрво, до 10 куб-
ни односно просторни метри - 1000 динари, а за секој на-
тамошен кубен односно просторен метар на дрво - уште 
по 50 динари; 

3) за бродски пратки, освен пратки на дрво, до 10 то-
ни - 2.500 динари, а за секоја натамошна започната тона 
уште по 50 динари; 

4) за бродски пратки на дрво до 10 кубни односно 
просторни метри - 1000 динари, а за секој натамошен ку-
бен односно просторен метар - уште по 30 динари. 

4. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед на семе и посадочен материјал се зголемува 

за 100% од височината на надоместот определен во одред-
бите под 1 до 5 на точка 2 и во одредбите под 1 и 3 на точ-
ка 3 од оваа одлуката. 

5. За празна амбалажа од растително потекло што се 
враќа во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а служела за испраќање на пратки на растенија, се 
плаќаат 50% од височината на надоместот определен во 
одредбите под 1 до 3 на точка 2, од оваа одлука. 

6. Ако увозникот, извозникот односно провозникот 
бара да се прегледа амбалажата за стоки што не подлежат 
на задолжителен здравствен преглед, се плаќа надомест 
како за вагонски односно бродски пратки. 

7. Ако извозникот навремено не ги подготви стоките 
за задолжителен здравствен преглед, а го повика инспек-
торот за заштита на растенијата да ги прегледа стоките и 
ако инспекторот излезе на местото на натоварот во опре-
делено време, извозникот е должен на име на денгуба на 
инспекторот да му плати 6.000 динари по еден час чекање. 

8. Височината на надоместот за преглед на пратките 
од точ. 2 до 7 на оваа одлука кој се врши во текот на ноќта 
и во денови на државни празници, се зголемува за 100% од 
височината на надоместите предвидени во точ. 2 до 7 на 
оваа одлука. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината на надомес-
тот за задолжителен здравствен преглед на растенијата во 
прометот преку границата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/87). 

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

Е. п. бр. 405 
24 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

849. 
Врз основа на член 56 од Законот за движењето и пре-

стојот на странците („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80) 
и член 3 ст. 3 и 4 од Уредбата за паричната помош и за 
здравствената заштита на странци на кои им е признаен 
статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/75 и 
72/81), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА СТРАН-

ЦИ НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕН СТАТУСОТ НА 
БЕГАЛЕЦ 

1, Паричната помош на странци на кои им е признаен 
статусот на бегалец, утврдена со чл. 4 до 7 на Уредбата за 
паричната помош и за здравствената заштита на странци 
на кои им е признаен статусот на бегалец, се зголемува од 
1 јули 1988 година и така зголемената помош по одделни 
видови изнесува, и тоа: 

1) основната помош 
2) додатокот за неспособност 

Динари 

12.648 
3,162 
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3) додатокот за неспособност за самохрани 6.314 
4) додатокот за стручно оспособување ^ 

односно школување 3.162 
5) додатокот за стручно оспособување односно 

школување надвор од местото на домување 9.486 
6) додатокот за малолетни членови 3.162 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за износот на паричната по-
мош на странци на кои им е признаен статусот на бегалец 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 84/87). 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 391 
29 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

850. 
Врз основа на член~49 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), а во врска со одредбата 
под 1 точка 3 од Одлуката за критериумите што ќе се при-
менуваат при снижувањето на царинската стапка односно 
при определувањето на царинската стапка „слободно" на 
увозот на опрема („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/87), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА КА-
ПАЦИТЕТИТЕ ОД ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС ВО ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ПО СНИЖЕНА 
ЦАРИНСКА СТАПКА 

1. На увозот на опрема што не се произведува во зем-
јата, а служи за модердизација на капацитетите од заед-
нички интерес во железничкиот сообраќај, се плаќа царина 
по стапка снижена за 50% од стапката пропишана во Ца-
ринската тарифа, со тоа што така снижената царинска 
стапка не може да биде помала од 5%, на производите од 
долунаведените тар. броеви и тар. ознаки на Царинската 
тарифа, и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

86.03 Самоодни железнички и трамвај-
ски патнички и товарни вагони, ос-
вен оние од тар. број 86.04 

8603.10 - Напојувани од надворешен из-
вор на електрицитет: 

8603.102 моторни возови, патнички 
2. Опремата од точка 1 на ова решение може да се 

увезува ако се користи за модернизација на капацитетите 
на југословенските железници. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а се приме-
нува до 31 декември 1990 година. 

Е. п. бр. 406 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател,' 
Јанез Земљарич, е. р. 

851. 
Врз основа на член 27 став 8 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), на предлог од сојузниот 
секретар з^ финансии, по претходно прибавено мислење 
од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА И РЕЗЕРВНИТЕ 
ДЕЛОВИ ШТО СЛУЖАТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА АЕРО-
ДРОМИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ 

НА ЦАРИНА 
1. Се утврдува опремата што служи за безбедност на 

аеродромите, за организациите на здружен труд за аерод-
ромски, услуги што се ослободени од плаќање на царина 
врз основа на член 27 став 7 од Царинскиот закон, и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

90.22 

9022.291 

Рендген-апарати и апарати што 
користат алфа, бета или гама зра-
чења, за медицинска, хируршка, за-
барска, ветеринарска или друга 
употреба, вклучувајќи апарати за 
радиографија или радиотерапија, 
рендгентски цевки и други Ј^нера-
тори на рендген-зраци, генератори 
со висок напон, командни табли и 
командни маси, екрани, маси, сто-
лови и слично за испитување или 
лекување: 

апарати за преглед на превоз-
ни средства, патници, багаж и 
на предметен 
Ех. 

Проточни рендген-апарати за 
преглед на багаж 

- Рендген-апарати за преглед на 
багаж 

- Рендген-апарати за преглед на 
стоки 

2. На увозот на резервни делови за* користење на оп-
ремата од точка 1 на ова решение се ослободени од плаќа-
ње царица организациите на здружен труд за аеродромски 
услуги, согласно со член 27 став 7 од Царинскиот закон. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а се при-
менува од 31 декември 1990 година. 

Е. п. бр. 407 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

852. 
Врз основа на член 19 од "Законот за личните дохрди 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77,69/79, 13/83, 12/85,43/86 и 49/87) и на член 5 
од Одлуката за надоместите на личните доходи и на дру-
гите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 9 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегати-

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на* 
СФРЈ", бр. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88 и 57/88ј* 
во точ. 1 и 2 износот: „22.000.-" се заменува со износот: 
„25.000.-". 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", а се применува од 15 ноември 1988 година. 

Бр. 114-46/88-013 * 
9 ноември 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, е. р. 

853. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните до-

ходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Ад-
министративната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 9 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕ-

СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 
трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88 и 
5^/88) во точка 1 износот: „110.000.-" се заменува со изно-
сот: „125.000.-". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", а се применува од 1 декември 1988 година. 

Бр. 114-46/88-013 
9 ноември 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, е. р. 

854. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНИ 

ЈАЖИЊА ЗА ОПШТА НАМЕНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди, за челични јажиња за општа намена што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 6 х 19 - СИЛ JUSC.H1.100 

2) Челични јажиња за општа намена. 
Повеќеслојно завојно јаже 17 х 7 неод-
вртливо JUS С.HI.114 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на че-
лични јажиња за општа намена што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

\ Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат Југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже6 х 19-СИЛ JUSC.H1.100 
» 2) Челични јажиња за општа намена. 
Повеќеслојно завојно јаже 17 х 7. Неод-
вртливо JUS С.HI.114 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
челични јажиња („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/82). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/184 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

855. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЌЕЛИЕСТ 

БЕТОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за ќелиест бетон што ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Ќелиест бетон. Определување на 
пропустливоста на водена пареа на пре-
фабрикуваните елементи од автоклавирен 
келиест бетон JUS U.N1.313 

2) Ќелиест бетон. Определување па 
отпорноста спрема замрзнување на пре-
фабрикуваните елементи од автоклавирен 
ќелиест бетон JUSU.N1.315. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат, во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ќе-
лиест бетон од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/187 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

856. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 
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857. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРЕЧКИ НА СТРУЈНИ 

КОЛА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОЛОСЕЦИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Пречки на струјни кола на железнич-
ки колосеци. Отстранување на пречки — JUSP.A9.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
шински возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/72). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/190 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

858. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пестициди што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Пестициди. Син камен. Технички 
услови JUS Н.Р1.058 

2) Пестициди. Малатион, технички. 
Технички услови > JUS Н.Р1.059 

3) Испитување на пестициди. Син V 
камен. Определување на бакар-сулфат-
-пентахидрат. Електрогравиметриска ме-
тода JUSH.P8.110 

4) Испитување на пестициди. Син 
камен. Определување на бакар-сулфат-
-пентахидрат. Волуметриска метода JUS Н.Р8.111 

5) Испитување на пестициди. Син 
камен. Определување на содржината на 
железо. Гравиметриска метода — — JUS Н.Р8.112 

6) Испитување на пестициди. Син 
камен. Определување на слободните кисе-
лини, како ЊЅОч JUS Н.Р8.113 

7) Испитување на пестициди. Син 
камен. Определување на содржината на 
површинската вода (слободната). Грави-
метриска метода — JUS Н.Р8.114 

8) Испитување на пестициди. Син 
камен. Определување на содржината на 
материите нерастворливи во вода JUS Н.Р8.115 

9) Испитување на пестициди. Мала-
тион, технички. Определување на 
содржината на активната супстанција. 
Спектрофотометриска метода JUSH.P8.116 

10) Испитување на пестициди. Мала-
тион, технички. Определување на 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ 

НА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за методите на испитување на јаглен и кокс 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на јаглен и 
KQKC. Определување на содржината на 
фосфор во пепелот на јагленот и коксот. ' 
Фотометриска метода JUS В.Н8.327 

2) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на содржината на 
азот во камен ц мрк јаглен и' во лигнит по 
семимикро-Кјелдал-метода JUS В.Н8.333 

3) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на хлор во камен и 
мрк јаглен и во лигнит по метода на изго-
рување-на висока температура JUS В.Н8.334 

4) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на вкупната влага во 
камен јаглен JUS В.Н8.335 

5) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на шатер-индексите 
на кокс JUS В.Н8.336. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ме-
тодите на испитување на јаглен и кокс од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на фосфор во пепелот 
на јаглен JUS В.Н8.327 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на јаглен и кокс („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/64); 

2) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на азот во камен и 
мрк јаглен и во лигнит по семимикрокјел-
дал-метода JUS В.Н8.333 

3) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на хлор во камен и 
мрк јаглен и во лигнит по метода на изго-
рување на ниска температура JUS В.Н8.334 

4) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на вкупна влага во ка-
мен јаглен JUS В.Н8.335 

5) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на шатер-индекси на 
кокс : - JUS В.Н8.336 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на јаглен и кокс („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/65). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/193 
29 септември 1988 година 
Белград 
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содржината на .активната супстанција. 
Метода на гасна хроматографија JUS Н.Р8.117 

11) Испитување на пестициди. Мала-
тион, технички. Определување на 
содржината на слободните киселини, како 
ЊЅ04. Волуметриска метода JUS Н.Р8.118 

12) Испитување на пестициди. Мала-
тион, технички. Определување на 
содржината на цврстите материи нерас- ^ 
творливи во ацетон JUSH.P8.119 

13) Испитување на пестициди. Мала-
тион, технички. Определување на 
содржината на железо. Спектрофотомет-
риска метода JUS Н.Р8.120 

14) Испитување на пестициди. Мала-
тион, технички. Определување на 
содржината на диетилфумарат. Поларо-
графска метода JUS Н.Р8.121 

15) Испитување на пестициди. Мала-
тион, технички. Определување на 
содржината на слободната диметилдити-
офосфорна киселина. Спектрофотомет-
риска метода JUS Н.Р8.122 

16) Испитување на пестициди. Мала-
тион. Определување на изомалатионбт во 
формулираните производи. Метода на 
гасна хроматографија JUSH.P8.123 

17) Испитување на пестициди. Бакар-
на вар. Определување на содржината на 
бакар. Електрогравиметриска метода — JUSH.P8.124 

18) Испитување на пестициди. Бакар-
на вар. Определување на содржината на 
бакар. Волуметриска метода JUS Н.Р8.125. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
пестициди што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 ' 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Ѕ - [1,2,-бис(етоксирарбонил)-
етил]. 0,0-диметил-фосфородитиоат (ма-
латион), технички. Технички услови JUS Н.В5.043 

2) Ѕ - [1,2-бис(етоксирбонил)-етил]. 
0,0-диметил-фосфородитиоат (малатион), 
технички. Спектрофотометриско опреде-
лување на содржината на активната суп-
станција JUS Н.В8.726 
донесени со Правилникот на југословенските стандарди за 
пестициди („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/82). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенските стан-
дарди за бакар-сулфат (син камен) - („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/81). 

Член 6 
ОВОЈ правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/186 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

859. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. Д7/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е С Т А Н Д А Р Д И ЗА М А Ш И Н И 

А Л А Т К И 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за машини алатки што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Машини алатки. Т-жлебови. Фор-
ма и мери JUS M.G0.060 

2) Машини алатки. Растојанија на Т-
-жлебовите. Мери JUS M.G0.061 

3) Машини алатки. Испитување на 
точноста. Механички разделни глави JUS M.G0.149 

4) Машини алатки. Конички рачки 
7/24 за автоматска замена на алат. Голе-
мини на конусите 40, 45 и 50. Форма и ме-
ри JUS M.G0.705 

5) Машини алатки. Потерни завргки 
за конични рачки 7/24 за автоматска заме-
на на алат. Големини на рачките 40, 45 и 
50. Форма и мери JUS M.G0.710 

6) Машини алатки. Глави на вретена 
со конус 7/24. Форма и мери JUS M.G0.720 

7) Машини алатки. Повлекувачи за 
главите на вретена. Форма и мери JUS M.G0.721 

8) Машини алатки. Испитување на 
точноста. Стругови со нормална точност. 
Најголем пречник на обработка до 800 
m m JUS M.G 1.001 

9) Машини алатки. Испитување на 
точноста. Стругови со нормална точност. 
Најголем пречник на обработка од 800 до 
1600 mm JUS M.G 1.002 

10) Машини алатки. Испитување на 
точноста. Стругови со повишена точност. 
Најголем пречник на обработка до 500 
mm . JUS M.G 1.003 

И) Машини алатки. Испитување на 
точноста. Револвер-стругови и едноврете-
ни автоматски стругови со отвор на вре-
теното над 25 mm JUS M.G1.101 

12) Машини алатки. Глодалки со хо-
ризонтално или вертикално вретено. Оп- » 
шти поими — JUS M.G4.001 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS M.G4.001, чие 

применување не е задолжително, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на машини алатки што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на точноста на стру-
гови со шилци. Височина на шилците до 
400 mm JUSM.G0.120 

2) Испитување на точноста на стру-
гови со шилци. Височина на шилците над 
400 mm JUSM.G0.121 

3) Испитување на точноста на пре-
цизни стругови со шилци JUS M.G0.122 

4) Испитување на точноста на стру-
гови со шилци. Височина на шилците до 
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400 mm. Образец на записникот од испи-
тувањето JUS M.G0.520 

5) Испитување на точноста на стру-
гови со шилци. Височина на шилците над 
400 mm. Образец на записникот од испи-
тувањето JUS M.G0.521 

6) Испитување на точноста на стру-
гови со шилци. Образец на записникот од 
испитувањето JUS M.G0.522 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на машини алатки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/63); 

7) Типизација на машините алатки. 
Т-жлебови JUS M.G0.060 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ма-
шини алатки („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65); 

8) Типизација на машини алатки. 
Растојание на Т-жлебови. Широчина на 
работни маси JUS M.G0.061 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ма-
шини алатки. („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66); 

9) Испитување на машини алатки. 
Испитување на точноста на поделната 
глава за 0 диск над 200 до 300 mm JUS M.G0.149 

10) Испитување на машини алатки. 
Испитување на точноста на поделната 
глава за 0 диск над 200 до 300 mm. Обра-
зец за записникот на испитувањето JUS M.G0.549 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
машини алатки („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/71); 

11) Глави на работното вретено со 
конус 7/24, за глодалки JUS M.G4.110 

12) Повлекувачи за главите на работ-
ното вретено со конус 7/24 за глодалки — JUSM.G4.111 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
алат и прибор („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/78). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/185 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
В^кашин Драгоевиќ, е. р. 

7) Спирални бургии со валчеста рач-
ка, мошне кратки JUS K.D3.019.s 

Член 2 

860. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ 

ЗА СПОЈУВАЊЕ И ЗА АЛАТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за елементи за спојување и за алат што ги има-
ат следните називи и ознаки: 

1) Метрички надворешен навој со 
триаглест ISO-профил. Излези и жлебови JUS М.В 1.005 

2) Метрички внатрешен навој со три-
аглест ИСО-профил. Излези и жлебови — JUS М.В 1.006 

3) Цевен надворешен навој според 
стандардот JUS М.В0.056. Излези и жле-
бови JUS М.В 1.007 

4) Цевен внатрешен навој според 
стандардот JUS М.В0.056. Излези и жле-
бови JUS М.В 1.008 

5) Завршоци и препусти на завртки 
со метрички навој со триаглест 1ЅО-про-
фил JUS М.В1.012 

6) Избивачи за конични рачки со 
всадник JUS K.D0.050 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

* 
Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
елементи за спојување и за алат што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 » 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Излези и жлебови на надворешни 
Витвортови навои JUS М.В 1.007 

2) Излези и жлебови на внатрешни 
Витвортови навои — JUS М.В 1.008 
донесени со Решението за донесување на југословенски 
стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52); 

3) Избивачи за алати со конична рач-
ка според JUS K.D0.011 JUS K.D0.050 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
елементи на стеги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/56); 

4) Завршоци на вијци со метрички 
навој со триаглест ISO-профил JUSM.B1.012 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ви-
јчани стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/66); 

5) Метрички надворешен навој со 
триаглест ISO-профил. Излези и жлебови JUS М.В1.005 

6) Метрички внатрешен навој со три-
аголен ISO-профил. Излези и жлебови — JUS М.В 1.006 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
вијчени стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79); 

7) Спирални бургии со валчеста рач-
ка, мошне кратки JUS K.D3.019 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
спирални бургии („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/82). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/189 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

• 861. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТИ И 

ОПРЕМА ЗА РАБОТА ПОД НАПОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за алати и опрема за работа под напон што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Алати и опрема за работа под на-
пон. Изолациона заштитна преграда.Оп-
шти технички барања и испитувања JUSN.B4.051 

2) Алати и опрема за работа под на-
пон. Рачен алат за работа под напон до 
1 ООО V а.с. и 1500 V d.c. JUS N.B4.052. 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
алати и .опрема за работа под напон што ќе се произведе 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Алати и опрема за работа под напон 
над 1 kV. Изолациона заштитна преграда. 
Општи услови и испитувања. JUS N.B4.051 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
испитување на алати и опрема за работа под напон над 1 
kV („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/80). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/188 
29 септември 1988 година 
Белград 

- Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

862. 
Врз основа на член 81 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), со прибаве-
но мислење од Сојузниот секретаријат за стопанство, ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И УСЛОВИ ЗА 

ЗВУЧНАТА ЗАШТИТА НА ЗГРАДИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за'техничките мерки и 
услови за звучната заштита на згради („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/70). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/191 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

863. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВАР ЗА 

УПОТРЕБА ВО ФЛОТАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за вар за употреба во флотации што го има след-
ниот назив и ознака: 

Вар за употреба во флотации. Тех-
нички услови, земање мостри и испитува-
ње JUS В.С 1.024 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во^елост, а ќе се применува на вар за 
употреба во флотации од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

.Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/182 
29 септември 1988 година 
Белград 

.Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

864. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТ-

ПОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за огноотпорен материјал што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Огноотпорен материјал. Класифи-
кација на обликувани густи огноотпорни 
производи JUS B.D6.201 

2) Огноотпорен материјал. Тули за 
ротациони печки. Форма и мери JUS B.D6.565 

3) Огноотпорен материјал. Тули за 
ротациони печки. Обележување на топла-
та страна JUS B.D6.566 

4) Огноотпорен материјал. Испиту-
вање на хемискиот состав на магнезит. 
Определување на содржината на оксид 
ИегОз, АШз, Si02 и СаО. Метода на рен-
дгенска флуоресценција JUSB.D8.231 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ог-
ноотпорен материјал што ќе се произведе односно увезе 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРГ. 

Бр. 07-93/181 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

865. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАГЛАВИЈА 

НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАПРЕДМЕТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за заглавија на карактеристиките на предмети 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Заглавија на карактеристиките на 
предмети. Кондензатори JUS А.А4.300 

2) Заглавија на карактеристиките на 
предмети. Отпорници JUS А.А4.301 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/183 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

866. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИЗИКАЛ-

НИ ИСПИТУВАЊА НА ЖЕЛЕЗНИ РУДИ 

Член 1 
, Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за физикални испитувања на железни руди што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Физикални испитувања на железни 
руди. Определување на редуктиќноста — JUS B.G8.157 

2) Физикални испитувања на железни 
руди. Определување на релативната ре-
дуктивност JUSB.G8.158 

3) Физикални испитувања на железни 
руди. Определување на разурнувањето 
(на деградацијата) на ниска температура. 
Метода со третирање во барабан по ста-
тичка редукција JUSB.G8.159 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на фи- * 
зикалните испитувања на железни руди од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегувало сила по истекот на два ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/180 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

867. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОЕЛЕКТРИЧ-

НИ ЛУМИНАНСМЕТРИ - МЕРИЛА ЗА 
ЛУМИНАНЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат фотоелектричните лу-
минансметри - мерила за луминанција (во натамошниот 
текст: луминансметрите) во мерен опсег од НО"3 cd/m2 до 
1500 cd/m2. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.S - 3 / 1 . 

Член 2 
Луминансметрите од член 1 на овој правилник, спо-

ред експлоатационите карактеристики, се делат: 
1) по точнрста на мерењето - на две класи: 5 и 10; 
2) по начинот на фокусирањето - на луминансметри 

со променлива далечина на форсирањето (фокусирачки) 
и луминансметри со фиксна далечина на форсирањето 
(фиксно-фокусирани); 

3) по присуството на спектрално-неселективни апсор-
пциони филтери за промена на мерниот опсег - на луми-
нансметри со филтери и на луминансметри без филтери. 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат Следните значења: 
1) фотометарска глава е дел од физички фотометар 

кој содржи приемник или дел од визуелен фотометар во 
кој се врши фотометриско споредување; 

2) фотометар е уред за мерење на фотометриски голе-
мини ; 

3) основна грешка на луминансметарот е грешката 
која се јавува кога луминансметарот се употребува во ре-
ферентни услови; Ј 

4) опсег на покажување е опсегот на сите вредности 
на мерената големина кои можат да се отчитаат на по-
кажувачкиот (мерен) инструмент; 
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5) мерен опсег е опсегот на сите вредндсти на мерена-
та големина во кој не се пречекорени границите на декла-
рираната грешка на луминансметарот; 

6) мерно поле е збир на сите точки во просторот кои 
емитираат зрачење во правецот на приемната површина 
на луминансметарот, вреднувано со најмалку 10% од мак-
сималната осетливост; 

7) агол на мерното поле, а, мерен во рамнината која 
поминува низ оптичката оска на луминансметарот, е аго-
лот во рамките на кој одзивот на луминансметарот е пого-
лем или еднаков на 1/10 од одзивот на светлоста која доа-
ѓа од правецот на оптичката оска; 

8) видно поле на луминансметарот е збир на сите точ-
ки во просторот кои се гледаат низ фотометарската глава 
односно низ окуларот на луминансметарот; * 

9) агол на видното поле на луминансметарот, р, е аго-
лот под кој видното поле на луминансметарот се гледа од 
местото на приемната површина; 

10) отстапувањето на релативната спектрална осет-
ливост, ѕ (Х)г, од кривата V (X), е определено со грешката: 

14) грешката на фокусирани е дефинирана како: 

каде што е Ѕ (Х)А спектрална распределба на изворот на 
светлината користен при баждарење (усвоено е дека тоа е 
стандардизиран извор од типот А, според Публ. CIE 
No 15, односно извор чија распределба и одговара на рас-
пределбата на зрачењето на апсолутно црно тело при тем-
пература на бојата од 2853К); 

11) грешката на униформност е дефинирана како: 

16) референтни услови се збир на референтните вред-
ности или на референтните опсези на влијателните голе-
мини на луминансметарот; 

17) влијателна големина е големината која не е пред-
мет на мерење, но која влијае врз вредноста на покажува-
њето на луминансметарот; 

18) промена на покажувањето на луминансметарот е 
разликата помеѓу измерените вредности на луминанција-
та настаната кога една влијателна големина едноподруго 
поприма две определени вредности, а вредноста на мере-
ната луминанциЈа да не се менува; 

19) номинален опсег на употреба (за определена вли-
јателна големина) е опсегот на вредноста на некоја влија-
телна големина во кој соодветните дополнителни грешки 
не ги надминуваат границите на допуштените односно 
декларираните вредности; 

20) Дополнителна грешка на луминансметарот е 
грешката која настанува кога вредностите на влијателни-
те големини се различни од оние кои им одговараат на ре-
ферентните услови. 

Член 4 
Основната грешка на луминансметарот, во мерните 

опсези во кои луминансметарот работи без филтер, не 
смее да биде поголема од: 

1) ± 5% - за луминансметрите од класа 5; 
2) ± 10% - за луминансметрите од класа 10. 

Член 5 
Отстапувањето на релативната спектрална осетли-

вост на фотометарската глава од стандардизираната рела-
тивна спектрална осветливост на човечкото око (кривата 
V (X)) не смее да биде поголемо од: 

1) ± 2% - за луминансметрите од класа 5; 
2) ± 6% - за луминансметрите од класа 10. 

Член 6 
Грешката на униформност не смее да биде поголема 

од: 
1) ± 2% - за луминансметрите од класа 5; 
2) ± 6% - за луминансметрите од класа 10. 

Член 7 
Грешката предизвикана со влијание на околната лу-

минанција (надвор од мерното поле на луминансметарот) 
не смее да биде поголема од: 

1) ± 1% - за луминансметрите од класа 5; 
2) ± 2% - за луминансметрите од класа 10. 

Член 8 
Грешката на линеарност не смее да биде поголема 

од: 
1) ± 0,2% - за луминансметрите од класа 5; 
2) ± 2% - за луминансметрите од класа 10. 

Член 9 
Грешката на фокусирање (при фокусирачките луми-

нансметри) не смее да биде поголема од: 
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1) ± 0,4% - за луминансметрите од класа 5; 
2) ± 1% - за луминансметрите од класа 10. 

Член 10 
Грешката на покажувачкиот (мерниот) инструмент 

на луминансметарот не смее да биде поголема од: 
1) ± 0,2% - за луминансметрите од класа 5; 
2) ± 3% - за луминансметрите од класа 10. 

Член 11 
Грешката поради замор не смее да биде поголема од: 
1) ± 0,1% - за луминансметрите од класа 5; 
2) ± 1% - за луминансметрите од класа 10. 

Член 12 
Зголемувањето на основната грешка при преминува-

њето од еден мерен опсег на друг мерен опсег, со примена 
на филтер, не смее да биде поголемо од: 

1) ± 0,1% - за луминансметрите од класа 5; 
2) ± 0,5% - за луминансметрите од класа 10. 

Член 13 
Промената на покажувањето на луминансметарот за-

висно од промената на околната температура, во номи-
налниот опсег на употреба деклариран за секој одделен 
тип на луминансметар, не смее да биде поголема од: 

1) ± 0,2%/° С - за луминансметрите од класа 5; 
2) ± 1%/° С - за луминсметрите од класа 10. 

Член 14 
Референтните услови се дадени во следната табела: 

Влијателна 
големина 

Референтна вред-
ност на 

влијателната 
големина 

Референтен опсег 
на влијателната 

големина 

1 2 3 

Температура на 
околината 25° С 25 °С ± 1 °С 

Релативна 
влажност на возду-
хот 65% 65% ± 15% 

Атмосферски при-
тисок 100 кРа 100 кРа + 4 кРа 

Член 15 
Во текот на 5 min луминансметарот мора да издржи 

светлосно оптоварување кое изнесува 120% од најголемата 
вредност на луминанцијата која луминансметарот ја мери 
без филтер. По тоа испитување, луминансметарот мора да 
ги исполнува условите од член 4 на овој правилник. 

Член 16 
Луминансметрите мораат да издржат пет светлосни 

импулси во траење од 1 ѕ (со паузи од 15 ѕ), чија вредност е 
двапати поголема од најголемата вредност на луминанци-
јата која луминансметарот ја мери без примена на филтер. 
По тоа испитување, луминансметарот мора да ги испол-
нува условите од член 4 на овој правилник. 

Член 17 
Фотометарската глава и покажувачкиот (мерен) ин-

струмент на луминансметарот можат да бидат вградени 
во одвоени куќишта или во заедничко куќиште. Ако куќ-
иштата се одвоени, врската помеѓу фотометарската глава 
и покажувачкиот (мерен) инструмент се остварува со по-
мош на свитлив изолиран спроводен кабел со изводи кои 
обезбедуваат добар спој со приклучниците. 

Член 18 
Изворот за напојување со електрична струја, и кога 

се наоѓа во засебно куќиште, се смета за составен дел на 
луминансметарот. 

Член 19 
Луминансметарот треба, зависно од формата, да има 

предвиденото место за ставање на жиг. 

Член 20 
На покажубачкиот (мерен) инструмент мораат да се 

наоѓаат следните натписи и ознаки: 
1) ознака на типот; 
2) ознака на единицата на големината што ја мери; 
3) фабрички број; 
4) назив или знак на производителот. 

Член 21 
На куќиштето на одвоената фотометарска глава, која 

претставува составен дел на луминансметарот, мораат да 
бидат нанесени: 

1) типот и бројот на фотометарската глава; 
2) типот и бројот на луминансметарот на кој му при-

паѓа фотометарската глава; 
3) аголот на мерното поле. 

Член 22 
На рамката на филтерот мораат да бидат нанесени: 
1) номиналната вредност на крефициентот на пресме-

тување (на демултипликација) на покажувањето; 
2) знакот на производителот. 

Член 23 
Техничката документација кон луминансметарот, по-

крај податоците наведени во чл. 20,21 и 22 од овој правил-
ник, мора да ги содржи и следните податоци: 

1) мерен опсег (и опсег на покажување, ако се различ-
ни); 

2) основна грешка; 
3) агол на видното поле; 
4) грешка на еталонирање (од сертификатот на етало-

ните на луминација); 
5) релативна спектрална осетливост; 
6) отстапување на релативната спектрална осетли-

вост од кривата V(X); 
7) грешка на униформност; 
8) грешка на линеарност; 
9) грешка поради замор; 
10) опсег на форсирање; 
11) грешка на фокусирање; 
12) температурен коефициент; 
13) номинален опсег на употреба; 
14) време на одзив; 
15) време на загревање; 
16) влијание од напојувањето; 
17) препорачано време на рекалибрација. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-3693 
19 април 1988 година , 
Белград 

Директор 
• на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

868. 
Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ ВО 

АПОЕНИ ОД 10, 20, 50 И 100 ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек 

на 15 ноември 1988 година ковани пари во апоени од 10, 
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20, 50 и 100 динари со обележја што се утврдени во Одлу-
ката за основните обележја на кованите пари во апоени од 
10, 20, 50 и 100 динари („Службен лист на СФРЈ", бр. 
57/88). 

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

О. бр. 120 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

869. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, а во 

врска со член бб став 2 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81,26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
87/87, 31/88, 40/88 и 64/88) и Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/88 и 
40/88), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-

ЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 
ЕМИСИЈА ВО 1988 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите за користење на примар-
ната емисија во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/88, 22/88, 35/88, 37/88, 41/88, 43/88, 55/88 и 60/88), во 
точка 35а став 3 зборовите: „до 31 октомври" се заменува-
ат со зборовите: „до 30 ноември". 

2. Во точка 38 став 1 по зборовите: „процентни пое-
ни" точката се брише и се додаваат зборовите: „годишно 
односно 0,16 процентни поени месечно". 

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

О. бр. 121 
7 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влаткодоќ, е. р. 

870. 
Врз основа на член*22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 

од примарната емисија и на другите побарувања на На-

родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87,29/88, 35/88,40/88,44/88, 54/88 и 59/88), во точ-
ка 1 став 2 во одредба под 1 процентот: „65%" се заменува 
со процентот: „50%", во одредбата под 2 процентот: 
„55%" се заменува со процентот: „40", а во одредбата под 
3 процентот: „75%" се заменува со процентот: „60%". 

2. Точката 4 се менува и гласи: 
„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југо-

славија за ноември 1988 година изнесува 19,5% месечно". 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 117 
8 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е: р. 

871. 
Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/76,41/81,26/84 и 71/86) и на член 3 став 2 од Уредбата 
за контниот план и за билансите за банките („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/77, 26/78, 9/85, 72/85, 68/86 и 
13/87), по претходно прибавено мислење од Сојузниот 
секретаријат за финансии, од Службата на општественото 
книговодство на Југославија и од Здружението на бандите 
на Југославија, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН 

ЗА БАНКИТЕ 
1. Заради единствено искажување и механографска 

обработка на податоците за извршување на мерките на за-
едничката емисио^а, парична и девизна политика и на за-
едничките основи на кредитната политика, во рамките на 
одделни синтетички сметки пропишани со Контниот план 
за банките, кој е составен дел на Уредбата за контниот 
план и за билансите за банките, банките и другите финан-
сиски организации обезбедуваат евиденција и на анали-
тичките сметки пропишани со Планот на аналитичките 
сметки во Контниот план за банките, кој е отпечатен кон 
оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

2. Банката односно друга финансиска организација 
која води книговодство по Контниот план за банките 
може за своите потреби, во рамките на синтетичката смет-
ка што ја расчленила Народната банка на Југославија, на-
таму да ги расчленува аналитичките сметки што ги пропи-
шала Народната банка на Југославија. 

3. Упатство за содржината на аналитичките сметки 
пропишани со Планот на аналитичките сметки во Кон-
тниот план за банките дава Народната банка на Југосла-
вија. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за аналитичките сметки во 
Контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/77, 57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83, 
32/83, 33/84, 42/84, 18/85, 36/86, 24/87, 10/88 и 35/88). 

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

О. бр. 111 
5 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 
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П Л А Н 
/ 

НА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ћО КОНТНИОТ 
ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

1) сметка 050 - Парични средства на резервите 
0500 - Парични средства на резервите 
0501 - Парична здружени средства на резервите 

2) сметка 051 - Благајнички записи од средствата на ре-
зервите 

0510 - Благајнички записи на Народната банка на 
Југославија од средствата на резервите - за-
должителен упис 

0511 - Благајнички записи на Народната банка на 
Југославија од средства на резервите - добро-
волен упис 

0512 - Обврзници на федерацијата од средствата на 
резервите 

0513 - Други обврзници на федерацијата од сред-
ствата на резервите 

0514 - Обврзници на републиките и автономните по-
краини од средствата на резервите 

0515 - Други обврзници на републиките и автоном-
ните покраини од средствата на резервите 

0516 - Обврзници на други издаватели од средствата 
на резервите 

0517 - Есконтирани меници од средствата на резер-
вите 

0519 - Благајнички записи на други издаватели од 
средствата на резервите 

3) сметка 056 - Привремено користење на средствата 
на резервите за обезбедување на теков-
ната ликвидност 

0560 - Привремено користење на средствата на ре-
зервите за обезбедување на тековната ликвид-
ност 

0562 - Привремено користење на здружените сред-
ства на резервите за обезбедување на тековна-
та ликвидност на банката кај која е извршено 
здружувањето 

0563 - Привремено користење на здружените сред-
ства на резервите за обезбедување на тековна-
та ликвидност на другите банки 

4) сметка 080 - Сомнителни и спорни побарувања по 
основ на камати и надомести 

0800 - Сомнителни, и спорни побарувања по основ 
на камати од ОЗТ на стопанската дејност 

0801 - Сомнителни и спорни побарувања по основ 
на камати од СИЗ-те на стопанската дејност 

0802 - Сомнителни и спорни побарувања по основ 
на камати од ОЗТ од општествената дејност 

0803 - Сомнителни и спорни побарувања по основ 
на камати од СИЗ-те на општествената деј-
ност 

0804 - Сомнителни и спорни побарувања по основ 
на камати од ОПЗ 

0805 - Сомнителни и спорни побарувања по основ 
на камати од банките и други финансиски ор-
ганизации 

0806 - Сомнителни и спорни побарувања по основ 
на камати од други КОС 

0807 - Сомнителни и спорни побарувања по основ 
на камати од населението 

0808 - Сомнителни и спорни побарувања по основ 
на камати од странски лица 

0809 - Сомнителни и спорни побарувања по основ 
на надомести 

5) сметка 081 - Исправка на вредноста на сомнителни и 
спорни побарувања по основ на камати 
и надомести 

0810 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по основ на камати од ОЗТ на 
стопанската дејност 

0811 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по основ на камати од СИЗ-те 
на стопанската дејност 

0812 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по основ на камати од ОЗТ на 
општествената дејност 

0813 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по основ на камати од СИЗ-те 
на општествената дејност 

0814 - Исправка на вредноста на сомнителни tf спор-
ни побарувања по основ на камати од ОПЗ 

0815 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по основ на камати од банките 
и други финансиски организации 

0816 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по основ на камати од други 
КОС 

0817 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по основ на камати од населе-
нието 

0818 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
• ни побарувања по основ на камати од стран-

ски лица 
0819 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-

ни побарувања по основ на надомести; 

6) сметка 082 - Сомнителни и спорни побарувања во 
девизи по основ на камати и надомести 

0820 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по основ на камати по краткорочно работење 

0824 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по основ на камати по долгорочно работење 

0828 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по основ на надомести; 

7) сметка 083 - Исправка на вредноста на сомнителни и 
спорни побарувања во девизи по основ 
на камати и надомести 

0830 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања во девизи по основ на камати 
по краткорочно работење 

0834 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања во девизи по основ на камати 
по долгорочно работење 

0838 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања во девизи по основ на надо-
мести ; 

8) сметка 084 - Сомнителни и спорни побарувања по 
пласмани и долгорочни побарувања 

0840 - Сомнителни и спорни побарувања по пласма-
ни и други побарувања од ОЗТ на стопанска-
та дејност 

0841 - Сомнителни и спорни побарувања по пласма-
ни и други побарувања од СИЗ-те на стопан-
ската дејност 

0842 - Сомнителни и спорни побарувања по пласма-
ни и други побарувања од ОЗТ на општестве-
ните дејности 

0843 - Сомнителни и спорни побарувања по пласма-
ни и други побарувања од СИЗ-те на општес-
твените дејности 

0844 - Сомнителни и спорни побарувања по пласма-
ни и други побарувања од ОПЗ 

0845 - Сомнителни и спорни побарувања по пласма-
ни и други побарувања од банките и други 
финансиски организации 

0846 - Сомнителни и спорни побарувања по пласма-
ни и други побарувања од другите КОС 

0847 - Сомнителни и спорни побарувања по пласма-
ни и други побарувања од населението 

0848 - Сомнителни и спорни побарувања по пласма-
ни и други побарувања од странски лица 

0849 - Побарувања по прогестирани меници на ОЗТ 
на стопанската дејност; 

9) сметка 085 - Исправка на вредноста на сомнителни и 
спорни побарувања по пласмани и дру-
ги побарувања 

0850 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по пласмани и други побару-
вања од ОЗТ на стопанската дејност 

0851 - Сомнителни и спорни побарувања по пласма-
ни и други побарувања од СИЗ-те на стопан-
ската дејност 

0852 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по пласмани и други побару-
вања од ОЗТ на општествената дејност 
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0853 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по пласмани и други побару-
вања од СИЗ-те на општествената дејност 

0854 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по пласмани и други побару-
вања од ОПЗ 

0855 - Исправка на вредноста на»сомнителни и спор-
ни побарувања по пласмани и други побару-
вања од банките и други финансиски органи-
зации 

0856 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по пласмани и други побару-
вања од други КОС 

0857 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по пласмани и други побару-
вања од населението 

0858 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по пласмани и други побару-
вања од странски лица 

0859 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања по меници од ОЗТ на стопан-
ската дејност; 

10) сметка 086 - Сомнителни и спорни побарувања во 
девизи по пласмани и други побарува-
ња 

0860 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по пласмани и други побарувања по кратко-
рочно работење 

0861 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по пласмани и други побарувања од ОЗТ на 
стопанската дејност по краткорочно работе-
ње 

0864 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по пласмани и други побарувања по долго-
рочно работење 

0865 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по пласмани и други побарувања од ОЗТ на 
стопанската дејност по долгорочно работење 

11) сметка 087 - Исправка на вредноста на сомнителни и 
• спорни побарувања во девизи по плас-

мани и други побарувања 
0870 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-

ни побарувања во девизи по пласмани и дру-
ги побарувања по краткорочно работење 

0871 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања во девизи по пласмани и дру-
ги побарувања од ОЗТ на стопанските дејнос-
ти по краткорочно работење 

0874 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор-
ни побарувања во девизи по пласмани и дру-
ги побарувања по долгорочно работење 

0875 - Исправка на вредноста на сомнителни и спор* 
ни побарувања во девизи по пласмани и дру-
ги побарувања од ОЗТ на стопанската дејност 
по долгорочно работење; 

12) сметка 100 - Жиро-сметка 
1000 - Жиро-сметка 
1001 - Проодна сметка на жиро-сметки 
1002 - Сметка на банката за вршење на работи преку 

деловната единица 
1003 - Проодна сметка на сметката на банката за 

вршење на работи преку деловната единица 

13) сметка 102 - Готовина на народната банка 
1020 - Готовина во трезорите на народната банка 
1021 - Готовина на народната банка во трезорите 

кај други општествени правни лица 
1022 - Заменети оштетени банкноти и ковани пари 

14) сметка 108 - Други парични средства 
1080 - Други парични средства на банката и друга 

финансиска организација 
1081 - Парични средства за вршење на работи за 

сметка на општествено-правни лица 
1082 - Парични средства за вршење на работи на 

граѓаните и на други правни лица 

15) сметка ПО - Текушта сметка на СОК кај народната 
банка за готовина \ 

1100 - Побарувања од СОК за дадена готовина 
1101 - Обврски за готовина кај СОК 

16) сметка 111 - Текушта сметка на платниот промет на 
народната банка кај СОК 

1110 — Текушта сметка на платниот промет 
1111 - Непресметана збирна авиза на одобренија 
1112 - Непресметана збирна авиза на задолжувања 
1113 - Непресметани спецификации на збирни авизи 

на одобренија 
1114 - Непресметани спецификации за збирни авизи 

на задолжувања 
1115 - Извршени телефонски и телеграфски налози 

17) сметка 130 - Чекови 
1300 - Примени чекови по девизно работење 
1301 - Примени чекови по краткорочно работење 
1302 - Примени чекови по долгорочно работење 

18) сметка 132 - Меници за реесконт 
1320 - Меници на ОЗТ од стопанската дејност со рок 

на плаќање до 90 дена подобни за користење 
на примарната емисија 

1321 - Други меници со рок на плаќање до 90 дена 
подобни за реесконт кај други, општествени 
правни лица 

1322 - Меници на ОЗТ од стопанската дејност по ос-
нов на продажба на домашна опрема и бродо-
ви на кредит во Југославија 

1323 - Други меници со рок на плаќање над 90 дена 
подобни за реесконт кај други општествени 
правни лица 

19) сметка 133 - Меници есконтирани 
1330 - Есконтирани меници на ОЗТ од стопанската 

дејност со рок на плаќање до 90 дена 
1331 - Есконтирани меници на други издаватели со 

рок на плаќање до 90 дена 
1332 - Есконтирани меници на ОЗТ од стопанската 

дејност по основ на продажба на домашна оп-
рема и бродови на кредит во Југославија 

1333 - Есконтирани меници на други издаватели со 
рок на плаќање над 90 дена 

20) сметка 134 - Благајнички записи 
1340 - Благајнички записи на Народната банка на 

Југославија - задолжителен упис 
1341 - Благајнички записи на Народната банка на 

Југославија - доброволен упис 
1349 - Благајнички записи на други издаватели 

21) сметка 135 - Обврзници 
1350 - Обврзници - инструменти на плаќање со рок 

на наплата до една година 
1351 - Обврзници - инструменти на плаќање со рок 

на наплата над една година 
22) сметка 141 - Задолжителна резерва кај народната 

банка - * 
1410 - Издвоена задолжителна резерва кај народна-

та банка 
1411 - Привремено користење на задолжителната 

резерва за одржување на дневната ликвид-
ност 

1412 - Издвоена задолжителна резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија по основ 
на депозити на граѓаните 

1413 - Издвоена задолжителна резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија по основ 
на остварен пораст на пласманите над опре-
делено ниво 

23) сметка 142 - Депонирани средства по посебни про-
писи кај народната банка 

1421 - Депонирани средства кај народната банка за 
користење на странски краткорочни кредити 

1429 - Депонирани средства кај народната банка по 
други основи 

24) сметка 150 - Побарувања по основ на камати 
1500 - Побарувања по основ на камати од ОЗТ на 

стопанската дејност 
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1501 - Побарувања по основ на камати од СИЗ-ови 
на стопанската дејност 

1502 - Побарувања по основ на камати од ОЗТ на 
општествените дејности 

1503 - Побарувања по основ на камати од СИЗ-те на 
општествените дејности 

1504 - Побарувања по основ на камати од ОПЗ 
1505 - Побарувања по основ на камати од банките и 

други финансиски организации 
1506 - Побарувања по основ на камати од други 

КОС 
1507 - Побарувања по основ на камати од населени-

ето4 

1508 - Побарувања по основ на камати од странски 
лица 

сметка 155 - Дадени аванси 
1550 - Дадени аванси на добавувачи за обртни сред-

ства 
1551 - Дадени аванси на овластени банки за откуп 

на ефективни странски пари 
1552 - Дадени аванси на овластени менувачи за от-

куп на ефективни странски пари 
1559 - Дадени аванси за други намени 

26) сметка 156 - Побарувања во девизи по основ на ка-
мати и надомести 

1560 - Побарувања во девизи по основ на камати по 
краткорочно работење 

1564 - Побарувања во девизи по основ на камати по 
долгорочно работење 

1568 - Побарувања во девизи по основ на надомести 
1569 - Други побарувања по основ на камати 

27) сметка 157 - Други побарувања во девизи 
1570 - Расходи на банката «о девизи по работи со 

странство 
1571 - Побарувања во девизи за испратени ефектив-

ни странски пари до собирен центар 
1572 - Побарувања ћо основ на исплати на девизно 

^ штедење од двојазични штедни книшки и за 
сметка на други банки во земјата 

1573 - Побарувања во девизи по основ на платени 
камати, провизии и други трошоци за сметка 
на други 

1574 - Побарувања по основ на разни односи со 
странски кореспонденти 

1577 - Побарувања по основ на девизни резерви 
1579 - Други побарувања по други основи во девизи 

28) сметка 159 - Побарувања по основ на ревалоризаци-
они приходи 

1590 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи од ОЗТ на стопанската дејност 

1591 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи од СИЗ-те на стопанската дејност 

1592 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи од ОЗТ на општествените дејности 

1593 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи од СИЗ-те на општествените дејнос-
ти 

1594 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи од ОПЗ 

1595 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи од банки и други финансиски органи-
зации 

1596 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи од други КОС 

1597 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи од населението 

1598 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи од странски лица 

29) сметка 160 - Побарувања на плаќања извршени по 
дадени авали на хартии од вредност и 
дадени гаранции 

1600 - Побарувања од ОЗТ на стопанската дејност за 
плаќања извршени по дадени авали на хартии 
од вредност и дадени гаранции 

1601 - Побарувања од СИЗ-те на стопанската деј-
ност за плаќања извршени по дадени авали на 
хартии од вредност и дадени гаранции 

1602 - Побарувања од ОЗТ на општествените дејнос-
ти за плаќања извршени по дадени авали на 
хартии од вредност и дадени гаранции 

1603 - Побарувања од СИЗ-те на општествената деј-
ност за плаќања извршени по дадени авали на 
хартии од вредност и дадени гаранции 

1604 - Побарувања од ОПЗ за плаќања извршени по 
дадени авали на хартии од вредност и дадени 
гаранции 

1605 - Побарувања од банките и други финансиски 
организации за плаќања извршени по дадени 
авали на хартии од вредност и дадени гаран-
ции 

1606 - Побарувања од други КОС за плаќања из-
вршени по дадени авали на хартии од вред-
ност и дадени гаранции 

30) сметка 161 - Побарувања во девизи за плаќања из-
вршени по дадени авали на хартии од 
вредност и дадени гаранции 

1610 - Побарувања во девизи од ОЗТ на стопанската 
* дејност за плаќања извршени по дадени авали 
на хартии од вредност и дадени гаранции 

1615 - Побарувања во девизи од банките и други фи-
нансиски организации по дадени авали на 
хартии од вредност и дадени гаранции 

31) сметка 181 - Побарувања од народните банки по 
други основи 

1810 - Побарувања од народната банка за готовина 
1811 - Побарувања од народната банка за таксени и 

даночни вредносници 
1819 - Други побарувања од народните банки 

32) сметка 192 - Побарувања во пресметка од деловните 
односи 

1920 - Побарувања во пресметка од деловните одно-
си 

1921 - Побарувања во пресметка од деловните одно-
си во девизи 

33) сметка 197 - Ревалоризациони расходи 
1970 - Ревалоризациони расходи по основ на ревало-

ризациона камата на земени кредити и моне-
тизација на хартии од вредност 

1971 - Ревалоризациони расходи по основ на ревало-
ризациона камата на депозити на КОС 

1972 - Ревалоризациони расходи по основ на ревало-
ризациона камата на депозити со населението 

1973 - Ревалоризациони расходи по основ на ревало-
ризациона камата на депозити на странски 
лица 

1974 - Ревалоризациони расходи по основ на покри-
тие на загубите во билансот на успехот 

1975 - Ревалоризациони расходи пренесени во на-
редната година 

1976 - Ревалоризациони расходи по основ на нега-
тивни курсни разлики 

1978 - Ревалоризациони расходи по основ на пренос 
во фондовите на банката 

1979 - Други ревалоризациони расходи 

34) сметка 230 - Дадени чекови 
2300 - Дадени чекови по потрошувачки кредити 
2309 - Дадени други чекови 

35) сметка 238 - Дадени други инструменти на плаќање 
2380 - Дадени интерни налози за пресметка меѓу 

ОЗТ преку интерната банка 
2389 - Дадени други инструменти на плаќање 

36) сметка 241 - Задолжителна резерва на банките кај 
народната банка 

2410 - Задолжителна резерва на банките кај народ-
науа банка 

2412 - Задолжителна резерва на банката кај Народ-
ната банка на Југославија по основ на депози-' 
ти на граѓаните 

2413 - Задолжителна резерва на банките кај Народ-
ната банка на Југославија по основ на оства-
рен пораст на пласманите над определено ни-
во 

25) 
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31) сметка 242 - Други депонирани средства на банките 
кај народната банка 

2420 - Средства на резервниот фонд на банките 
2421 - Средства на банките кај народната банка де-

понирани за користење на странски кратко-
рочни кредити 

2429 - Средства на банките кај народната банка де-
понирани по други основи 

38) сметка 250 - Обврски по основ на камати 
2500 - Обврски спрема ОЗТ на стопанската дејност 

по основ на камати 
2501 - Обврски спрема СИЗ-те на стопанската деј-

ност по основ на камати 
2502 - Обврски спрема ОЗТ на општествената деј-

ност по основ на камати 
2503 - Обврски спрема СИЗ-те на општествените 

дејности по основ на камати 
2504 - Обврски спрема ОПЗ по основ н^ камати 
2505 - Обврски спрема банките и други финансиски 

организации по основ на камати 
2506 - Обврски спрема други КОС по основ на кама-

ти 
2507 - Обврски спрема населението по основ на ка-

мати 
2508 - Обврски спрема странски лица по основ на 

камати 

39) сметка 254 - Други обврски 
2540 - Обврски за привремено користење на сред-

ствата на резервите за одржување на дневна-
та ликвидност и есконтирани меници 

2541 - Обврски за привремено користење на 
здружени средства на резервите за одржување 
на дневната ликвидност 

2542 - Обврски за привремено користење на сред-
ствата на солидарна одговорност за вложува-
ња во определени намени 

2543 - Обврски за нераспореден прилив по основ на 
платниот промет со странство што се испла-
ќа во динари 

2544 - Преземени обврски по неликвидиран платен 
промет кај СОК 

2547 - Обврски по основ на девизни резерви , 
2549 - Други обврски по други основи 

40) сметка 255 - Примени аванси 
2551 - Примени аванси за откуп на ефективни стран-

ски пари 
2559 - Примени аванси за други намени 

41) сметка 256 - Обврски во девизи по основ на камати и 
надомести 

2560 - Обврски во девизи по основ на камати по 
краткорочно работење 

2564 - Обврски во девизи по основ на камати по 
долгорочно работење 

2568 - Обврски во девизи по основ на надомести 
2569 - Други обврски во девизи по основ на камати 

42) сметка 257 - Други обврски во девизи 
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 неизвршени исплати по наплати 

од странство 
2574 - Обврски за нераспореден прилив во пресмет-

ковни валути 
2579 - Други обврски по други основи во девизи 

43) сметка 259 - Обврски по основ на ревалоризациони 
расходи 

2590 - Обврски спрема ОЗТ на стопанската дејност 
по основ на ревалоризациони расходи 

2591 - Обврски спрема СИЗ-те на стопанската деј-
ност по основ на ревалоризациони расходи 

2592 - Обврски спрема ОЗТ на општествените деј-
ности по основ на ревалоризациони расходи 

2593 - Обврски спрема СИЗ-те на општествените 
дејности по основ на ревалоризациони расхо-
ди 

2594 - Обврски спрема ОПЗ по основ на ревалориза-
циони расходи 

2595 - Обврски спрема банките и други финансиски 
организации по основ на ревалоризациони 
расходи 

2596 - Обврски спрема други КОС по основ на рева-
лоризациони расходи 

2597 - Обврски спрема населението по основ на ре-
валоризациони расходи 

2598 - Обврски спрема странски лица по основ на 
ревалоризациони расходи 

44) сметка 281 - Обврскси 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 банки 

45) сметка 290 - Камати 
2900 - Камати по есконтирани меници 
2901 - Камати по краткорочни потрошувачки креди-

ти дадени на населението 
2902 - Камати по долгорочни потрошувачки креди-

ти дадени на населението 
2909 - Други камати 

46) сметка 292 - Обврски во пресметка од деловните од-
носи' 

2920 - Обврски во пресметка од деловните односи 
2921 - Обврски во пресметка од деловните односи во 

девизи 

47) сметка 297 - Ревалоризациони приходи 
2970 - Ревалоризациони приходи по основ на рева-

лоризација на предмети материјални права и 
други средства 

2971 - Ревалоризациони приходи по основ на рева-
лоризациони камати по динарски побарувања 
од КОС 

2972 - Ревалоризациони приходи по основ на рева-
лоризациони камати по динарски побарувања 
од населението 

2973 - Ревалоризациони приходи по основ на рева-
лоризациони камати по динарски побарувања 
од странски лица 

2974 - Ревалоризациони приходи по основ на надо-
мести на разликата на ревалоризационите 
приходи до износот на полната ревалориза-
циона стапка 

2975 - Ревалоризациони резерви 
2976 - Ревалоризациони приходи по основ на пози-

тивни курсни разлики 
2978 - Надомест на разликава на ревалоризациони-

те приходи до износот на ревалоризацијата 
на фондовите 

2979 - Други ревалоризациони приходи 

48) сметка 310 - Девизни тековни сметки во странство 
3100 - Редовни девизни тековни сметки во странство 
3101 - Посебни девизни тековни сметки во странс-

т в о 
3102 - Посебни девизни тековни сметки кај меѓуна-

родните финансиски организации 
3109 - Други девизни тековни сметки во странство 

49) сметка 312 - Клириншки тековни сметки 
3120 - Редовни клириншки тековни сметки 
3121 - Посебни клириншки тековни сметки 
3129 - Други клириншки тековни сметки 

50) сметка 318 - Проодна девизна сметка 
3180 - Проодна девизна сметка на банката 
3181 - Проодна девизна сметка за собирање на реа-

лизација 
3182 - Девизни средства за вршење на работи од име 

и за сметка на правни лица и граѓани 
3185 - Проодна девизна сметка на пресметката на 

наплатата на извоз со увоз на стоки и плаќа-
ње на увоз со извоз на стоки и услуги 
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51) сметка 320 - Побарувања по краткорочни кредити во 
девизи од ОЗТ на стопанската дејност 

3200 - Побарувања по краткорочни кредити во деви-
зи од ОЗТ на стопанската дејност по основ на 
користење на странски кредити 

. 52) сметка 325 - Побарувања по краткорочни кредити во 
девизи од банките и други финансиски 
организации 

3250 - Побарувања по краткорочни кредити во деви-
зи од интерните банки 

3251 - Побарувања по краткорочни кредити во деви-
зи од основните и здружените банки 

3252 - Побарувања по краткорочни кредити во деви-
зи од други финансиски организации 

3253 - Побарувања по краткорочни кредити во деви-
зи од други банкарски организации 

53) сметка 328 - Побарувања по краткорочни кредити во 
девизи од странски лица 

3280 - Побарувања по краткорочни кредити во деви-
зи од странски банки и финансиски организа-
ции 

3281 - Побарувања по краткорочни кредити во деви-
зи од други странски лица 

54) сметка 329 - Втасани ненаплатени побарувања по 
краткорочни кредити во девизи 

3290 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни кредити во девизи од ОЗТ на стопан-
ската дејност 

3295 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни кредити во девизи од банките и други 
финансиски организации 

329^ - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни кредити во девизи од други КОС 

3298 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни кредити во девизи од странски лица 

55) сметка 332 - Орочени девизни средства во странство 
3320 - Орочени девизни средства во странство 
3321 - Орочени девизни средства во странство по 

посебни прописи 

56) сметка 333 - Издвоени девизни средства кај народна-
та банка 

3330 - Издвоени девизни средства на банките кај на-
родната банка од девизните депозити на гра-
ѓаните 

3339 - Други издвоени девизни средства кај народ-
ната банка 

57) сметка 339 - Втасани ненаплатени побарувања по 
краткорочни пласмани во хартии од 
вредност и по други краткорочни плас-
мани, во девизи 

3396 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни пласмани во хартии од вредност и по 
други краткорочни пласмани, во девизи, кај 
КОС 

3398 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни пласмани во хартии од вредност и по 
други краткорочни пласмани,, во девизи, од 
странски лица 

58) сметка 340 - Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од ОЗТ од стопанската дејност, 

3400 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од ОЗТ од стопанската дејност за основни 
средства 

3401 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од ОЗТ од стопанската дејност за обртни 
'средства 

3402 - Побарувања по долгорочни кредити во пре-
сметковни валути од ОЗТ од стопанската деј-
ност од кредитот користен за сметка на феде-
рацијата 

3403 - Побарувања во девизи од ОЗТ од стопанската 
дејност за користени кредити за рефинансира-
ње 

3409 - Други побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од ОЗТ од стопанската дејност 

59) сметка 341 - Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од СИЗ од стопанската дејност 

3410 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од СИЗ од стопанската дејност за основни 
средства 

3411 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од СИЗ од стопанската дејност за обртни 
средства 

3413 - Побарувања во девизи од СИЗ од стопанската 
дејност за користени кредити за рефинансира-
ње 

3419 - Други побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од СИЗ од стопанската дејност 

60) сметка 342 - Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од ОЗТ од општествената, деј-
ност 

3420 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од ОЗТ од општествената дејност за основ-
ни средства 

3421 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од ОЗТ од општествената дејност за об-
ртни средства 

3423 - Побарувања во девизи од ОЗТ од општестве-
ната дејност за користени кредити за рефи-
нансирање 

3429 - Други побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од ОЗТ од општествената дејност 

61) сметка 343 - Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од СИЗ од општествената деј-
ност 

3430 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од СИЗ од општествената дејност 

3433 - Побарувања во девизи од СИЗ од општестве-
ната дејност за користени кредити за рефи-
нансирање 

62) сметка 344 - Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од ОПЗ 

3440 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од ОПЗ 

3443 - Побарувања во девизи од ОПЗ за користени 
кредити за рефинансирање 

63) сметка 345 - Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од банки и други финансиски ор-
ганизации 

3451 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од основни и здружени банки 

3453 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од други банкарски организации 

3454 - Побарувања во девизи од банки и други фи-
^ нансиски организации за користени кредити 

за рефинансирање 
64) сметка 348 - Побарувања по долгорочни кредити во 

девизи од странски лица 
3480 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-

зи од странски банки и финансиски организа-
ции 

3481 - Побарувања по долгорочни кредити во деви-
зи од други странски лица 

65) сметка 349 - Втасани ненаплатени побарувања по 
долгорочни кредити во девизи 

3490 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од ОЗТ од стопан-
ската дејност 

3491 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од СИЗ од стопан-
ската дејност 

3492 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од ОЗТ од општес-
твените дејности 

3493 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од СИЗ од општес-
твените дејности 

3494 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од ОПЗ 

3495 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од банки и други фи-
нансиски организации 
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3496 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од други КОС 

3498 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од странски лица 

66) сметка 359 - Втасани ненаплатени побарувања по 
долгорочни пласмани во хартии од 
вредност и по други пласмани, во деви-
зи 

3596 - Втасани ненаплатени побарувања но долго-
рочни пласмани во хартии од вредност и по 
други долгорочни пласмани, во девизи од 
КОС 

3598 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни пласмани во хартии од вредност и по 
други долгорочни пласмани, во девизи од 
странски лица 

67) сметка 369 - Втасани ненаплатени побарувања од 
меѓубанкарското работење, во девизи 

3590 - Втасани ненаплатени краткорочни побарува-
ња во девизи од народните банки 

3592 - Втасани ненаплатени краткорочни побарува-
ња во девизи од основните банки во рамките 
на здружена банка 

3593 - Втасани ненаплатени краткорочни побарува-
ња во девизи од банки и други финансиски ор-
ганизации во странство основани од основни 
банки 

3695 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња во девизи од народните банки 

3697 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња во девизи од основните банки во рамките 
на здружена банка 

3698 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња во девизи од банки и други финансиски ор-
ганизации во странство основани од основни 
банки 

68) сметка 380 - Побарувања по работи во девизи во име 
и за сметка на ОЗТ од стопанската деј-
ност 

3800 - Краткорочни кредити во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
ОЗТ од стопанската дејност 

3801 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во девизи 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
кај ОЗТ од стопанската дејност • 

3802 - Краткорочни здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
ОЗТ од стопанската дејност 

3803 - Други краткорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од ОЗТ од стопанската дејност 

3804 - Долгорочни кредити во девизи во име 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 во 
име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
ОЗТ од стопанската дејност 

3806 - Долгорочно здружени средства во девизи во' 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
ОЗТ од стопанската дејност 

3807 - Други долгорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од ОЗТ од стопанската дејност 

3808 - Трошоци на работењето во девизи по работи 
- во име и за сметка на ОЗТ од стопанската деј-

ност 

69) сметка 381 - Побарувања по работи во девизи во име 
и за сметка на СИЗ од стопанската деј-
ност 1 

3810 - Краткорочни кредити во девизи во име и за 
сметаа на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од стопанската дејност 

3811 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во девизи 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
кај СИЗ од стопанската дејност 

3812 - Краткорочно здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
СИЗ од стопанската дејност 

3813 - Други краткорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од СИЗ од стопанската дејност 4 

3814 - Долгорочни кредити во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од стопанската дејност 

3815 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
СИЗ од стопанската дејност 

3816 - Долгорочно здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
СИЗ од стопанската дејност 

3817 - Други долгорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од СИЗ од стопанската дејност 

3818 - Трошоци на работењето во девизи по работи 
во име и за сметка на СИЗ од стопанската деј-
ност 

70) сметка 382 - Побарувања по работи во девизи во име 
%« за сметаа на ОЗТ од општествените 
дејности 

3820 - Краткорочни кредити во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
ОЗТ од општествените дејности 

3821 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во девизи 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
кај ОЗТ од општествените дејности 

3822 - Краткорочно здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
ОЗТ од општествените дејности 

3823 - Други краткорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од ОЗТ од општествените дејности 

3824 - Долгорочни кредити во девизи во име и за 
сметаа на правни лица и граѓани дадени на 
ОЗТ од општествените дејности 

3825 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
ОЗТ од општествените дејности 

3826 - Долгорочно здружени средства во девизи ово 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
ОЗТ од општествените дејности 

3827 - Други долгорочни побарувкња во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од ОЗТ од општествените дејности 

3828 - Трошоци на работењето во девизи по работи 
во име и за сметка на ОЗТ од општествените 
дејности 

71) сметка 383 Побарувања по работи во девизи во име 
и за сметка на СИЗ од општествените 
дејности 

3830 - Краткорочни кредити во девизи од името и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од општествените дејности 

3831 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во девизи 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
кај СИЗ од општествените дејности 

3832 - Краткорочно здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
СИЗ од општествените дејности 

3833 - Други краткорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од СИЗ од општествените дејности 

3834 - Долгорочни кредити во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од општествените дејности 

3835 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
СИЗ од општествените дејности 

3836 - Долгорочно здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
СИЗ од општествените дејности 
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3837 - Други долгорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од СИЗ од општествените дејности 

3838 - Трошоци на работењето во девизи по работи 
во име и за сметка на СИЗ од општествените 
дејности 

72) сметка 384 - Побарувања по работи во девизи од 
името и за сметка на ОПЗ 

3840 - Краткорочни кредити во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
ОПЗ 

3841 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во девизи 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
кај ОПЗ 

3842 - Краткорочно здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
ОПЗ 

3843 - Други краткорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од ОПЗ 

3844 - Долгорочни кредити во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
опз 

3845 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
опз 

3846 - Долгорочно здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
опз 

3847 - Други долгорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од ОПЗ 

3848 - Трошоци на работењето во девизи по работи 
во име и за сметка на ОПЗ 

73) сметка 385 - Побарувања по работи во девизи во име 
- и за сметка на банки и други финансис-

ки организации 
3850 - Краткорочни кредити во девизи во име и за 

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

3851 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во девизи 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
кај банки и други финансиски организации 

3852 - Краткорочно здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
банки и други финансиски организации 

3853 - Други краткорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од други финансиски организации 

3854 - Долгорочни кредити во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
банки и на други финансиски организации 

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

3856 - Долгорочно здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани во 
банки и други финансиски организации 

3857 - Други долгорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од банки и други финансиски органи-
зации 

3858 - Трошоци на работењето во девизи по работи 
во име и за сметка на банки и други финансис-
ки организации 

74) сметка 386 - Побарувања по работа во девизи во име 
и за сметка на други КОС 

3860 - Краткорочни кредити во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
други КОС 

3861 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во девизи 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
кај други КОС 

3862 - Краткорочно здружени средства во девизи во 

име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
други КОС 

3863 - Други краткорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од други КОС 

3864 - Долгорочни кредити во девизи во име 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 во 
име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
други КОС 

3866 - Долгорочно здружени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
други КОС 

3867 - Други долгорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од други КОС 

3868 - Трошоци на работењето во девизи по работи 
во име и за сметка на други КОС 

75) сметка 387 - Побарувања по работи во девизи во име 
и за сметка на населението 

3873 - Други краткорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од населението 

3877 - Други долгорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од населението 

3878 - Трошоци на работењето во девизи по работи 
во име и за сметка на населението 

76) сметка 388 - Побарувања по работи во девизи во име 
и за сметка на странски лица 

3880 - Краткорочни кредити во девизи во .име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
странски лица 

3881 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во девизи 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
кај странски лица 

3882 - Краткорочно вложени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
странски лица 

3883 - Други краткорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од странски лица 

3884 - Долгорочни кредити во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
странски лица 

3885 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
странски лица 

3886 - Долгорочно вложени средства во девизи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани кај 
странски лица 

3887 - Други долгорочни побарувања во девизи по 
работи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани од странски лица 

3888 - Трошоци на работењето во девизи по работи 
во име и за сметка на странски лица 

77) сметка 400 - Краткорочни кредити за извоз на стоки 
и услуги 

4000 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за извоз на стоки и услуги што се на-
платува во девизи од значење за одржување 
на ликвидноста во меѓународните плаќања со 
рок на враќање до три месеци во кои учеству-
ва примарната емисија 

4001 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за извоз на стоки и услуги што се на-
платува во девизи од значење за одржување 
на ликвидноста во меѓународните плаќања со 
рок на враќање над три месеци во кои учес-
твува примарната емисија 

4002 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за извоз на стоки и услуги што се на-
платува во други девизи со рок на враќање до 
три месеци во кои учествува примарната еми-
сија 
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4003 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за извоз на стоки на комерцијален 
кредит во кои учествува примарната емисија 

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

4005 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за извоз на стоки и услуги во земјите 
во развој во кои учествува примарната емиси-
ја 

4006 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за кредитирање на побарувањата од 
странство по основ на извршени услуги на 
странски туристи со рок на враќање до три 
месеци, во кои учествува примарната емисија 

4007 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за кредитирање на извозот што се реа-
лизира во рамките на заедничка програма за 
производство и извоз од значење за целата 
земја во кои учествува примарната емисија 

4008 - Краткорочни кредити за извоз на стоки и ус-
луги со рок на враќање до три месеци во кои 
не учествува примарната емисија ч 

4009 - Краткорочни кредити за извоз на стоки и ус-
луги со рок на враќање над три месеци во кои 
не учествува примарната емисија 

78) сметка 401 - Краткорочни кредити за увоз на стоки 
4010 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 

дејност за увоз на нафта и нафтени деривати 
од земјите на определени валутни подрачја во 
кои учествува примарната емисија 

4011 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за увоз на нафта и нафтени деривати 
од земјите во развој 

4012 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за увоз на определени основни суро-
вини и репродукциони материјали од земјите 
на определени валутни подрачја во кои учес-
твува примарната емисија 

40013 -Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за увоз на определени производи од 
земјите во развој 

4014 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за увоз на определени производи од 
определени земји 

4015 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за увоз на определени производи од 
земјите на определени валутни подрачја во 
кои учествува примарната емисија 

4016 - Побарувања од ОЗТ по основ на увоз на стоки 
со одложен начин на плаќање на динарска 
противвредност 

4017 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за увоз на камен'јаглен, неагломери-
ран, за коксирање, од земјите на определени 
валутни подрачја, во кои учествува примарна-
та емисија 

4018 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за увоз на стоки со рок на враќање до 
три месеци во кои не учествува примарната 
емисија 

""40*^ ~ Краткорочна кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за увоз на стоки со рок на враќање 
над три месеци во кои не учествува примарна-
та емисија # 

79) сметка 402 - Краткорочни кредити дадени за произ-
водство на определени сточарски произ-
води 

4020 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за гоење на говеда во кои учес-
твува примарната емисија 

4021 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за гоење на свињи во кои учес-
твува примарната емисија 

4022 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за гоење на живина во кои 
учествува примарната емисија 

4023 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за гоење на овци во кои учес-
твува примарната емисија 

4024 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за одгледување на риби во кои 
учествува примарната емисија 

4025 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за производство на млеко во 
кои учествува примарната емисија 

4026 - ^Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за гоење на расен приплоден 
подмладок во сточарството во кои учествува 
примарната емисија 

80) сметка 403 - Краткорочни кредити за производство 
на определени земјоделски производи 

4030 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство на пченица во кои 
учествува примарната емисија 

4031 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство на маслодајни култу-
ри во кои учествува примарната емисија 

4032 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство на шеќерна репка во 
кои учествува примарната емисија 

4033 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство на тутун во кои учес-
твува примарната емисија 

4034 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за комерцијално производство на 
пченка во кои учествува примарната емисија 

4035 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство на оризова арпа во 
кои учествува примарната емисија 

81) сметка 404 - Краткорочни кредити за производство 
и подготвување на стоки за извоз 

4040 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство и подготвување на 
стоки и услуги за извоз со рок на враќање до 
три месеци, во кои учествува примарната 
емисија 

4041 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство и подготвување на 
стоки и услуги за извоз со рок на враќање над 
три месеци, во кои учествува примарната 
емисија 

4042 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за кредитирање на производството и 
подготовката што се реализира во рамките на 
заеднички програми за производство и извоз 
од значење за целата земја, до три месеци, во 
кои учествува примарната емисија 

4044 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за подготвување на туристички услу-
ги со рок на враќање над три месеци, во кои 
учествува примарната емисија 

4045 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за кредитирање на производството и 
подготовката што се реализира во рамките на 
заеднички програми за производство и извоз 
од значење на целата земја, над три месеци, 
во кои учествува примарната емисија 

4046 - Краткорочни кредити на ОЗТ за подготвува-
ње на туристички услуги со рок на враќање до 
три месеци, во кои учествува примарната 
емисија 

4047 - Краткорочни кредити на ОЗТ за подготвува-
ње на туристички услуги со рок на враќање 
над три месеци, во кои не учествува примар-
ната емисија 

4048 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство и подготвување на 
стоки за извоз со рок на враќање до три месе-
ци во кои не учествува примарната емисија 

4049 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство и подготвување на 
стоки за извоз со рок на враќање над три ме-
сеци, во кои не учествува примарната емисија 

82) сметка 405 - Краткорочни кредити за продажба и ку-
пување на домашна опрема и бродови 
во Југославија 

4050 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за продажба на домашна опрема и 
бродови во Југославија 
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4051 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за купување на домашна опрема и 
бродови во Југославија 

83) сметка 406 - Краткорочни кредити за производство 
и залихи во определени области и гран-
ки 

4060 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство на стоки на определе-
на територија 

4061 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за залихи на стоки на определена те-
риторија 

4062 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за залихи на јаглен со рок на враќање 
до три месеци, во кои учествува примарната 
емисија 

4063 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за залихи на јаглен, со рок на враќање 
над три месеци, во кои учествува примарната 
емисија 

4064 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство на вештачки ѓубрива 
наменети за домашна потрошувачка, во кои 
учествува примарната емисија 

4065 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за кредитирање на сезонски залихи на 
вештачки ѓубрива, во кои учествува примар-
ната емисија 

4066 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за залихи на основни земјоделски про-
изводи, со рок на враќање до три месеци, во 
кои не учествува примарната емисија 

4067 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за залихи на основни земјоделски про-
изводи, со рок на враќање над три месеци, во 
кои не учествува примарната емисија 

4068 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство на основни земјодел-
ски производи, со рок на враќање до три месе-
ци, во кои не учествува примарната емисија 

4069 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за производство на основни земјодел-
ски производи, со рок на враќање над три ме-
сеци, во кои не учествува примарната емисија 

84) сметка 407 - Краткорочни кредити за залихи на оп-
ределени земјоделско-прехраАбени про-
изводи 

4070 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за кредитирање на сезонски за-
лихи на пченица во кои#учествува примарната 
емисија 

4071 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за кредитирање на сезонски за-
лихи на пченка во кои учествува примарната 
емисија 

4072 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за кредитирање на сезонски за-
лији на маслодајни култури и сурово масло, 
во кои учествува примарната емисија 

4073 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за кредитирање на сезонски за-
лихи на шеќерна репка и шеќер, во кои учес-
твува примарната емисија 

4074 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
I дејност дадени за кредитирање на сезонски за-
лихи на оризова арпа и ориз, во кои учествува 
примарната емисија 

4075 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за кредитирање на сезонски за-
лихи на тутун, во кои учествува примарната 
емисија 

4076 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за кредитирање на сезонски за-
лихи на вино, во кои учествува примарната 
емисија < 

4077 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за кредитирање на сезонски за-
лихи на месо во ладилници, во кои учествува 
примарната емисија 

4078 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за кредитирање на сезонски за-
лихи на млечни производи, во кои учествува 
примарната емисија 

4079 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за кредитирање на сезонски за-
лихи на трпезно грозје и јаболка во ладилни-
ци, во кои учествува примарната емисија 

85) сметка 408 - Краткорочни кредити дадени за мате-
ријални резерви на основни земјоделски 
и прехранбени производи 

4080 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за материјалните резерви на 
меркантилна пченица од домашно производ-
ство, во кои учествува примарната емисија 

4081 - Краткорочни кредити на Со* - леќата 
дејност дадени за материјалните резерви на 
меркантилна пченка од домашно производ-
ство, во кои учествува примарната емисија 

4082 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за материјалните резерви на 
маслодајни култури од домашно производ-
ство 

4083 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за материјалните резерви на 
сурово масло за јадење од домашно произ^ 
водство, во кои учествува примарната емиси-
ја 

4084 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за материјалните резерви на 
шеќер од домашно производство, во кои учес-
твува примарната емисија 

4085 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за материјалните резерви на 
месо од домашно производство во кои учес-
твува примарната емисија 

4089 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност дадени за материјалните резерви на 
други производи од домашно производство, 
во кои учествува примарната емисија 

86) сметка 410 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност 

4100 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за промет на стоки и услуги 
со рок за враќање до три месеци 

4101 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за промет на стоки и услуги 
со рок за враќање над три месеци 

4102 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на Стоки со рок за 
враќање до три месеци 

4103 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на стоки со рок за 
враќање над три месеци 

4104 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство со рок на 
враќање до три месеци . 

4105 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство со рок за 
враќање над три месеци 

4106 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство на станови 

. за пазар 
4107 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-

панската дејност за други потреби во обртни 
средства, со рок на враќање до три месеци 

4108 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за други потреби во обртни 
средства, со рок на враќање над три месеци 

4109 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за покритие на потрошувач-
ки кредити 

87) сметка 411 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од 
стопанската дејност 

4110 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ.од сто-
панската дејност со рок на враќање до три ме-
сеци 
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4111 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од сто-
панската дејност со рок на враќање над три 
месеци 

88) сметка 412 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од 
општествените дејности 

4120 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од оп-
штествената дејност со рок на враќање до три 
месеци 

4121 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од оп-
штествената дејност со рок на враќање над 
три месеци 

89) сметка 413 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од 
општествената дејност 

4130 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од оп-
штествената дејност со рок на враќање до три 
месеци 

4131 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од оп-
штествената дејност со рок на враќање до три 
месеци 

4131 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од оп-
штествената дејност со рок на враќање над 
три месеци 

90) сметка 414 - Краткорочни кредити дадени на ОПЗ 
4140 - Краткорочни кредити дадени на федерацијата 
4141 - Краткорочни кредити дадени на сојузните ди-

рекции за стоковни резерви 
4142 - Краткорочни кредити дадени на други ОПЗ 

91) сметка 415 - Краткорочни кредити дадени на банки 
и на други финансиски организации 

4150 - Краткорочни кредити дадени на интерни бан-
ки 

4151 - Краткорочни кредити дадени на основни и 
здружени банки 

4152 - Краткорочни кредити дадени на други финан-
сиски организации 

4153 - Краткорочни кредити дадени на други бан-
карски организации 

92) сметка 417 - Краткорочни кредити дадени на населе-
нието 

4170 - Краткорочни кредити дадени на населението 
4171 - Краткорочни ненаменски кредити дадени врз 

база на продажба на девизи 

93) сметка 419 - Втасани ненаплатени краткорочни кре-
дити за обртни средства 

4190 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од ОЗТ од стопанската деј-
ност 

4191 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од СИЗ од стопанската деј-
ност 

4192 — Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од ОЗТ од општествените 
дејности 

4193 - Втасани Ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од СИЗ од општествените 
дејности 

4194 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од ОПЗ 

4195 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од банки и други финансиски 
организации 

4196 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од други КОС 

4197 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од населението 

4198 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од странски лица 

94) сметка 425 - Други краткорочни кредити дадени на 
банки и на други финансиски организа-
ции 

4250 - Други краткорочни кредити дадени на интер-
ни банки 

4251 - Други краткорочни кредити дадени на основ-
ни и здружени банки 

4252 - Други краткорочни кредити дадени на други 
финансиски организации 

4253 - Други краткорочни кредити дадени на други 
банкарски организации 

95) сметка 429 - Втасани ненаплатени други краткороч-
ни кредити 

4290 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од ОЗТ од стопанската дејност 

4291 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од СИЗ од стопанската дејност 

4292 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од ОЗТ од општествените дејности 

4293 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од СИЗ од општествените дејности 

4294 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од ОПЗ 

4295 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од банки и други финансиски организа-
ции 

4296 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од други КОС 

4297 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од населението 

4298 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од странски лица 

96) сметка 434 - Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност на ОПЗ 

4340 - Краткорочни пласмани во обврзници на феде-
рацијата 

4341 - Краткорочни пласмани во други хартии од 
вредност на федерацијата 

97) сметка 439 - Втасани ненаплатени краткорочни 
пласмани во хартии од вредност 

4390 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОЗТ од стопанската 
дејност 

4391 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од СИЗ од стопанската 
дејносст 

4392 - Втасани ненаплатени краткорочни, пласмани 
во хартии од вредност од ОЗТ од општестве-
ните дејности 

4393 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од СИЗ од општестве-
ните дејности 

4394 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОПЗ 

4395 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од банки и други фи-
нансиски организации 

4396 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од КОС 

98) сметка 445 - Краткорочни здружени и орочени сред-
ства и други краткорочна пласмани кај 
банки и други финансиски организации 

4450 - Краткорочни здружени и орочени средства во 
интерни банки 

4451 - Краткорочни здружени и орочени средства во 
основни и здружени банки 

4452 - Краткорочни здружени и орочени средства во 
други финансиски организации 

4453 - Краткорочни здружени и орочени средства во 
други банкарски организации 

99) сметка 449 - Втасани ненаплатени краткорочни 
здружени средства и други краткорочни 
пласмани 

4490 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни дласмани од 
ОЗТ од стопанската дејност 

4491 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
СИЗ од стопанската дејност 

4492 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
ОЗТ од општествените дејности 

4493 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
СИЗ од општествените дејности 
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4494 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
ОПЗ 

4495 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други пласмани од банки и други 
финансиски организации 

4496 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други пласмани од други КОС 

4498 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
странски лица 

100) сметка 459 -Втасани ненаплатени краткорочни кре-
дити за станбено-комунална изградба 

4590 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОЗТ од сто-
панската дејност 

4591 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ од сто-
панската дејност 

4592 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОЗТ од оп-
штествените дејности 

4593 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ од оп-
штествените дејности 

4594 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОПЗ 

4595 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од банки и дру-
ги финансиски организации 

4596 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од други КОС 

4597 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од населението 

101) сметка 462 -Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на ра-
боти на извозот на стоки и услуги 

4620 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на работи на изво-
зот на стоки и услуги 

4621 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање извозот на стоки 
на комерцијален кредит 

4622 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на производство и 
подготвување на стоки и услуги за извоз 

4623 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на извоз кој се реа-
лизира во рамките на заедничката програма 
за производство и извоз од значење за целата 
земја 

4624 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на побарувања од 
Меѓународната банка за обнова и развој 

4625 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање извозот на стоки и 
услуги во земјите во развој 

4626 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на побарувања по 
основ на извршени а уште ненаплатени услу-
ги на странски туристи 

4627 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање4 подготвувањето 
на услуги на странски туристи 

4628 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на производството 
кое се реализира во рамките на заедничката 
програма за производство и извоз од значење 
за целата земја 

4629 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање работи на извозот 
на стоки и услуги на клириншкото подрачје 

102) сметка 463 -Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
производството на определени земјо-
делски производи 

4630 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на производството 
на пченица 

4631 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на производството 
на маслодајни култури 

4632 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на производството 
на шеќерна репка 

4633 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на производството 
на тутун 

4634 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на комерцијално 
производство на пченка 

4635 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на производството 
на оризова арпа 

4636 — Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање гоење на говеда и 
одгледување на говеда 

4637 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање гоење на свињи, 
овци и риба и одгледување на овци и свињи 

4638 - Краткорочни кредити на банки, од примарна-
та емисија за кредитирање гоење на живина 

4639 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на производството 
на млеко 

103) сметка 464 -Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање залихи 
на определени земјоделски производи 

4640 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на сезонски залихи 
на пченица 

4641 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на залихи на мас-
лодаЈни култури и сурово масло 

4642 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на залихи на шеќ-
ерна репка и шеќер , 

4643 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на залихи на вино 
од домашно производство 

4644 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на залихи на пчен-
ка 

4645 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на сезонски залихи 
на оризова арпа и ориз 

4646 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање залихи на месо во 
ладилници 

4647 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање залихи на трпезно 
гозје и јаболка 

4648 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на залихи на млеч-
ни производи 

4649 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на залихи на па-
зарни стоковни резерви на републиките и ав-
тономните покраини и на сојузни пазарни 
стоковни резерви 

104) сметка 465 -Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на уво-
зот на 'суровини и репродукциони мате-
ријали 

4650 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на увозот на суро-
вини и репродукциони материјали 

4651 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за увоз на нафта и нафтени дерива-
ти 

4652 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за увоз на камен јаглен неагломе-
риран за коксување 

4653 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за увоз на старо железо, челик и че-
лик во слабови од земјите на определени ва-
лутни подрачја, наменети за преработка за из-
воз 
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4656 - Побарувања од банки по основ на увоз на сто-
ки со одложен начин на плаќање на динарска-
та противвредност 

105) сметка 467 - Други краткорочни кредити на банки 
од примарната емисија за посебни на-
мени 

4670 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија врз основа на есконтирани меници 

4672 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на производството 
и сезонските залихи на вештачки ѓубрива 

4673 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за ликвидност 

4674 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија по основ на депонирани девизи на 
граѓаните 

4675 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за покритие на кредитите дадени 
за отстранување на последици од елементар-
ни непогоди 

4676 - Краткорочни позајмици на банки од примар-
ната емисија за исплата на штедни влогови 

4677 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на залихите на јаг-
лев 

4678 - Краткорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на залихите на ту-
тун 

4679 - Други краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија 

106) сметка 469 - Втасани ненаплатени краткорочни по-
барувања од меѓубанкарското работе-
ње 

4691 - Втасани ненаплатени краткорочни побарува-
ња по средства дадени на други основни бан-
ки во рамките на здружена банка 

4692 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни кредити дадени на банки од примарна-
та емисија 

4698 - Втасани ненаплатени краткорочни побарува-
ња по средства дадени на банки и на други 
финансиски организации во странство осно-
вани од основни банки 

107) сметка 479 - Втасани ненаплатени санациони крат-
корочни кредити 

4790 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од ОЗТ од стопанската дејност 

4791 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од СИЗ од стопанските дејности 

4792 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од ОЗТ од општествените дејности 

4793 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од СИЗ од општествените дејности 

4795 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од банки и други финансиски органи-
зации 

4796 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од други КОС 

108) сметка 480 - Побарувања по работи во име и за 
сметка на ОЗТ од стопанската дејност 

4800 - Краткорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на ОЗТ од стопанската дејност 

4801 - Други краткорочни кредити во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани дадени на ОЗТ од 
стопанската дејност 

4802 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во име и 
за сметка на правни лица и граѓани кај ОЗТ 
од стопанската дејност 

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

4804 - Краткорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на ОЗТ од стопанската деј-
ност 

4805 - Санациони краткорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
ОЗТ од стопанската дејност 

4806 - Други краткорочни побарувања по работи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани од 
ОЗТ од стопанската дејност 

4808 - Трошоци за работењето по краткорочни ра-
боти во име и за сметка на ОЗТ од стопанска-
та дејност . 

109) сметка 481 - Побарувања по работи во име и за 
сметка на СИЗ од стопанската дејност 

4810 - Краткорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-

I дени на СИЗ од стопанските дејности 
4811 - Други краткорочни кредити во име и за смет-

ка на правни лица и граѓани дадени на СИЗ 
од стопанските дејности 

4812 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во име и 
за сметка на правни лица и граѓани кај СИЗ 
од стопанските дејности 

4813 - Краткорочни здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани во СИЗ од 
стопанските дејности 

4814 - Краткорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на СИЗ од стопанските деј-
ности 

4815 - Санациони краткорочни кредити во цме и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од стопанските дејности 

4816 - Други краткорочни побарувања по работи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани од 
СИЗ од стопанските дејности 

4818 - Трошоци за работењето по краткорочни ра-
боти во име и за сметка на СИЗ од стопански-
те дејности 

НО) сметка 482 - Побарувања по работи во име и за 
сметка на ОЗТ од општествените деј-
ности 

4820 - Краткорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на ОЗТ од општествените дејности 

4821 - Други краткорочни кредити во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани дадени на ОЗТ од 
општествените дејности 

4822 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во име и 
за сметка на правни лица и граѓани кај ОЗТ 
од општествените дејности 

4823 - Краткорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани од ОЗТ од 
општествените дејности 

4824 - Краткорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на ОЗТ од општествените деј-
ности 

4825 - Санациони краткорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
ОЗТ од општествените дејности 

4826 - Други краткорочни побарувања по работи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани од 
ОЗТ од општествените дејности 

4828 - Трошоци за работењето по краткорочни ра-
боти во име и за сметка на ОЗТ од општестве-
ните дејности 

111) сметка 483 - Побарувања по работи во име и за 
сметка на СИЗ од општествените деј-
ности 

4830 - Краткорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на СИЗ од општествените дејности 

4831 - Други краткорочни кредити во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани дадени на СИЗ 
од општествените дејности 

4832 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во име и 
за сметка на правни лица и граѓани кај СИЗ 
од општествените дејности 
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4833 - Краткорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани во СИЗ од 
општествените дејности 

4834 - Краткорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на СИЗ од општествените деј-
ности 

4835 Санациони краткорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од општествените дејности 

4836 - Други краткорочни побарувања по работи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани од 
СИЗ од општествените дејности 

4838 - Трошоци за работењето по краткорочни ра-
* боти во име и за сметка на СИЗ од општестве-

ните дејности 

112) сметка 484 - Побарувања по работи во име и за 
сметка на ОПЗ 

4840 - Краткорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на ОПЗ 

4841 - Други краткорочни кредити во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани дадени на ОПЗ 

4842 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во име и 
за сметка правни лица и граѓани кај ОПЗ 

4843 - Краткорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани во ОПЗ 

4844 - Краткорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на ОПЗ 

4846 - Други краткорочни побарувања по работи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани од 
опз 

4848 - Трошоци за работењето по краткорочни ра-
боти во име и за сметка на ОПЗ 

113) сметка 485 - Побарувања по работи во име и за 
сметка на банки и други финансиски 
организации 

4850 - Краткорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на банки и на други финансиски органи-
зации 

4851 - Други краткорочни кредити во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани дадени на банки 
и на други финансиски организации 

4852 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во име и 
за сметка на правни лица и граѓани кај банки 
и други финансиски организации 

4853 - Краткорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани во банки и 
други финансиски организации 

4854 - Краткорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на банки и на други финансис-
ки организации 

. 4855 - Санациони краткорочни кредити во име и за . 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
банки и на други финансиски организации 

4856 - Други краткорочни побарувања по работи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани од 
банки и други финансиски организации 

4858 - Трошоци за работењето по краткорочни ра-
боти во име и за сметка на банки и на други 
финансиски организации 

114) сметка 486 - Побарувања по работи од името и за 
сметка на други КОС 

4860 - Краткорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на други КОС 

4861 - Други краткорочни кредити во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани дадени на други 
КОС 

4862 - Краткорочни пласмани во хартии од вред-
ност и други краткорочни пласмани во име и 
за сметка на правни лица и граѓани кај други 
КОС 

4863 - Краткорочно здружени средства во име и за 

сметка на правни лица и .граѓани кај други КОС 
4864 - Краткорочни кредити за станбено-комунална 

изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на други КОС 

4865 - Санациони краткорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени за 
други КОС 

4866 - Други краткорочни побарувања по работи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани од 
други КОС 

4868 - Трошоци за работењето по краткорочни ра-
боти од името и за сметка на други КОС 

115) сметка 487 - Побарувања по работи во име и за 
сметка на населението 

4870 - Краткорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на населението 

4871 - Други краткорочни кредити во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани дадени на населе-
нието 

4873 - Краткорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај населе-
нието 

4874 - Краткорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на населението 

4876 - Други краткорочни побарувања по работи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани од 
населението 

4878 - Трошоци за работењето по краткорочни ра-
боти во име и за сметка на населението 

116) сметка 488 - Побарувања по работи во име и за 
сметка на странски лица 

4880 - Краткорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на странски лица 

4881 - Други краткорочни кредити во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани дадени на стран-
ски лица 

4883 - Краткорочно вложени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај странски 
лица 

4886 - Други краткорочни побарувања по работи во 
име и за сметка на правни »лица и граѓани од 
странски лица 

4888 - Трошоци за работењето по краткорочни ра-
боти во име и за сметка на странски лица 

117) сметка 500 - Долгорочни кредити за извоз на стоки 
на кредит 

5000 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за извоз на опрема од до-
машно производство која се вградува во ин-
вестициони објекти во кои учествува примар-
ната емисија 

5001 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за извоз на трајни потрошни 
блага на комерцијален кредит во кои учеству-
ва примарната емисија 

5002 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за извоз на сериска опрема 
на комерцијален кредит во кои учествува при-
марната емисија 

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

5004 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за извоз на сериска опрема 
во земјите во развој во кои учествува примар-
ната емисија 

5009 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за извоз на стоки на кредит 
во кои не учествува примарната емисија 

118) сметка 502 - Долгорочни кредити за производство 
.5020 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-

панската дејност за производство и подготву-
вање на крупна опрема за извоз по договоре-
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ни работи во кои учествува примарната еми-
сија 

5021 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство и подготву-
вање на бродови за извоз по договорени рабо-
ти во кои учествува примарната емисија 

5028 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство и подготву-
вање на крупна опрема за извоз по договоре-
ни работи во кои не учествува примарната 
емисија 

5029 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство и подготву-
вање на бродови за извоз по договорени рабо-
ти во кои не учествува примарната емисија 

119) сметка 503 - Долгорочни кредити за продажба и ку-
пување на бродови и опрема на кредит 
во Југославија 

5030Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за продажба на домашна оп-
рема и бродови на кредит во Југославија 

5031 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за купување на домашна оп-
рема и бродови на кредит во Југославија 

5038 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за продажба на домашна оп-
рема и бродови на кредит во Југославија во 
кои не учествува примарната емисија 

5039 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за купување на домашна оп-
рема и бродови на кредит во Југославија! во 
кои не учествува примарната емисија 

120) сметка 504 - Долгорочни кредити за изведување на 
инвестициони работи во странство на 
кредит 

5040 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за кредитирање на побарува-
ња по основ на изведување на инвестициони 
работи во странство на кредит во кои учеству-
ва примарната емисија 

5049,, - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
' ланската дејност за изведување на инвестици-

они работи во странство на кредит во кои не 
учествува примарната емисија 

121) сметка 505 - Долгорочни кредити за извоз на опре-
ма и бродови на кредит 

5050 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за кредитирање на побарува-
ња по основ на извозот на опрема и бродови 
на кредит во кои учествува примарната еми-
сија 

5059 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за извоз на опрема и бродо-
ви на кредит во кои не учествува примарната 
емисија 

122) сметка 508 - Други долгорочни кредити за посебни 
намени 

5080 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на тутун во кои 
учествува примарната емисија 

5081 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за производство на стоки на 
определена територија 

5082 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на стоки на опре-
делена територија 

5083 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за одгледување на расен 
приплоден подмладок во сточарството во кои 
учествува примарната емисија 

123) сметка 510 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од 
стопанските дејности 

5100 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ о<д сто-
панските дејности за обртни средства 

5101 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панските дејности за трајни обртни средства 

5102 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-

панските дејности за трајни обртни средства 
од примарната емисија 

124) сметка 514 - Долгорочни кредити дадени на ОПЗ 
5140 - Долгорочни кредити дадени на федерацијата 
5141 - Долгорочни кредити дадени на сојузните ди-

рекции за стоковни резерви 
5142 - Долгорочни кредити дадени на други ОПЗ 

125) сметка 515 - Долгорочни кредити дадени на банки 
и на други финансиски организации 

5150 - Долгорочни кредити дадени на интерни бан-
ки 

5151 - Долгорочни кредити дадени на основни и 
здружени банки 

5152 - Долгорочни кредити дадени на други финан-
сиски организации 

5153 - Долгорочни кредити дадени на други банкар-
ски организации 

/ 

126) сметка 516 - Долгорочни кредити дадени на други 
КОС 

5160 - Долгорочни кредити дадени на општествени 
и самоуправни фондови 

5161 - Долгорочни кредити дадени на други КОС 

127) сметка 517 - Долгорочни потрошувачки кредити 
дадени на населението 

5170 - Долгорочни потрошувачки кредити дадени* 
на населението ј 

5171 - Долгорочни потрошувачки кредити дадени ' 
на населението во кои учествува примарната 
емисија 

128) сметка 519 - Втасани ненаплатени долгорочни кре-
дити за обртни средства 

5190 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од ОЗТ од стопанската деј-
ност 

5191 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од СИЗ од стопанската деј-
ност 

5192 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од ОЗТ од општествените 
дејности 

5193 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од СИЗ од општествените 
дејности 

5194 — Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од ОПЗ 

5195 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од банки и други финансиски 
организации 

5196 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од други КОС 

5197 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од населението 

5198 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од странски лица 

129) сметка 524 - Долгорочни кредити за инвестиции да-
дени на ОПЗ 

5240 - Долгорочни кредити за инвестиции дадени на 
федерацијата 

5242 - Долгорочни кредити за инвестиции дадени на 
други ОПЗ 

130) сметка 527 - Долгорочни кредити за инвестиции да-
дени на населението 

5271 - Долгорочни кредити за инвестиции дадени на. 
населението 

5272 - Долгорочни ненаменски кредити дадени врз 
база на продажба на девизи 

5277 - Долгорочни кредити за унапредување на сто-
панската дејност дадени на населението врз 
основа на продажба на девизи во кои учеству-
ва примарната емисија 

5278 - Долгорочни кредити за унапредување на сто-
панската дејност дадени на населението врз 
основа на продажба на девизи во кои не учес-
твува примарната емисија 

5279 - Други долгорочни кредити за инвестиции да-
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дени на населението врз основа на продажба 
на девизи 

131) сметка 529 - Втасани ненаплатени долгорочни кре-
дити за инвестиции во основни сред-
ства 

5290 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основни средства од ОЗТ од 
стопанската дејност 

5291 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основни средства од СИЗ од 
стопанската дејност 

5292 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основни средства од ОЗТ од 
општествените дејности 

5293 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за ' 
инвестиции во основни средства од СИЗ од 
општествените дејности 

5294 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основни средства од ОПЗ 

5295 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основни средства од банки и 
други финансиски организации 

5296 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основни средства од други 
КОС 

5297 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основните средства од населе-

р нието 
5298 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 

инвестиции во основните средства од стран-
ски лица 

132) сметка 534 - Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност на ОПЗ 

5340 - Долгорочни пласмани во обврзници на феде-
рацијата 

5341 — Долгорочни пласмани во други обврзници на 
федерацијата 

5342 - Долгорочни пласмани во обврзници на репуб-
ликите и автономните покраини 

5349 - Долгорочни пласмани во други обврзници и 
други хартии од вредност на ОПЗ 

133) сметка 539 - Втасани ненаплатени долгорочни 
пласмани во хартии од вредност 

5390 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОЗТ од стопанската 
дејност 

5391 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од СИЗ од стопанската 
дејност 

5392 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОЗТ од општестве-
ните дејности 

5393 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од СИЗ од општестве-
ните дејности 

5394 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОПЗ 

5395 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
1 во хартии од вредност од банките и од други 

финансиски организации 
5396 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 

во хартии од вредност од други КОС 

134) сметка 540 - Долгорочно здружени и отстапени 
средства во ОЗТ од стопанската деј-
ност 

5400 - Здружени средства во ОЗТ од стопанската деј-
ност 

5401 - Отстапени средства во ОЗТ од стопанската 
дејност 

5402 - Финансирање на определени потреби на ОЗТ 
од стопанската дејност без обврска за враќа-
ње на средствата 

135) сметка 541 - Долгорочно здружени и отстапени 
средства во СИЗ од стопанската деј-
ност 

5410 - Здружени средства во СИЗ од стопанската 
дејност 

5412 - Финансирање на определени потреби на 

СИЗ од стопанската дејност без обврска за 
враќање на средствата 

136) сметка 542 - Долгорочна здружени и отстапени 
средства во ОЗТ од општествените деј-
ности 

5420 - Здружени средства во ОЗТ од општествените 
дејности 

5422 - Финансирање на определени потреби на ОЗТ 
од општествените дејности без обврска за вра-
ќање на средствата 

137) сметка 543 - Долгорочно здружени и отстапени 
средства во СИЗ од општествените деј-
ности 

5430 - Здружени средства во СИЗ од општествените 
дејности 

5432 - Финансирање на определени потреби на СИЗ 
од општествените дејности без обврска за вра-
ќање на средствата 

138) сметка 544 - Долгорочно здружени и отстапени 
средства во ОПЗ 

5440 - Здружени средства во федерацијата 
5441 - Здружени средства во други ОПЗ 
5442 - Отстапени средства во федерацијата 
5443 - Отстапени средства во други ОПЗ 
5444 - Финансирање на определени потреби на феде-

рацијата без обврска за враќање на средства-
та 

5445 - Финансирање на определени потреби на дру-
ги ОПЗ без обврска за враќање на средствата 

139) сметка 545 - Долгорочно здружени, отстапени и 
орочени средства и други долгорочни 
пласмани кај банките и други финанси-
ски организации 

5450 - Здружени и отстапени средства во странски 
банки 

5451 - Здружени и отстапени средства во основни и 
здружен^ банки 

5452 - Здружени и отстапени средства во други фи-
нансиски организации 

5453 - Здружени и отстапени средства во други бан-
карски организации 

140) сметка 546 - Долгорочно здружени и отстапени 
средства кај други КОС 

5460 - Здружени средства кај други КОС 
5461 - Отстапени средства кај други КОС 
5462 - Финансирање на определени потреби на дру-

ги КОС без обврска за враќање на средствата 

141) сметка 549 - Втасани ненаплатени долгорочно 
здружени средства и други долгорочни 
пласмани 

5490 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени • 
средства и други долгорочни пласмани од 
ОЗТ од стопанската дејност 

5491 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
СИЗ од стопанската дејност 

5492 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
ОЗТ од општествените дејности 

5493 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
СИЗ од општествените дејности 

5494 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
ОПЗ 

5495 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
банки и други финансиски организации 

5496 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
други КОС 

5498 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
Странски лица 

142) сметка 557 - Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба дадени на населението 
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5571 - Долгорочни кредити за купување и изградба 
на станови 

5572 - Долгорочни кредити за станбена изградба на 
настрадани од елементарни непогоди 

5573 - Долгорочни кредити за купување и изградба 
на станови врз основа на девизното штедење 

5574 - Долгорочни кредити за купување и изградба 
на станови по посебни прописи 

5575 - Други долгорочни кредити за станбена из-
градба 

5577 - Долгорочни кредити за купување и изградба 
на станови дадени на населението врз основа 
продажбата на девизи во кои учествува при-
марната емисија 

5578 - Долгорочни кредити за купување и изградба 
на станови дадени на населението врз основа 
на продажбата на девизи во кои не учествува 
примарната емисија 

143) сметка 559 - Втасани ненаплатени долгорочни кре-
дити за станбено-комунална изградба 

5590 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОЗТ од сто-
панската дејност 

5591 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ од сто-
панската дејност 

5592 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОЗТ од оп-
штествените дејности 

5593 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ од оп-
штествените дејности 

5594 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОПЗ 

5595 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од банките и 
други финансиски организации 

5596 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од другите 
КОС 

5597 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од населението 

144) сметка 562 - Долгорочни кредити дадени на банки-
те од примарната емисија за кредити-
рање на посебни намени 

5620 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за кредитирање на извозот на оп-
рема и бродови на кредит и изведување на ин-
вестициони работи во странство на кредит 

5621 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за извоз на стоки на комерцијален 
кредит 

5622 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за извоз на стоки и услуги на кре-
дит во земјите во развој 

5623 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за производство и подготвување 
на стоки за извоз по договорените работи 

5624 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за кредитирање на залихите на ту-
тун 

5625 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за продажба на домашна опрема и 
бродови на кредит во Југославија 

5626 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за кредитирање на купување на до-
машна опрема и бродови 

5627 - Долгорочни кредити на банките и други фи-
нансиски организации од примарната емисија 
за кредитирање на побарувањата по основ на 
извозот на опрема и бродови на кредит и из-
ведување на ивнестициони работи во стран-
ство на кредит 

5628 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за кредитирање на одгледување на 
расен приплоден подмладок во сточарството 

5629 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за унапредување на стопанската 
дејност дадени на населението врз основа на 
продажбата на девизи 

145) сметка 564 - Долгорочни кредити дадени на банки-
те од примарната емисија за кредити-
рање на станбената изградба 

5647 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за купување и изградба на станови 
дадени на населението врз основа на про-
дажбата на девизи 

5648 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за порано дадени кредити за стан-
бена изградба 

146) сметка 565 - Други долгорочни кредити дадени на 
банките од примарната емисија 

5650 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за покритие на кредитите дадени 
за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди 

5651 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за кредитирање на увозот на опре-
ма по посебни прописи 

5652 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за кредитирање на трајни вложува-
ња во обртни средства 

5653 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за кредитирање на намените ̂ опре-
делени со посебни прописи 

5654 - Долгорочни кредити претворени од кратко-
рочните кредити од примарната емисија на 
Југословенската бранка за меѓународна еко-
номска соработка 

5658 - Долгорочни кредити на банките од примарна-
та емисија за кредитирање на трајни обртни 
средства 

5659 - Други долгорочни кредити од примарната 
емисија 

147) сметка 569 - Втасани ненаплатени долгорочни по-
барувања од меѓубанкарското работе-
ње 

5691 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња по средствата дадени на други основни 
банки во рамките на здружена банка 

5692 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња по кредитите дадени на банките од при-
марната емисија 

5693 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња по кредитите дадени на банките од динар-
ска противвредност на странските кредити 

148) сметка 579 - Втасани ненаплатени санациони до-
лгорочни кредити 

5790 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од ОЗТ од стопанската дејност 

5791 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од СИЗ од стопанската дејност 

5792 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредита од ОЗТ од општествените дејности 

5793 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од СИЗ од општествените дејности. 

5795 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од домашните банки и други финан-
сиски организации 

5796 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од други КОС 

149) сметка 580 - Побарувања по работите во име и за 
сметка на ОЗТ од стопанската дејност 

5800 - Долгорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правните лица и граѓаните 
дадени на ОЗТ од стопанската дејност 

5801 - Долгорочни кредити за основните средства 
во име и за сметка на правни лица и на граѓа-
ни дадени на ОЗТ од стопанската дејност 

5802 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај ОЗТ од 
стопанската дејност 

5803-- Долгорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани во ОЗТ од 
стопанската дејност 

5804 - Финансирање без обврска за враќање на сред-
ствата во име и за сметка на правни лица и на 
граѓани на ОЗТ од стопанската дејност 
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5805 - Долгорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
на граѓани дадени на ОЗТ од стопанската деј-
ност 

5806 - Санациони долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
ОЗТ од стопанската дејност 

5807 - Други/ долгорочни побарувања по работите 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
од ОЗТ од стопанската дејност 

.5808 - Трошоци за работењето по долгорочните ра-
боти во име и за сметка на ОЗТ од стопанска-
та дејност 

150) сметка 581 - Побарувања по работите во име и за 
сметка на СИЗ од стопанската дејност 

5810 - Долгорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и на граѓани 
дадени на СИЗ од стопанската дејност 

5811 - Долгорочни кредити за основни средства во 
име и за сметка на правни лица и на граѓани 
дадени на СИЗ од стопанската дејност 

5812 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај СИЗ од 
стопанската дејност 

5813 - Долгорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и на граѓани во СИЗ 
од стопанската дејност 

5814 - Финансирање без обврска за враќање на сред-
ствата во име и за сметка на правни лица и 
граѓани на СИЗ од стопанската дејност 

5815 - Долгорочни кредити за станбено комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на СИЗ од стопанската деј-
ност 

5816 - Санациони долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од стопанската дејност 

5817 - Други долгорочни побарувања по работи во 
име и за сметка на правни лица и граѓани од 
СИЗ од стопанската дејност 

5818 - Трошоци за работењето по долгорочните ра-
боти во име и за сметка на СИЗ од стопанска-
та дејност 

151) сметка 582 - Побарувања по работите во име и за 
сметка на ОЗТ од општествените деј-
ности 

5820 - Долгорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на ОЗТ од општествените дејности 

5821 - Долгорочни кредити за основни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на ОЗТ од општествените дејности 

5822 - Долгорочни пласмани во хартија од вредност 
и други долгорочни пласмани во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај ОЗТ од 
општествените дејности 

5823 - Долгорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани во ОЗТ од 
општествените дејности 

5824 - Финансирање без обврска за враќање на сред-
ствата во име и за сметка на правни лица и 
граѓани на ОЗТ од општествените дејности 

5825 - Долгорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на ОЗТ од општествените деј-
ности 

5826 - Санациони долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
ОЗТ од општествените дејности 

5827 - Други долгорочни побарувања по работите 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
од ОЗТ од општествените дејности 

5828 - Трошоци за работење по долгорочните рабо-
ти во име и за сметка на ОЗТ од општествени-
те дејности 

152) сметка 583 - Побарувања по работите во име и за 
сметка на СИЗ од општествените деј-
ности 

5830 - Долгорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на СИЗ од општествените дејности 

5831 - Долгорочни кредити за основни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на СИЗ од општествените дејнсоти 

5832 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај СИЗ од 
општествените дејности 

5833 - Долгорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани во СИЗ од 
општествените дејности 

5834 - Финансирање без обврска за враќање на сред-
ствата во име и за сметка на правни лица и 
граѓани на СИЗ од општествените дејности 

5835 - Долгорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на СИЗ од општествените деј-
ности 

5836 - Санациони долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
СИЗ од општествените дејности 

5837 - Други долгорочни побарувања по работите 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
од СИЗ од општествените дејности 

5838 - Трошоци за работењето' по долгорочните ра-
боти во име и за сметка на СИЗ од општестве-
ните дејности 

153) сметка 584 - Побарувања по работите во име и за 
сметка на ОПЗ 

5840 - Долгорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на ОПЗ 

5841 - Долгорочни кредити за основни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на ОПЗ 

5842 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај ОПЗ 

5843 - Долгорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани во ОПЗ 

5844 - Финансирање без обврска на враќање на сред-
ствата џо име и за сметка на правни лица и 
граѓани на ОПЗ 

5845 - Долгорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
гаѓани дадени на ОПЗ 

5847 - Други долгорочни побарувања по работите 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
од ОПЗ 

5848 - Трошоци за работењето по долгорочни рабо-
ти во име и за сметка на ОПЗ 

154) сметка 585 - Побарувања по работите во име и за 
сметка на банките и други финансиски 
организации 

5850 - Долгорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на банките и други финансиски органи-
зации 

5851 - Долгорочни кредити за основните средства 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
дадени на банките и други финансиски орга-
низации 

5852 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај банките 
и други финансиски организации 

5853 - Долгорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај банките 
и други финансиски организации 

5854 - Финансирање без обврска за враќање на сред-
ствата во име и за сметка на правни лица и 
граѓани на банките и други финансиски орга-
низации 

5855 - Долгорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на банките и други финансис-
ки организации 

5856 - Санациони долгорочни кредити во име и за 
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сметка на правни лица и граѓани дадени на 
банките и други финансиски организации 

5857 - Други долгорочни побарувања по работите 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
од банките и други финансиски организации 

5858 - Трошоци за работењето по долгорочните ра-
боти во име и за сметка на банките и други 
финансиски организации 

155) сметка 586 - Побарување по работите во име и за 
сметка на други КОС 

5860 - Долгорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на други КОС 

5861 - Долгорочни кредити за основни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на други КОС 

5862 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
и други долгорочни пласмани во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај други 
КОС 

5863 - Долгорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и Граѓани кај други 
КОС 

5864 - Финансирање без обврска за враќање на сред-
ствата во име и за сметка на правни лица и 
граѓани на други КОС 

5865 - Долгорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на други КОС 

5866 - Санациони долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани дадени на 
други КОС 

5867 - Други долгорочни побарувања по работите 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
од други КОС 

5868 - Трошоци за работењето по долгорочни рабо-
ти во име и за сметка на други КОС 

156) сметка 587 - Побарувања по работите во име и за 
сметка на населението 

5870 - Долгорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на населението 

5871 - Долгорочни кредити за основни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на населението 

5873 - Долгорочно здружени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај населе-
нието 

5875 - Долгорочни кредити за станбено-комунална 
изградба во име и за сметка на правни лица и 
граѓани дадени на населението 

5877 - Други долгорочни побарувања по работите 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
од населението 

5878 - Трошоци за работењето по долгорочни рабо-
ти во име и за сметка на населението 

157) сметка 588 - Побарувања по работите во име и за 
сметка на странски лица 

5880 - Долгорочни кредити за обртни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани да-
дени на странски лица 

5881 - Долгорочни кредити за основни средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани до-
дени на странски лица 

5883 - Долгорочно вложени средства во име и за 
сметка на правни лица и граѓани кај странски 
лица 

5887 - Други долгорочни побарувања по работите 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
од странски лица 

5888 - Трошоци за работењето по долгорочни рабо-
ти во име и за сметка на странски лица 

158) сметка 700 - Девизни текушта сметки на домашни 
банки и други финансиски организа-
ции 

7000 - Девизни текуши сметки на основните банки 
7001 - Девизни текушти сметки на здружените банки 
7002 - Девизни текушта сметки на други финансис-

ки организации 

7003 - Девизни депозити на банките од девизни сред-
ства на граѓани 

7009 - Други депозити на банките и други финансис-
ки организации 

159) сметка 707 - Примени покритија по чекови и кре-
дитни писма 

7060 - Примени покритија од странски лица по чеко-
ви и кредитни писма во конвертибилни деви-
зи 

7061 - Примени покритија од странски лица по чеко-
ви и кредитни писма во пресметковни валути 

160) сметка 708 - Други депозити по видување во девизи 
ч на странски лица 

7080 - Други депозити на странски банки во конвер-
тибилни девизи 

7081 - Други депозити на странски лица во конвер-
тибилни девизи 

7082 - Девизни сметки на странски амбасади и други 
дипломатски претставништва во конверти-
билни девизи 

7083 - Девизни сметки на странски лица со живеа-
лиште во Југославија во конвертибилни деви-
зи 

7088 - Други депозити на странски банки во пре-
сметковни валути 

7089 - Други депозити на странски лица во пресмет-
ковни валути 

161) сметка 711 - Девизни сметки на претпријатија, по-
гони и единици во странство на ОЗТ од 
стопанската дејност 

7110 - Девизни сметки на претпријатија, претстав-
ништва и единици во странство на ОЗТ од 
стопанска дејност, во конвертибилни девизи 

7111 - Девизни сметки на преприЈатија, претстав-
ништва и единици во странство на ОЗТ од 
стопанската дејност, во претсметковни валу-
ти 

7112 - Девизни депозити на претпријатија и пре-
, тставништва во странство на ОЗТ од стопан-

ската дејност од примени аванси за изведува-
ње на инвестициони работи во странство и за 
извоз на опрема 

162) сметка 717 - Девизни средства од кредити во стран-
ство на ОЗТ од стопанските дејности 

7170 - Девизни средства од кредити во странство на 
ОЗТ од стопанската дејност 

163) сметка 719 - Други девизни средства на ОЗТ од сто-
панска дејност 

7190 - Девизни средства на ОЗТ од стопанска деј-
ност од аванси за изведувањето на инвестици-
они работи во странство и за извоз на опрема 

7191 - Девизни средства на ОЗТ од стопанската деј-
ност за дознаки во странство 

7192 т Девизни средства на ОЗТ од стопанската деј-
ност на име на покритие по акредитиви и га-
ранции 

7199 - Други девизни средства на ОЗТ од стопанска-
та дејност 

164) сметка 727 - Девизни сметки и други депозити по 
видување на населението 

7270 - Девизни сметки на населението во конверти-
билни девизи 

7271 - Девизни штедни влогови на населението во 
конвертибилни девизи 

7278 - Други депозити по видување на населението 
во конвертибилни девизи 

165) сметка 731 - Девизни сметки на странски консигна-
циони складови 

7310 - Девизни сметки на странски консигнациони 
складови во конвертибилни девизи 

7311 - Девизни сметки на странски консигнациони 
складови во пресметковни валути 

166) сметка 740 - Орочени депозити во девизи на ОЗТ од 
стопанската дејност 
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7400 - Девизни депозити на претпријатија, претстав-
ништва и единици во странство на ОЗТ од 
стопанската дејност од примените аванси за 
изведувањето на инвестициони работи во 
странство и за извозна опрема 

7409 - Други орочени депозити во девизи на ОЗТ од 
стопанската дејности 

167) сметка 747 - Орочени депозити во девизи на населе-
нието 

7470 - Краткорочни депозити на населението во 
конвертибилни девизи 

168) сметка 748 - Орочени депозити во девизи на стран-
ски лица 

7480 - Краткорочни орочени депозити на странски 
банки и финансиски организации во конвер-
тибилни девизи 

7481 - Краткорочни орочени депозити на други 
странски лица во конвертибилни девизи 

169) сметка 751 - Краткорочни кредити во девизи од до-
машни банки и други финансиски ор-
ганизации 

7510 - Краткорочни кредити во девизи од основни и 
здружени банки 

7511 - Краткорочни кредити во девизи од други фи-, 
нансиски организации 

7512 - Краткорочни кредити во девизи од други бан-
карски организации 

170) сметка 759 - Втасани ненамирени обврски по крат-
корочни кредити и други обврски во 
девизи 

7592 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити во девизи спрема народните банки 

7593 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити во девизи спрема странски банки и 
финансиски организации 

7594 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити во девизи спрема странски лица 

7595 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити во девизи спрема домашни банки и 
други финансиски организации 

7596 - Втасани ненамирени обврски во девизи спре-
ма други основни банки во рамките на 
здружена банка 

7597 - Втасани ненамирени обврски во девизи спре-
ма банки и други финансиски организации во 
странство основани од основните банки 

171) сметка 760 - Долгорочни депозити во девизи на 
ОЗТ од стопанската дејност 

7600 - Долгорочни депозити на претпријатија, пре-
тставништва и единици во странство на 

» ОЗТ од стопанска дејност од примените аван-
си за изведувањето на инвестициони работи 
во странство и за извоз на опрема 

7609 - Други депозити во девизи на ОЗТ од стопан-
ската дејност 

172) сметка 767 - Долгорочни депозити во девизи на на-
селението 

7670 - Долгорочни депозити на населението во кон-
вертибилни девизи 

7671 - Долгорочни депозити на населението во кон-
вертибилни девизи за станбена изградба 

7679 - Други долгорочни депозити на населението 
во девизи 

173) сметка 768 - Долгорочни депозити во девизи на 
странски лица 

7680 - Долгорочни орочени депозити на странски 
банки и финансиски организации во конвер-
тибилни девизи 

7681 - Долгорочни орочени депозити на други 
странски лица во конвертибилни девизи 

7682 - Долгорочни орочени депозити на странски 
лица во пресметковни валути 

174) сметка 771 - Долгорочни кредити во девизи од до-
машни банки и други финансиски ор-
ганизации 

7710 - Долгорочни кредити во девизи од основни и 
здружени банки 

7711 - Долгорочни кредити во девизи од други фи-
нансиски организации 

7712 - Долгорочни кредити во девизи од други бан-
карски организации 

175) сметка 772 - Долгорочни кредити во девизи од 
странски банки и финансиски органи-

1 зации 
7720 - Долгорочни кредити од* странски банки во 

конвертибилни девизи 
7721 - Долгорочни кредити од странски финансиски-

организации во конвертибилни девизи 
7722 - Долгорочни кредити од странски банки и фи-

нансиски организации во пресметковни валу-
ти 

1 7723 - Долгорочни кредити од странски банки за 
сметка на федерацијата во пресметковни ва-
лути 

7724 - Долгорочни кредити во девизи за рефинанси-
рање од странски банки и финансиски органи-
зации 

176) сметка 779 - Втасани ненамирени обврски по долго-
рочни кредити и други обврски во де-
визи 

7792 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити во девизи спрема народните банки 

7793 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити во девизи спрема странски банки и 
други финансиски организации 

7794 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити во девизи спрема странски лица 

7795 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити во девизи спрема домашни банки и 
други финансиски организации 

7797 - Втасани ненамирени и долгорочни обврски 
во девизи спрема банки и други финансиски 
организации во странство основани од основ-
ни банки 

177) сметка 780 - Обврски по работите во девизи во име 
и за сметка на ОЗТ од стопанската деј-
ност 

7800 - Обврски по депозитите и други средства по 
видување во девизи во име и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопан-
ската дејност 

7801 - Обврски по краткорочно здружените средства 
во девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност 

7802 - Обврски по краткорочни кредити и други 
краткорочни обврски во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од стопанската дејност 

7803 - Други краткорочни обврски во девизи по ра-
ботите во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност 

7804 - Обврски по долгорочни орочени депозити во 
девизи во името и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност 

7805 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност 

7806 - Обврски по долгорочни кредити и други до-
лгорочни обврски во девизи во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од 
стопанската дејност 

7807 - Други долгорочни обврски во девизи по рабо-
тите во име и за сметка на правни лица и гра-
ѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност 

7808 - Приходи по работите во девизи во име и за 
сметка на ОЗТ од стопанската дејност 

178) сметка 781 - Обврски по работите во девизи во име 
и за сметка на СИЗ од стопанската деј-
ност 

7810 - Обврски по депозити и други средства по ви-
дување во девизи во име и за сметка на прав-
ни лица и граѓани спрема СИЗ од стопанска-
та дејност 
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7811 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност 

7812 - Обврски по. краткорочни кредити и други 
* краткорочни обврски во девизи во име и за 

сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од стопанската дејност 

7813 - Други краткорочни обврски во девизи по ра-
ботите во име и за сметкана правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност 

7814 - Обврски по долгорочно.орочени депозити во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност 

7815 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност 

7816 - Обврски по долгорочните кредити и други до-
лгорочни обврски во девизи во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од 
стопанската 'дејност 

7817 - Други долгорочни обврски во девизи по рабо-
тите во име и за сметка на правни лица и гра-
ѓани спрема СИЗ од стопанската дејност 

7818 - Приходи по работите во девизи во име и за 
сметка на СИЗ од стопанската дејност 

179) сметка 782 — Обврски по работите во девизи во име 
и за сметка на ОЗТ од општествените 
дејности 

7820 - Обврски по депозитите и други средства по 
видување во девизи во име и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема ОЗТ од оп-
штествените дејности 

7821 - Обврски по краткорочно здружените средства 
во девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од општествените дејнос-
ти 

7822 - Обврски по краткорочните кредити и други 
краткорочни обврски во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од општествените дејности 

7823 - Други краткорочни обврски во девизи по ра-
ботите во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од општествените дејнос-
ти 

7824 - Обврски по долгорочно орочени депозити во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од општествените дејнос-
ти 

7825 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од општествените дејнос-
ти 

7826 - Обврски по долгорочни кредити и други до-
лгорочни обврски во девизи во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од 

4 општествените дејности 
7827 - Други долгорочни обврски во девизи по рабо-

тите во име и за сметка на правни лица и гра-
ѓани спрема ОЗТ од општествените дејности 

7828 - Приходи по работите во девизи во име и за 
сметка на ОЗТ од општествените дејности 

180) сметка 783 - Обврски по работите во девизите во 
име и за сметка на СИЗ од општестве-
ните дејности 

7830 - Обврски по депозитите и други средства по 
видување во девизи во име и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема СИЗ од оп-
штествените дејности 

7831 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од општествените деј-
ности 

7832 - Обврски по краткорочни кредити и други 
краткорични обврски во девизи во име и за 

4 сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од општествените дејности 

7833 - Други краткорочни обврски во девизи по ра-
ботите во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од општествените деј-
ности 

7834 - Обврски по долгорочно орочените депозити 
во девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од општествените деј-
ности 

7835 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од општествените деј-
ности 

7836 - Обврски по # долгорочните кредити и други 
долгорочни обврски во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од општествените дејности 

7837 - Други долгорочни обврски во девизи по рабо-
ти во име и за сметка на правни лица и граѓа-
ни спрема СИЗ од општествените дејности 

7838 - Приходи по работи во девизи во име и за 
сметка на СИЗ од општествените дејности 

181) сметка 784 - Обврски по работи во девизи во име и 
за сметка на ОПЗ 

7840 - Обврски по депозити и по други средства по 
видување во девизи во име и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема ОПЗ 

7841 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОПЗ 

7842 - Обврски по краткорочни кредити и други 
краткорочни обврски во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ 

7843 - Други краткорочни обврски во девизи во име 
и за сметка на правни лица спрема ОПЗ 

7844 - Обврски по долгорочно орочени депозити во 
име и за сметка на правни лица спрема ОПЗ 

7845 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОПЗ 

7846 - Обврски по долгорочни кредити и други дол-
горочни обврски во девизи во име и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема ОПЗ 

7847 - Други долгорочни обврски во девизи по рабо-
ти во име и за сметка на правни лица и граѓа-
ни спрема ОПЗ 

7848 - Приходи по работи во девизи во име и за 
сметка на ОПЗ 

182) сметка 785 - Обврски по работи во девизи во име и 
за сметка на банки и на други финанси-
ски организации* 

7850 - Обврски по депозити и други средства по ви-
дување во девизи во име и за сметка на прав-
ни лица и граѓани спрема банки и други фи-
нансиски организации 

7851 - Обврски по краткорочно . здружени средства 
во . девизи во име и за сметка на правни ли-
ца и граѓани спрема банки и други финансис-
ки организации 

7852 - Обврски по краткорочни кредити и други 
краткорочни обврски во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема бан-
ки и други финансиски организации 

7853 - Други краткорочни обврски во девизи по ра-
боти во име и за сметка на правни лица и гра-
ѓани спрема банки и други финансиски орга-
низации 

7854 - Обврски по долгорочно орочени депозити во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема банки и други финансиски ор-
ганизации 

7855 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема банки и други финансиски ор-
ганизации 

7856 - Обврски по долгорочни кредити и други до-
лгорочни обврски во девизи во име и за смет-
ка на правни лица и граѓани спрема банки и 
други финансиски организации 

7857 - Други долгорочни обврски во девизи по рабо-
ти во име и за сметка на правни лица и граѓа-
ни спрема банки и други финансиски органи-
зации 

7858 - Приходи по работи во девизи во име и за 
сметка на банки и други финансиски органи-
зации 
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. 183) сметка 786 - Обврски по работи во девизи во име и 
за сметка на други КОС 

7860 - Обврски по депозити и по други средства по 
видување во девизи во име и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема други КОС 

7861 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема други КОС 

7862 - Обврски по краткорочни кредити и други 
краткорочни обврски во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема дру-
ги КОС 

7863 - Други краткорочни обврски во девизи по ра-
боти во име и за сметка на правни лица и гра-
ѓани спрема други КОС 

7864 - Обврски по долгорочно орочени депозити во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема други КОС 

7865 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема други КОС 

7866 - Обврски по долгорочни кредити и други дол-
горочни обврски во девизи во име и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема други КОС 

7867 - Други долгорочни обврски во девизи по рабо-
ти во име и за сметка на правни лица и граѓа-
ни спрема други КОС 

7868 - Приходи по работи во девизи во име и за 
сметка на други КОС 

184) сметка 787 - Обврски по работи во девизи во име и 
за сметка на населението 

7870 - Обврски по депозити и по други средства по 
видување во девизи во име и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема населението 

7872 - Обврски по краткорочни кредити и други 
краткорочни обврски во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема насе-
лението 

7873 - Други краткорочни обврски во девизи по ра-
боти во име и за сметка на правни лица и гра-
ѓани спрема населението 

7874 - Обврски по долгорочно орочени депозити во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема населението 

7876 - Обврски по долгорочни кредити и други дол-
горочни обврски во девизи во име и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема населението 

7877 - Други долгорочни обврски во девизи по рабо-
ти во име и за сметка на правни лица и граѓа-
ни спрема населението 

7878 - Приходи по работи во девизи во име и за 
сметка на населението 

185) сметка 788 - Обврски по работи во девизи во име и 
за сметка на странски лица 

7880 - Обврски по депозити и по други средства по 
видување во девизи во име и за сметка на 
правни лица и граѓани спрема странски лица 

7881 - Обврски по краткорочно вложени средства во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема странски лица 

7882 - Обврски по краткорочни кредити и други 
краткорочни обврски во девизи во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема 
странски лица 

7883 - Други краткорочни обврски во девизи по ра-
боти во име и за сметка на правни лица и гра-
ѓани спрема странски лица 

7884 - Обврски по долгорочно орочени депозити во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема странски лица 

7885 - Обврски по долгорочно вложени средства во 
девизи во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема странски'лица 

7886 - Обврски по долгорочни кредити и други дол-
горочни обврски во девизи во име и за сметка 
на правни лица и граѓани спрема странски 
лица 

7887 - Други долгорочни обврски во девизи по рабо-
ти во име и за сметка на правни, лица и граѓа-
ни спрема странски лица 

7888 - Приходи по рабрти во девизи во име и за 
сметка на странски лица 

186) сметка 801 - Жиро-сметки на СИЗ од стопанската 
дејност 

8010 - Жиро-сметки на СИЗ од материјалното про-
изводство 

8011 - Жиро-сметки на СИЗ од станбено-комунал-
ната област 

8012 - Средства на СИЗ од станбено-комуналната 
област за покритие на разликата во станари-
ната 

187) сметка 804 - Жиро-сметки на ОПЗ 
8040 - Жиро-сметки на федерацијата 
8041 - Средства на федерацијата за инвестиции во 

стопанството 
8042 - Жиро-сметки на други ОПЗ 
8043 - Средства на други ОПЗ за инвестиции во сто-

панството 

188) сметка 805 - Жиро-сметки на банки и на други фи-
нансиски организации 

8050 - Жиро-сметки на интерни банки 
8051 - Жиро-сметки на основни и здружени банки 
8052 - Жиро-сметки на други финансиски организа-

ции 
8053 - Жиро-сметки на други банкарски организа-

ции 

189) сметка 806 - Жиро-сметки на други КОС 
8060 - Жиро-сметки на самоуправни фондови 
8061 - Жиро-сметки на заедничките резерви на ОЗТ 
8062 - Жиро-сметки на општествените фондови 
8063 - Жиро-сметки на фондовите на ОПЗ 
8064 - Жиро-сметки на фондовите и на средствата 

за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди 

8069 - Жиро-сметки на други општествени правни 
лица 

190) сметка 807 - Жиро и тековни сметки на населението 
8070 - Жиро-сметки на граѓаните 
8071 - Тековни сметки на граѓаниве 
8072 - Жиро-сметки на здруженијата на граѓани и 

граѓански правни лица 

191) 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 

192) сметка 810 - Сметки на заедничката потрошувачка-
на ОЗТ од стопанската дејност 

8100 - Средства на заедничката потрошувачка на 
ОЗТ од стопанската дејност 

8101 - Средства за станбена изградба на ОЗТ од сто-
панската дејност 

193) сметка 811 - Сметки на заедничката потрошувачка 
на СИЗ од стопанската дејност 

8110 - Средства на заедничката потрошувачка на 
СИЗ од стопанската дејност 

8111 - Средства за станбена изградба на СИЗ од сто-
панската дејност 

194) сметка 812 - Сметки на заедничката потрошувачка 
на ОЗТ од општествените дејности 

8120 - Средства на заедничката потрошувачка на 
ОЗТ од општествените дејности 

8121 - Средства за станбена изградба на ОЗТ од оп-
штествените дејности 

195) сметка 813 - Сметки на заедничката потрошувачка 
на СИЗ од општествените дејности 

8130 - Средства на заедничката потрошувачка на 
СИЗ од општествените дејности 

8131 - Средства за станбена изградба на СИЗ од оп-
штествените дејности 

196) сметка 814 - Сметки на заедничката потрошувачка 
на ОПЗ 
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8140 - Средства на заедничката потрошувачка на сот 
јузните органи и сојузните организации 

8141 - Средства за станбена изградба на сојузните 
органи и сојузните организации 

8142 - Средства на заедничката потрошувачка на ор-
ганите и организациите на други ОПЗ 

8143 - Средства за станбена изградба на органите и 
организациите на други ОПЗ 

197) сметка 815 - Сметки на заедничката потрошувачка 
на банки и на други финансиски орга-
низации 

8150 - Средства на заедничката потрошувачка на 
банки и на други финансиски организации 

8151 - Средства за станбена изградба на банки и на 
други финансиски организации 

198) сметка 816 - Сметки на заедничката потрошувачка 
на други КОС 

8160 - Средства на заедничката потрошувачка на 
други КОС 

8161 - Средства за станбена изградба на други КОС 

199) сметка 820 - Други депозити по видување на ОЗТ 
од стопанската дејност 

8200 - Издвоени и обезбедени средства на ОЗТ од 
стопанската дејност за плаќање на инвести-
ции 

8201 - Пресметани а нераспоредени средства на до-
ходот на ОЗТ од стопанската дејност издвое-
ни на посебна сметка 

8202 - Средства од придонеси на корисниците на 
електрична енергија од низок напон за финан-
сирање на електроенергетски објекти 

8203 - Средства на резервите на ОЗТ од стопанската 
дејност 

8204 - Средства на ОЗТ од стопанската дејност за 
дознаки во странство 

8205 - Средства на ОЗТ од стопанската дејност на 
име покритие по акредитиви, гаранции и кре-
дити во странство 

8206 - Средства на ОЗТ од стопанската дејност за 
издавање на чекови и кредитни писма на 
странски средства за плаќање' 

8207 - Средства на ОЗТ од стопанската дејност за 
купување на девизи 

8208 - Депозити на ОЗТ од стопанската дејност кај 
народната банка на вредноста на увозот на 
определени стоки и услуги и користење на 
странски кредити 

8209 - Други, ограничени депозити на ОЗТ од сто-
панската дејност 

200) сметка 821 - Други депозити по видување на СИЗ 
од стопанската дејност 

8210 - Издвоени и обезбедени средства на СИЗ Од 
стопанската дејност за плаќање на инвести-
ции 

8213 - Средства на резервите на СИЗ од стопанската 
дејност 

8214 - Средства на СИЗ од стопанската дејност за 
дознаки во странство 

8215 - Средства на СИЗ од стопанската дејност на 
име покритие по акредитиви, гаранции и кре-
дити во странство 

8216 - Средства на СИЗ од стопанската дејност за 
издавање на чекови и кредитни писма на 
странски средства за плаќање 

8217 - Средства на СИЗ од стопанската дејност за 
купување на девизи 

8219 - Други ограничени депозити на СИЗ од сто-
панската дејност 

201) сметка 822 - Други депозити по видување на ОЗТ 
од општествените дејности 

8220 - Издвоени и обезбедени средства на ОЗТ од 
општествените дејности за плаќање на инвес-
тиции 

8221 - Пресметани, а нераспоредени средства на до-
ходот на ОЗТ од општествените дејности 

8223 - Средства на резервите на ОЗТ од општестве-
ните дејности 

8224 - Средства на ОЗТ од општествените де јност 
за дознаки во странство 

8225 - Средства на ОЗТ од општествените дејности 
на име покритие по акредитиви, гаранции и 
кредити во странство ' , 

8226 - Средства на ОЗТ од општествените дејности 
за издавање на чекови и кредитни писма на 
странски средства за плаќање 

8227 - Средства на ОЗТ од општествените дејности 
за купување на девизи 

8229 - Други ограничени депозити на ОЗТ од оп-
штествените дејности 

202) сметка 823 - Други депозити по видување на СИЗ 
од општествените дејности 

8230 - Издвоени и обезбедени средства на СИЗ од 
општествените дејности за плаќање на инвес-
тиции 

8233 - Средства на резервите на СИЗ од општестве-
ните дејности 

8234 - Средства на СИЗ од општествените дејности 
за дознаки во странство 

8235 - Средства на СИЗ од општествените дејности 
на име покритие по акредитиви 

8236 - Средства на СИЗ од општествените дејности 
за издавање на чекови и кредитни писма на 
странски средства за плаќање 

8237 - Средства на СИЗ од општествените дејности 
за купување на девизи 

8239 - Други ограничени депозити на СИЗ од оп-
штествените дејности 

203) 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 посебни рабо-

ти 
8242 - Нераспоредени посебни средства на ОПЗ 
8243 - Средства на резервите на ОТО 
8244 - Средства на ОПЗ за дознаки во странство 
8245 - Средства на ОПЗ на име покритие по акреди-

тиви, гаранции и кредити во странство 
8247 - Средства на ОПЗ за купување на девизи 
8249 - Други ограничени депозити на ОПЗ 

204) сметка 825 - Други депозити по видување на банки 
и на други финансиски организации 

8250 - Издвоени и обезбедени средства на банки и 
други финансиски организации за плаќање на 
инвестиции 

8251 - Депозити на штедно-кредитни организации 
по влогови на штедење 

8253 - Средства на резервите на интерни банки и на 
други банкарски организации 

8254 - Средства на банки и на други финансиски ор-
ганизации за дознаки во странство 

8255 - Средства на банки и на други финансиски ор-
ганизации на име покритие по акредитиви, га-
ранции и кредити во странство 

8257 - Средства на банки и на други финансиски ор-
ганизации за купување на девизи 

8259 - Други ограничени депозити на банки и на 
други финансиски организации 

205) сметка 826 - Други депозити по видување на други 
КОС 

8260 - Издвоени и обезбедени средства на други 
КОС за плаќање на инвестиции 

8262 - Нераспоредени посебни средства и депозити 
на други КОС 

8263 - Средства на резервите на други КОС 
8264 - Средства на други КОС за дознаки во стран-

ство 
8265 - Средства на други КОС на име покритие по 

акредитиви 
8266 - Средства на други КОС за издавање' на чеко-

ви и кредитни писма на странски средства за 
плаќање 

8267 - Средства на други КОС за купување на деви-
зи 

8269 - Други ограничени депозити на други КОС 
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206) сметка 827 - Други депозити по видување на насе-
лението 

8271 - Влогови на штедење по видување 
8279 - Други ограничени депозити на населението 

207) сметка 828 - Други депозити по видување на стјран-
ски лица 

8280 - Други депозити по видување на странски ли-
ца 

8284 - Депозити на меѓународни финансиски орга-
низации 

8285 - Контрапарт фондови 
8289 - Други ограничени депозити на странски лица 

208) сметка 835 - Краткорочни обврски спрема банки и 
други финансиски огранизации по хар-
тии од вредност 

8350 - Краткорочни обврски спрема банки и други 
финансиски организации по издадени благај-
нички записи 

8351 - Краткорочни обврски спрема банки и други 
финансиски организации по издадени други 

^ хартии од вредност 

209) сметка 839 - Втасани ненамирени краткорочни об-
врски по издадени хартии од вредност 

8390 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од ОЗТ од сто-
панската дејност 

8391 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од СИЗ од сто-
панската дејност ѕ 

8392 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од ОЗТ од оп-
штествените дејности 

8393 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од СИЗ од оп-
штествените дејности 

8394 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од ОПЗ 

8395 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од банки и дру-
ги финансиски организации 

8396 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од други КОС 

8397 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од населението 

210) сметка 845 - Обврски по краткорочни кредити спре-
ма банки и други финансиски органи-
зации 

8450 - Обврски по краткорочни кредити спрема ин-
терни банки 

8451 - Обврски по краткорочни кредити спрема ос-
новни и здружени банки 

8452 - Обврски по краткорочни кредити спрема дру-
ги финансиски организации 

8453 - Обврски по краткорочни кредити спрема дру-
ги банкарски организации 

8454 - Обврски по краткорочни кредити спрема на-
родните банки 

211) сметка 849 - Втасани ненамирени обврски по крат-
корочни кредити 

8490 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од ОЗТ од стопанската дејност 

8491 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од СИЗ од стопанската дејност 

8492 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од ОЗТ од општествените дејности 

8493 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од СИЗ од општествените дејности 

8494 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од ОПЗ 

8495 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од банки и од други финансиски ор-
ганизации 

8496 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од други КОС 

212) сметка 855 - Здружени средства на банки и други 
финансиски организации 

8550 - Здружени средства на интерни банки 
8551 - Здружени средства на основни и здружени 

банки 
8552 - Здружени средства на други финансиски орга-

низации , 
8553 - Здружени средства на други банкарски орга-

низации 

213) сметка 859 - Втасани ненамирени обврски за 
здружени и вложени средства 

8590 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од ОЗТ од стопанската дејност 

8591 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од СИЗ од стопанската дејност 

8592 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од ОЗТ од општествените дејности 

85.93 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од СИЗ од општествените дејности 

8594 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од ОПЗ 

8595 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од банки и од други финансиски ор-
ганизации 

8596 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од други КОС 

8597 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од населението 

8598 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од странски лица 

214) сметка 862 - Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на работи на извозот на стоки и услуги 

. 8620 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги 

8621 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на извозот на 
стоки на комерцијален кредит 

8622 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на производ-
ството и подготвување на стоки и услуги за 
извоз 

8623 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на извозот што 
се реализира во рамките на заедничката про-
грама за производство и извоз од значење за 
целата земја 

8624 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на побарувања-
та од Меѓународната банка за обнова и разовј 

8625 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги на кредит во земјите во развој 

8626 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на побарува-
њата по основ на извршени а се уште нена-
платени услуги на странски туристи 

8627 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на подготвува-
ње услуги на странските туристи 

8628 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на производ-
ството што се реализира во рамките на заед-
ничката програма за производство и извоз од 
значење за целата земја 

8629 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на работите 
на извозот на стоки и услуги на клириншкото 
подрачје 

215) сметка 863 - Обврски по краткорочните кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на производството на определени зем-
јоделски производи 

8630 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на производ-
ството на пченица 

8631 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на производ-
ството на маслодајни култури 

8632 - Обврски по краткорочните кредити од при-
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марната емисија за кредитирање на производ-
ството на шаќерна репа 

8633 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на производ-
ството на тутун 

8634 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на комерци-
јалното производство на пченка 

8635 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на производ-
ството на оризова арпа 

8636 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на гоење на 
говеда и одгледување на говеда 

8637 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на гоење на 
свињи, овци и риби и одгледување на овци и 
свињи 

8638 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на гоење на 
живина 

8639 - Обврски по'краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на производ-
ството на млеко 

216) сметка 864 - Обврски по краткорочните кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на производството на определени за-
лихи на земјоделски производи 

8640 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на сезонски 
залихи на домашна пченица 

8641 - Обврски по краткорочните кредити од при-
марната емисија за кредитирање на залихи на 
маслодајри култури и сурово масло 

8642 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на залихи на ше-
ќерна раца и шеќер 

8643 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на залихи на ви-
но од домашно производство 

8644 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на залихи на 
пченка 

8645 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на сезонски за-
лихи на оризова арпа и ориз 

8646 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на залихи на ме-
со во ладилници 

8647 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на залихи на 
трпезно грозје и јаболка 

8648 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на залихи на 
млечни производи 

8649 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на пазарни сто-
ковни резерви на републикте, автономните 
покраини и сојузните пазарни стоковни резер-
ви 

217) сметка 865 - Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на увозот на суровини и репродукцио-
нен материјал 

8650 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на увозот на су-
ровини и репродукционен материјал 

8651 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на увозот на на-
фта и нафтени деривати 

8652 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на увозот на ка-
мен јаглен, неагломериран, за коксување 

8653 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на увозот на ста-
ро железо, челик и челик во слабеви од земји-
те од определени валутни подрачја, наменети 
за преработка за извоз 

8656 - Обврски спрема народната банка по основ на 
увозот на стоки со одложен начин на плаќање 
на динарската противвредност 

218) сметка 867 - Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
на други посебни намени 

-ч 8670 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија врз основа на меници 

8672 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на производ-
ството и на сезонски залихи на вештачки ѓуб-
рива 

8673 - Обврски по*краткорочни кредити од примар-
ната емисија за ликвидност 

8674 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија по основ на депонираните деви-
зи на граѓаните 

8675 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за покритие на дадените креди-
ти за отстранување на последиците од еле-
ментарни напогоди 

8676 - Обврски по краткорочни позајмици за испла-
та на штедни влогови 

8677 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на залихите на 
јаглен 

8678 - Обврски по краткорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на залихите на 
тутун 

8679 - Обврски по други краткорочни кредити од 
примарната емисија 

219) сметка 869 - Втасани ненамирени обврски од меѓу-
банкарското работење 

8691 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
примени средства од други основни банки во 
рамките на здружена банка 

8692 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
кредити од примарната емисија 

8698 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
примени средства од банките и од други фи-
насиски организации во странство основани 
од основни банки 

220) сметка 870 - Орочени депозити на ОЗТ од стопан-
ската дејност 

8700 - Орочени депозити на ОЗТ од стопанската деј-
ност до една година 

8701 - Орочени депозити за станбена изградба на 
ОЗТ од стопанската дејност 

8702 - Орочени депозити на ОЗТ од стопанската деј-
ност над еден месец 

8703 - Орочени депозити на ОЗТ од стопанската деј-
ност над три месеци 

8704 - Орочени депозити на ОЗТ од стопанската деј-
ност над шест месеци 

221) сметка 871 - Орочени депозити на СИЗ од стопан-
ската дејност 

8710 - Орочени депозити на СИЗ од стопанската деј-
ност до една година 

8711 - Орочени депозити за станбена изградба на 
СИЗ од стопанската дејност 

8712 - Орочени депозити на СИЗ од стопанската деј-
ност над еден месец 

8713 - Орочени депозити на СИЗ од стопанската деј-
ност над три месеци 

8714 - Орочени депозити на СИЗ од стопанската деј-
ност над шест месеци 

222) сметка 872 - Орочени депозити на ОЗТ од општес-
твените дејности 

8720 - Орочени депозити на ОЗТ од општествените 
дејности до една година 

8721 - Орочени депозити за станбена изградба на 
ОЗТ ед општествените дејности 

8722 - Орочени депозити на ОЗТ од општествените 
дејности над еден-месец 

8723 - Орочени депозити на ОЗТ од општествените 
дејности над три месеци 

8724 - Орочени депозити на ОЗТ од општествените 
дејности над шест месеци 

223) сметка 873 - Орочени депозити на СИЗ од општес-
твените дејности 
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8730 - Орочени депозити на СИЗ од општествените 
дејности до една година 

8731 - Орочени депозити за станбена изградба на 
СИЗ од општествените дејности 

8732 - Орочени депозити на СИЗ од општествените 
дејности преку еден месец 

8733 - Орочени депозити на СИЗ од општествените 
дејности над три месеци 

8734 - Орочени депозити на СИЗ од општествените 
дејности над шест месеци 

224) сметка 874 - Орочени депозити на ОПЗ 
8740 - Орочени депозити на ОПЗ до една година 
8741 - Орочени депозити за станбена изградба на 

ОПЗ 
8742 - Орочени депозити на ОПЗ над еден месец 
8743 - Орочени депозити на ОПЗ над три месеци 
8744 - Орочени депозити на ОПЗ над шест месеци 

225) сметка 875 - Орочени депозити на банките и на дру-
ги финасиски организации 

8750 - Орочени депозити на банките и на други фи-
нансиски организации до една година 

8751 - Орочени депозити за станбена изградба на 
банките и на други финансиски организации 

8752 - Орочени депозити на банките и на други фи-
нансиски организации над еден месец 

8753 - Орочени депозити на банките и на други фи-
нансиски организации над три месеци 

8754 - Орочени депозити на банките и на други фи-
нансиски организации над шест месеци 

226) сметка 876 - Орочени депозити на други КОС 
, 8760 - Орочени депозити на други КОС до една го-

дина 
8761 - Орочени депозити за станбена изградба на 

други КОС 
8762 - Орочени депозити на други КОС над еден ме-

сец г 

8763 - Орочени депозити на други КОС над три ме-
сеци 

8764 - Орочени депозити на други КОС над шест ме-
сеци 

227) сметка 877 - Орочени депозити на населението 
8770 - Орочени депозити на населението до една го-

дина 
8771 - Орочени депозити за станбена изградба на на-

селението 
8772 - Орочени депозити на населението над еден 

месец 
8773 - Орочени депозити на населението над три ме-

сеци 
8774 - Орочени депозити на населението над шест 

месеци 

228) сметка 878 - Орочени депозити на странски лица 
8780 - Орочени депозити на странски лица до една 

година 
8781 - Орочени депозити за станбена изградба на 

странски лица 
8782 - Орочени депозити на странски лица до над 

еден месец 
8783 - Орочени депозити на странски лица над три 

месеци 
8784 - Орочени депозити нагстрански лица над шест 

месеци 

229) сметка 880 - Обврски по работи во име и за сметка 
на ОЗТ од Стопанската дејност 

8800 - Обврски по депозити и други средства по ви-
дување во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од странската дејност 

8801 - Краткорочни обврски по хартиитех од вред-
ност издадени во име и за сметка на правни 
лица спрема ОЗТ од стопанската дејност 

8802 - Обврски по краткорочни кредити од името и 
за сметка на правни лица и граѓани спрема 
ОЗТ од стопанската дејност 

8803 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОЗТ од стопанската дејност 

8804 - Обврски по краткорочно орочени депозити во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОЗТ од стопанската дејност 

8805 - Други краткорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
ОЗТ од стопанската дејност 

8808 - Приходи по краткорочни работи во име и за 
сметка на ОЗТ од стопанската дејност 

230) сметка 881 - Обврски по работи од името и за смет-
ка на СИЗ од стопанската дејност 

8810 - Обврски по депозити и други средства по ви-
дување во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност 

8811 - Краткорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица 
спрема СИЗ од стопанската дејност 

8812 - Обврски по краткорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од стопанската дејност 

8813 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема СИЗ од стопанската дејност 

8814 - Обврски по краткорочно орочени депозити во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема СИЗ од стопанската дејност 

8815 - Други краткорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
СИЗ од стопанската дејност 

8818 - Приходи по краткорочни работи во име и за 
сметка на СИЗ од стопанската дејност 

231) сметка 882 - Обврски по работи во име и за сметка 
на ОЗТ од општествените дејности 

8820 - Обврски по депозити и други средства по ви-
дување во име и за сменеа на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од општествени дејности 

8821 - Краткорочни обврски^ по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица 
спрема ОЗТ од општествените дејности 

8822 - Обврски по краткорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од општествените дејности 

8823 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОЗТ од општествените дејности 

8824 - Обврски по1 краткорочно орочени депозити во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОЗТ од општествените дејности 

8825 - Други краткорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
ОЗТ од општествените дејности 

8828 - Приходи по краткорочни работи во име и за 
сметка на ОЗТ од општествените дејности 

232) сметка 883 - Обврски по работи во име и за сметка 
на СИЗ од општествените дејности 

8830 - Обврски по депозити и други средства по ви-
дување во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од општествените деј-
ности 

8831 - Краткорочни обврски по хартии од вредност 
* издадени во име и за сметка на правни лица 

спрема СИЗ од општествените дејности 
8832 - Обврски По краткорочни кредити во име и за 

сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од општествените дејности 

8833 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема СИЗ од општествените дејности 

8834 - Обврски по краткорочно орочени депозити во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема СИЗ од општествените дејности 

8835 - Други краткорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
СИЗ од општествените дејности 

8838 - Приходи по краткорочни работи во име и за 
сметка на СИЗ од општествените дејности 

233) сметка 884 - Обврски по работи во име и за сметка 
на ОПЗ 

8840 - Обврски по депозити и други средства по ви-
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дување во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОПЗ 

8841 - Краткорочни обврски по хартии од вредност 
во име и за сметка на правни лица спрема 
ОПЗ 

8842 - Обврски по краткорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ 

8843 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОПЗ 

8844 - Обврски по краткорочно орочени депозити во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОПЗ 

8845 - Други краткорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
ОПЗ 

8848 - Приходи по краткорочни работи во име и за 
сметка на ОПЗ 

234) сметка 885 - Обврски по работи во име и за сметка 
на банки и други финансиски организа-
ции 

8850 - Обврски по депозити и други средства по ви-
дување во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема банки и други финансиски ор-
ганизации 

8851 - Краткорочни обврски по хартии од вредност 
во име и за сметка на правни лица спрема 
банки и други финансиски организации 

8852 - Обврски по краткорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема бан-
ки и други финансиски организации 

8853 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема банки и други финансиски организа-
ции 

8854 - Обврски по краткорочно орочени депозити во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема банки и други финансиски организа-
ции 

8855 - Други краткорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
банка и други финансиски организации 

8858 - Приходи по краткорочни работи во име и за 
сметка на банки и други финансиски органи-
зации 

235) сметка 886 - Обврски по работи во име и за сметка 
на КОС 

8860 - Обврски по депозити и други средства по ви-
дување во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема други КОС 

8861 - Краткорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица 
спема други КОС 

8862 - Обврски по краткорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема дру-
ги КОС 

8863 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема други КОС 

8864 - Обврски по краткорочно орочени депозити во 
име и за светка на правни лица и граѓани 
спрема други КОС 

8865 - Други краткорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
други КОС 

8868 - Приходи по краткорочни работи во име и за 
сметка на други КОС 

236) сметка 887 - Обврски по работи во име и за. сметка 
на населението 

8870 - Обврски по депозити и други средства по ви-
дувања во име и за сметка на правни лица и 

' граѓани спрема населението 
8871 - Кракторочни обврски по хартии од вредност 

во име и за сметка на правни лица спрема на-
селението 

8873 - Обврски по краткорочно здружени средства 
во име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема населението 

8874 - Обврски по краткорочно орочени депозити во 

име и за сметка на правни лица и граѓани спе-
ма населението 

8875 - Други краткорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
населението 

8878 - Приходи по краткорочни работи во име и за 
сметк^ на населението 

237) сметка 888 — Обврски по работи во име и за сметка 
спрема странски лица 

8880 - Обврски по депозити и други средства по ви-
дување во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема странски лица 

8881 - Краткорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица 
спрема странски лица 

8882 - Обврски по краткорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема 
странски лица 

8883 - Обврски по краткорочно вложени средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани спе-
ма странски лица 

8884 - Обврски по краткорочно орочени депозити џо 
име и за сметка на правни лица и граѓана 
спрема странски лица 

8885 - Други краткорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
странски лица 

8888 - Приходи по краткорочни работи во име и за 
сметка на странски лица 

238) сметка 900 - Фонд на основни средства 
9000 - Средства на ОЗТ од стопанската дејност во 

фонд на основни средства 
9001 - Средства на СИЗ од стопанската дејност во 

фонд на основни средства 
9002 - Средства на ОЗТ од општествените леј ност и во 

фонд на основни средства 
9003 - Средства на СИЗ од општествените дејности 

во фонд на основни средства 
9005 - Средства на банки и други финансиски орга-

низации во фонд на основни средства 
9006 - Средства на други КОС во фонд на основни 

средства 

239) сметка 901 - Фонд на солидарна одговорност 
9010 - Средства на ОЗТ од стопанската дејност во 

фонд на солидарна одговорност 
9011 - Средства на СИЗ од стопанската дејност во 

фонд на солидарна одговорност 
9012 - Средства на ОЗТ од општествените дејности 

во фонд на солидарна одговорност 
9013 - Средства на СИЗ од општествените дејности 

во фонд на солидарна одговорност 
9015 - Средства на банки и други финансиски орга-

низации во фонд на солидарна одговорност 
9016 - Средства на други КОС во фонд на солидарна 

одговорност 

240) сметка 902 - Резервен фонд 
9020 - Средства на ОЗТ од стопанската дејност во 

резервен фонд 
9021 - Средства на СИЗ од стопанската дејност во 

резервен фонд 
9022 - Средства на ОЗТ од општествените дејности 

во резервен фонд 
9023 - Средства на СИЗ од општествените дејности 

во резервен фонд 
9025 - Средства на банки и други финансиски орга-

низации во резервен фонд 
9026 - Средства на други КОС во резервен фонд 

241) сметка 908 - Други фондови 
9080 - Средства на ОЗТ од стопанската дејност во 

други фондови 
9081 - Средства на СИЗ од стопанската дејност во 

други фондови 
9082 - Средства на ОЗТ од општествените дејности 

во други фондови 
9083 - Средства на СИЗ од општествените дејности 

во други фондови 

/ 
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9491 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од СИЗ од стопанска дејност 

9492 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од ОЗТ на општествените дејности 

9493 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од СИЗ на општествените дејности 

9494 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од ОПЗ 

9495 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од банки и други финансиски органи-
зации 

9496 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од други КОС 

9498 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од странски лица 

9085 - Средства на банки и други финансиски орга-
низации во други фондови 

9086 - Средства на други КОС во други фондови 

242) сметка 919 - Втасани ненамирени обврски за 
здружени и вложени средства 

9190 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства на ОЗТ од стопанската дејност 

9191 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од СИЗ од стопанската дејност 

9192 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
стредства од ОЗТ од општествените дејности 

9193 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
стредства од СИЗ од општествените дејности 

9194 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
стредства од ОПЗ 

9195 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
стредства од банки и други финансиски орга-
низации 

9196 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
стредства од други КОС 

9197 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
стредства од населението 

9198 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
стредства од странски лица 

243) сметка 927 - Долгорочни депозити на населението 
9270 - Долгорочни штедни влогови на населението 
9271 - Долгорочни депозити на населението по ос-

нов на продажба на девизи за добивање на 
станбени кредити 

9279 - Други долгорочни депозити на населението 

244) сметка 939 - Втасани ненамирени долгорочни обвр-
ски по издадени хартии од вредност 

9390 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од ОЗТ од сто-
панската дејност 

9391 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од СИЗ од сто-
панската дејност 

9392 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од ОЗТ од оп-
штествени дејности 

9393 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од СИЗ од оп-
штествени дејности 

9394 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од ОПЗ 

9395 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од банки и дру-
ги финансиски организации 

9396 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од други КОС 

9397 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадени хартии од вредност од населението 

245) сметка 944 - Обврски по долгорочни кредити спре-
ма ОПЗ 

9440 - Обврски по долгорочни кредити спрема феде-
рацијата 

9441 - Обврски по долгорочни кредити спрема дру-
ги ОПЗ 

246) сметка 945 - Обврски по долгорочни кредити спре-
ма банки и други финансиски органи^ 
зации 

9450 - Обврски по долгорочни кредити спрема ин-
терни банки 

9451 - Обврски по долгорочни кредити спрема ос-
новни и здружени банки 

9452 - Обврски по долгорочни кредити спрема дру-
ги финансиски организации 

9453 - Обврски по долгорочни кредити спрема дру-
ги банкарски организации 

9454 - Обврски по долгорочни кредити спрема на-
родни банки 

247) сметка 949 - Втасани ненамирени обврски по долго-
рочни кредити 

9490 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од ОЗТ од стопанската дејност 

248) сметка 950 - Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од ОЗТ на стопанската дејност 

9500 - Долгорочни обврски по примени здружени 
средства за станбено-комунална изградба од 
ОЗТ од стопанската дејност 

9501 - Долгорочни обврски по примени средства на 
учество за станбено-комунална изградба од 
ОЗТ на стопанската дејност 

9502 - Долгорочни обврски по примени депозити за 
« станбено-комунална изградба од ОЗТ на сто-

панската дејност 
9504 - Долгорочни обврски по примени кредити за 

станбено-комунална изградба од ОЗТ на сто-
панската дејност 

9509 - Долгорочни обврски по примени други сред-
ства за станбено-комунална изградба од ОЗТ 
на стопанската дејност 

249) сметка 951 - Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од СИЗ на стопанската дејност 

9510 - Долгорочни обврски по примени здружени 
средства за станбено-комунална изградба од 
СИЗ на стопанската дејност 

9511 - Долгорочни обврски по примени средства на 
учество за станбено-комунална изградба од 
СИЗ на стопанската дејност 

9512 - Долгорочни обврски по примени депозити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ на сто-
панската дејност 

9514 - Долгорочни обврски по примени кредити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ на сто-
панската дејност 

9519 - Долгорочни обврски по примени други сред-
ства за станбено-комунална изградба од СИЗ 
на стопанската дејност 

250) сметка 952 - Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од ОЗТ на општествените дејности 

9520 - Долгорочни обврски по примени здружени 
средства за станбено-комунална изградба од 
ОЗТ на општествените дејности 

9521 - Долгорочни обврски по примени средства на 
учество за станбено-комунална изградба од 
ОЗТ на општествените дејности 

9522 - Долгорочни обврски по примени депозити за 
станбено-комунална изградба од ОЗТ на оп-
штествените дејности 

9524 - Долгорочни обврски по примени кредити за 
станбено-комунална изградба од ОЗТ на оп-
штествените дејности 

9529 - Долгорочни обврски по примени други сред-
ства за станбено-комунална изградба од ОЗТ 
на општествените дејности 

251) сметка 953 - Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
на СИЗ од општествените дејности 

9530 - Долгорочни обврски по примени здружени 
средства за станбено-комунална изградба од 

' СИЗ од општествените дејности 
9531 - Долгорочни обврски по примени средства на 

учество за станбено-комунална изградба од 
СИЗ од општествените дејности 
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9532 - Долгорочни обврски по примени депозити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ на оп-
штествените дејности 

9534 - Долгорочни обврски по примени кредити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ од оп-
штествените дејности 

ч 9539 - Долгорочни обврски по примени други сред-
ства за станбено-комунална изградба од СИЗ 
од општествените дејности 

252) сметка 954 - Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од ОПЗ 

9540 - Долгорочни обврски по примени здружени 
средства за станбено-комунална изградба од 
ОПЗ 

9541 - Долгорочни обврски по примени средства на 
учество за станбено-комунална изградба од 
ОПЗ 

9542 - Долгорочни обврски по примени депозити за 
станбено-комунална изградба од ОПЗ 

9544 - Долгорочни обврски по примени кредити за 
станбено-комунална изградба од ОПЗ 

9549 - Долгорочни обврски по примени други сред-
ства за станбено-комунална изградба од ОПЗ 

253) сметка 955 - Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од банки и други финансиски организа-
ции 

9550 - Долгорочни обврски по примени здружени 
средства за станбено-комунална изградба од 
банки и други финансиски организации 

9551 - Долгорочни обврски по примени средства на 
учество за станбено-комунална изградба од 
банки и други финансиски организации 

9552 - Долгорочни обврски по примени депозити за 
станбено-комунална изградба од банки и дру-
ги финансиски организации 

9554 - Долгорочни обврски по примени кредити за 
станбено-комунална изградба од банки и дру-
ги финансиски организации 

9559 - Долгорочни обврски по примени други сред-
ства за станбено-комунална изградба од бан-
ки и други финансиски организации 

254) сметка 956 - Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од други КОС 

9560 - Долгорочни обврски по примени здружени 
средства за станбено-комунална изградба од 
други КОС 

9561 - Долгорочни обврски по примени средства на 
учество за станбено-комунална изградба од 
други КОС 

9562 - Долгорочни обврски по примени депозити за 
станбено-комунална изградба од други КОС 

9564 - Долгорочни обврски по примени кредити за 
станбено-комунална изградба од други КОС 

9569 - Долгорочни обврски по примени други, сред-
ства за станбено-комунална изградба од дру-
ги КОС 

255) сметка 957 - Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од населението 

9570 - Долгорочни обврски по примени здружени 
средства за станбено-комунална изградба од 
населението 

9571 - Долгорочни обврски по примени средства на 
учество за станбено-комунална изградба од 
населението 

9572 - Долгорочни обврски по примени депозити за 
станбено-комунална изградба од населението 

9573 - Долгорочни обврски по издадени хартии од 
вредност за станбено-комунална изградба 
спрема населението 

9579 - Долгорочни обврски по примени други сред-
ства за станбено-комунална изградба од насе-
лението 

256) сметка 959 - Втасани ненамирени долгорочни обвр-

ски по примени средства за станбено-
-комунална изградба 

9590 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примени средства за станбено-комунална из-
градба од ОЗТ од стопанската дејност 

9591 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примени средства за станбено-комунална из-
градба од СИЗ од стопанската дејност 

9592 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примени средства за станбено-комунална из-
градба од ОЗТ од општествените дејности 

9593 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примени средства за станбено-комунална из-
градба од СИЗ од општествените дејности 

9594 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примени средства за станбено-комунална из-
градба од ОПЗ 

9595 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примени средства за станбено-комунална из-
градба од банки и други финансиски органи-
зации 

9596 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примени средства за станбено-комунална из-
градба од други КОС 

9597 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примени средства за станбено-комунална из-
градба од населението 

257) сметка 962 - Обврски по долгорочни кредити од 
примарна емисија за кредитирање на 
посебни намени 

9620 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на извоз на опрема и 
бродови на кредит и изведување на инвести-
циони работи во странство на кредит 

9621 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на извоиз на стоки на 
комерцијален кредит 

9622 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на извоз на стоки на 
кредит во земји во развој 

9623 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на производство и 
подготвување на стоки за извоз по договоре-
ни работи 

9624 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на залихи на тутун 

9625 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на продажба на до-
машна опрема и бродови на кредит во Југо-
славија 

9626 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на купување на до-
машна опрема и бродови 

9627 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на побарувања по ос-

* нов на извоз на опрема и бродови на кредит и 
изведување на инвестициони работи во стран-
ство на кредит 

9628 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на одгледување на 
расен приплоден подмладок во сточарството 

9629 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на унапредувањето 
на стопанската дејност на населението врз ос-
нова на продажба на девизи 

258) сметка 964 - Обврски по долгорочни кредити од 
примарна емисија за кредитирање на 
станбено-комунална изградба 

9647 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на купување и изград-
ба на станови врз основа на продажба на де-
визи 

9648 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија по порано дадени кредити за станбе-
на изградба 

259) сметка 965 - Обврски по други долгорочни кредити 
од примарна емисија 

9650 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за покритие на дадени кредити за от-
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бранување на последици од елементарни не-
погоди 

9651 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на увоз на опрема по 
посебни прописи 

9652 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на трајни вложувања 
во обртни средства 

9653 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на намени определе-
ни со посебни сојузни прописи 

9658 - Обврски по долгорочни кредити од примарна 
емисија за кредитирање на трајни обртни 
средства 

9659 - Обврски по долгорочни кредити од 
примарна емисија 

260) сметка 969 - Втасани ненамирени долгорочни обвр-
ски од меѓубанкарското работење 

9691 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примени средства од друга основна банка во 
рамките на здружена банка 

9692 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
кредити од примарна емисија 

9693 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
кредити од динарска противвредност на 
странски кредити примени од народни банки 

9698 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примени средства од банки и други финансис-
ки организации во странство основани од ос-
новни банки 

261) сметка 978 - Други долгорочни обврски 
9780 - Обврски за основни средства 
9781 - Обврски по санациони кредити 
9782 - Преземени обврски по долгорочни кредити на 

општествено-политички заедници 
_ 9783 - Средства депонирани за финансирање на из-

градба на електроенергетски објекти 
9784 - Обврски за изработени таксени и даночни 

вредносници 
9785 - Обврски за здружени средства на резервен 

фонд 
9789 - Други долгорочни обврски 

262) сметка 980 - Обврски по работи во име и за сметка 
на ОЗТ од стопанската дејност 

9800 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОЗТ од стопанската дејност 

9801 - Обврски по долгорочни депозити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од стопанската дејност 

9802 - Долгорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност 

9803 - Обврски по долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од стопанската дејност 

9804 - Долгорочни обврски по примени средства за 
станбено-комунална изградба во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од стопанската дејност 

9805 - Други долгорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
ОЗТ од стопанската дејност 

9808 - Приходи по долгорочни работи во име и за 
сметка на ОЗТ од стопанската дејност 

263) сметка 981 - Обврски по работи во име и за сметка 
на СИЗ од стопанската дејност 

9810 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема СИЗ од стопанската дејност 

9811 - Обврски по долгорочни депозити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од стопанската дејност 

9812 - Долгорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност 

9813 - Обврски по долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од стопанската дејност 

9814 - Долгорочни обврски по примени средства за 
станбено-комунална изградба во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од стопанската дејност 

9815 - Други долгорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
СИЗ од стопанската дејност 

9818 - Приходи по долгорочни работи во име и за 
сметка на СИЗ од стопанската дејност 

264) сметка 982 - Обврски по работи во име и за сметка 
на ОЗТ од општествените дејности 

9820 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОЗТ од општествените дејности 

9821 - Обврски по долгорочни депозити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од општествените дејности 

9822 - Долгорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОЗТ од општествените дејнос-
ти 

9823 - Обврски по долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од општествените дејности 

9824 - Долгорочни обврски по примени средства за 
станбено-комунална изградба во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ 
од општествените дејности 

9825 - Други долгорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
ОЗТ од општествените дејности 

9828 - Приходи по долгорочни работи во име и за 
сметка на ОЗТ од општествените дејности 

265) сметка 983 - Обврски по работи во име и за сметка 
спрема СИЗ од општествените дејнос-
ти 

9830 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема СИЗ од општествените дејности 

9831 - Обврски по долгорочни депозити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од општествените дејности 

9832 - Долгорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема СИЗ од општествените деј-
ности 

9833 - Обврски по долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од општествените дејности 

9834 - Долгорочни обврски по примени средства за 
станбено-комунална изградба во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ 
од општествените дејности 

9835 - Други долгорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
СИЗ од општествените дејности 

9838 - Приходи по долгорочни работи во име и за 
сметка на СИЗ од општествените дејности 

266) сметка 984 - Обврски по работи во име и за сметка 
на ОПЗ 

9840 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема ОПЗ 

9841 - Обврски по долгорочни депозити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ 

9842 - Долгорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема ОПЗ 

9843 - Обврски по долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ 

9844 - Долгорочни обврски по примени средства за 
станбено-комунална изградба во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ 

9845 - Други долгорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
ОПЗ 

9848 - Приходи по долгорочни работи во име и за 
сметка на ОПЗ 
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267) сметка 985 — Обврски по работи во име и за сметка 
на банки и други финансиски организам 
иии 

9850 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема банки и други финансиски организа-
ции 

9851 - Обврски по долгорочни депозити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема бан-
ки и други финансиски организации 

9852 - Долгорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема банки и други финансиски ор-
ганизации 

9853 - Обврски по долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема бан-
ки и други финансиски организации 

9854 - Долгорочни обврски по примени средства за 
станбено-комунална изградба во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема бан-
ки и други финансиски организации 

9855 - Други долгорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
банки и други финансиски организации 

9858 - Приходи по долгорочни работи во име и за 
сметка на банки и други финансиски органи-
зации 

268) сметка 986 - Обврски по работи во име и за сметка 
на други КОС 

- Обврски по долгорочно здружени средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема други КОС 

9861 - Обврски по долгорочни депозити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема дру-
ги КОС 

9862 - Долгорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка ца правни лица и 
граѓани спрема други КОС 

9863 - Обврски по долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема дру-
ги КОС 

9864 - Долгорочни обврски по примени средства за 
станбено-комунална изградба во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема дру-
ги КОС 

9865 - Други долгорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
други КОС 

9868 - Приходи по долгорочни работи во име и за 
сметка на други КОС 

269) сметка 987 - Обврски по работи во име и за сметка 
на населението 

9870 - Обврски по долгорочно здружени средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема населението 

9871 - Обврски по долгорочни депозити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема насе-
лението 

9872 - Долгорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема населението 

9874 - Долгорочни обврски по примени средства за 
станбено-комунална изградба во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема насе-
лението 

9875 - Други долгорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
населението 

9878 - Приходи по долгорочни работи во име и за 
сметка на населението 

270) сметка 988 - Обврски по работи во име и за сметка 
на странски лица 

9880 - Обврски по долгорочно вложени средства во 
име и за сметка на правни лица и граѓани 
спрема странски лица 

9881 - Обврски по долгорочни депозити во име и за 
сметка на правни'лица и граѓани спрема 
странски лица 

9882 - Долгорочни обврски по хартии од вредност 
издадени во име и за сметка на правни лица и 
граѓани спрема странски лица 

- Обврски по долгорочни кредити во име и за 
сметка на правни лица и граѓани спрема 
странски лица 
Други долгорочни обврски по работи во име 
и за сметка на правни лица и граѓани спрема 
странски лица 

- Приходи по долгорочни работи во име и за 
сметка на странски лица 

9883 

9885 

9888 

872. 
Врз основа на член 40а став 1 точка 2 од Законот за 

вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/86,42/87,65/87,87/87,31/88,46/88 и 61/88) Народната, 
банка на Југославија дава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ И СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА СРЕД-

НИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВО 
ОКТОМРИ 1988 ГОДИНА 

1. Коефициентите на побрзиот растеж на курсевите 
на странски валути од растежот на цените на производи-
телите на индустриски производи во октомври 1988 годи-
на, изнесуваат: 

2. Коефициентите на побавниот растеж на курсевите 
на странски валути од растежот на цените на производи-
телите на индустриски производи во октомври 1988 годи-
на, изнесуваат: 
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Шиф-
ра Земја 

Ознака на Коефициенти за Шиф-
ра Земја валутата октомври 1988 го-Шиф-
ра дина 

1 2 3 4 

380 Италија (ITL) -

392 Јапонија (JPY) -

474 Кувајт (KWD) -

528 Холандија (NLG) -

578 Норвешка (NOK) -

620 Португалија (PTE) -

752 Шведска (ЅЕК) -

756 Швајцарија (CHF) -

826 В. Британија (ВВР) -

840 САД (USD) 0,159 
955 Европска пр. еди-

ница 
(HVA) — 

992 Белгија (BEL) -

993 Белгија (БЕС) -

995 Шпанија 
Пресметковен до-
лар 

(ЕЅВ) 
0,189 

С. бр. 16 
7 ноември 1988 година 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Благоевиќ, е. р. 

873. 
Врз основа на член 28а став 7 и член 40а точка I од 

Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 
61/88), Народната банка на Југославија издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА СТАПКАТА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОБВРСКИ-
ТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРИМАРНА-

ТА ЕМИСИЈА ЗА НОЕМВРИ 1988 ГОДИНА 
Стапката на ревалоризација на обврските и побару-

вањата по основ на примарната емисија за ноември 1988 
година изнесува 19,1%. 

С. бр. 17 
9 ноември 1988 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Благоевиќ, е. р. 

874. 
Врз основа на член 269д од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87 и 75/87), Сојузниот завод за 
статистика утврдува и објавува 

ИНДЕКС НА ЖИВОТНИТЕ 
ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТО-
НОМИИ ПОКРАИНИ ЗА ОКТОМВРИ 1988 ГОДИНА 

1-10.1988 
0 1987 

СФР Југославија 251,2 

1-10.1988 
0 1987 

CP Босна и Херцеговина 250,5 
CP Македонија 249,8 
CP Словенија 256,8 
CP Србија 249,5 
Територија ria CP Србија надвор 
од териториите на САП 249,6 
САП Војводина 248,0 
САП Косово 248,9 
CP Хрватска 252,7 
CP Црна Гора 256,7 

Бр. 001-4149/1 
31 октомври 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

ч статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, е. р. 

875. 
Врз основа на член 40 точ. 1, 5 и 8 и член 93 став 5 од 

Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 
61/88), СОЈУЗНИОТ завод за статистика утврдува и објавува 

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРО-

ИЗВОДИ И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА 
ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 

1. Единствениот коефициент, според индексот на це-
ните на производителите на индустриски производи за ок-. 
томври 1988 година, во однос на декември 1987 година, из-
несува 1,766. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи за октомври 1988 година во однос на декем-
ври 1987 година, изнесува 0,107. 

3. Порастот на цените на производителите на индус-
триски производи во октомври во однос на септември 
1988 година е 17,2%. 

4. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во СФРЈ во периодот јануари-октомври 1988 година во 
однос на просекот на животните трошоци во 1987 година, 
изнесува 151,2%. 

Бр. 001-4241/1 
4 ноември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

848. Одлука за височината на надоместот за за-
должителен здравствен преглед на растенијата 
во прометот преку границата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија — 1657 

849. Одлука за износот "на паричната помош на 
странци на кои им е признаен статусот на бега-
лец 1657 
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850. Решение за увоз на опрема за модернизација 
на капацитетите од заеднички интерес во 
железничкиот сообраќај по снижена царинска 
стапка 1658 

851. Решение за утврдување на опремата и резер-
вните делови што служат за безбедност на 
аеродромите што се ослободени од плаќање 
царина 1658 

852. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на делегатите во Собранието на 
СФРЈ и на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ 1658 

853. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
месечниот надомест на трошоците за вршење 
на функцијата 1659 

854. Правилник за југословенските стандарди за че-
лични јажиња за општа намена 1659 

855. Правилник за југословенските стандарди за ќе-
лиест бетон — 1659 

856. Правилник за југословенските стандарди за 
методите на испитување на јаглен и кокс 1659 

857. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенскиот стандард за пречки на струјни 
кола на железнички колосеци 1660 

858. Правилник за југословенските стандарди за 
пестициди 1660 

859. Правилник за југословенските стандарди за 
машини алатки 1661 

860. Правилник за југословенските стандарди за 
елементи за спојување и за алат 1662 

861. Правилник за југословенските стандарди за 
алати и опрема за работа под напон 1662 

862. Правилник за престанување на важењето на 
Правилникот за техничките мерки и услови за 
звучната заштита на згради 1663 

863. Правилник за југословенскиот стандард за вар 
за употреба во флотации 1663 

Страна 

864. Правилник за југословенските стандарди за ог-
ноотпорен материјал 1663 

865. Правилник за југословенските стандарди за за-
главија на карактеристиките на предмети 1664 

866. Правилник за југословенските стандарди за 
физикални испитувања на железни руди 1664 

867. Правилник за метролошките услови за фото-
електрични луминансметри - мерила за луми-
нанција 1664 

868. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во 
апоени од 10,20, 50 и 100 динари 1666 

869. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
условите за користење на примарната емисија 
во 1988 година 1667 

870. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
и на другите побарувања на Народната банка 
на Југославија 1667 

871. Одлука за аналитичките сметки во Контниот 
план за банките 1667 

872. Соопштение за односот на стапката на рас-
тежот на цените на производителите на индус-
триски производи и стапките на растежот на 
средните курсеви на странски валути во октом-
ври 1988 година 1697 

873. Соопштение за стапката на ревалоризација на 
обврските и побарувањата по основ на при-
марната емисија за ноември 1988 година 1698 

874. Индекс на животните трошоци во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, во 
социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини за октомври 1988 годи-
на 1698 

875. Единствени коефициенти за ревалоризација на 
основните и другите општествени средства, по-
раст на цените на производителите на индус-
триски производи и процент на растежот на 
животните трошоци 1698 
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