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Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 
и член 57 став I од Законот за книговодството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА 

БАНКИТЕ 

Член 1 
Народната банка, на Југославија, народната 

банка на републиката, народната банка на автоном-
ната покраина, интерната банка, основната банка и 
здружената банка (во натамошниот текст: банките); 
фондот на општествено-политичката заедница и 
самоуправниот фонд на здружениот труд што вр-
шат кредитно-банкарски работи, штедилницата, 
Поштенската штедилница, штедно-кредитната за-
друга, како и друга финансиска организација што 
врши кредитно-банкарски работи (во натамошниот 
текст: други финансиски организации), водат кни-
говодство според системот на единствени сметки 
пропишани со Контниот план за банките, што е от-
печатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Книговодство, според системот на единствени 
сметки пропишани со Контниот план за банките, 
водат и деловните единици на основната банка и 
банкарскиот конзорциум што од свое име вршат 
кредитно-банкарски работи. 

Член 2 
Средствата и изворите на средствата, промени-

те на средствата и на изворите на средствата, при-
ходите и расходите, заедничкиот доход и распоре-
дот на заедничкиот доход, банките и другите фи-
нансиски организации ги искажуваат на соодвет-
ните синтетички сметки (трицифре^и конта) пропи-
шани во Контниот план за банките. 

Сметките пропишани со Контниот план за бан-
ките, банките и другите финансиски организации 
ги расчленуваат на аналитички сметки според сво-
ите потреби и потребите на извршувањето на про-
писите за мерките на заедничката емисиона, парич-
на и девизна политика и заедничките основи на 
кредитната политика (аналитички контен план). 

Член 3 
Банките и другите финансиски организации се 

должни во своето книговодство да обезбедат соод-
ветна аналитичка евиденција што ќе овозможи сле-
дење на применувањето на прописите за мерките 
на заедничката емисиона, парична и девизна поли-
тика и заедничките основи на кредитната политика. 

Заради единствено искажување и механограф-
ска обработка на податоците за извршувањето на 
мерките на заедничката емисиона, парична и де-
визна политика и заедничките основи на кредитна-
та политика, Народната банка на Југославија, ис\ 
претходно прибавено мислење од Здружението на 
банките на Југославија, ќе ги пропише аналитич-
ките сметки. 

Член 4 . 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата банките и другите финансиски организации 
ги искажуваат на Образецот Биланс на состојбата на 

19 година, што е отпечатен кон , 
оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 5 
Приходите и расходите и заедничкиот доход, 

како и распоредот на заедничкиот доход, банките и 
другите финансиски организации ги искажуваат на 
Образецот Приходи и расходи во текот на година-
та — Биланс на приходите и расходите од 1 јануа-
ри до 19 година, што е отпечатен 
кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 6 
Состојбата на средствата и изворите на сред-

ствата на почетокот на годината, промените на 
средствата и на изворите на средствата во текот на 
годината и состојбата на средствата и на изворите 
на средствата на крајот на годината, банките и 
другите финансиски организации ги искажуваат на 
Образецот Заклучен лист на 19 годи-
на, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин со-
ставен дел. 

Член 7 
Утврдувањето на приходите, и расходите во те-

кот на годината (периодична пресметка) банките и 
другите финансиски организации го вршат на Об-
разецот Приходи и расходи во текот на годината 
— Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 

19 година, од член 5 на оваа 
уредба. 

Член 8 
Утврдувањето на состојбата на средствата и на 

изворите на средствата и утврдувањето на прихо-
дите и на расходите за деловната година (завршна 
сметка) банките и другите финансиски организации 
го "вршат на обрасците: Биланс на состојбата на 

19 година, Приходи и расходи во 
текот на годината — Биланс на приходите и расхо-
дите од 1 јануари до 19 година и 
Заклучен лист на 19 година од чл. 
4 до 6 на оваа уредба. 

Член 9 
Образецот Биланс на состојбата и Образецот 

Приходи и расходи во текот на годината — Биланс 
на приходите и расходите, Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија ќе ги приспособи 
за механографска обработка. 

Член 10 
За банките и за другите финансиски органи-

зации во странство, книговодството го водат според 
одредбите од оваа уредба домашните банки што ги 
основале или што учествуваат во нив со свои сред-
ства. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Одлуката за посебниот 
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контен план и посебните обрасци на билансот за 
банките (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 16/69, 36/69 
и 6/70). 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден ОД' 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 308 
7 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

К О Н Т Е Н П Л А Н З А Б А Н К И Т Е , 

КЛАСА О: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ЗАЛИХИ И 
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

00 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА . 

ООО - Земјишта 
002 — Градежни објекти 
003 - Опрема 
006 — Материјални права 
007 - Основачки вложувања 
008 Други основни средства 

01 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА 

010 — Издвоени парични средства за инвес-
тиции 

011 — Побарувања за аванси по основ на ин-
вестиции 

012 -^Побарувања по основ на заедничка из-
градба на основни средства 

013 - Залихи на инвестициони материјали 
014 — Инвестиции во тек — градежни објекти 
015 - Инвестиции во тек — опрема 
016 - Инвестиции во тек — др.уго 

02 - , И С П Р А В К А НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВ-
НИТЕ с р е д с т в А 
0?2 — Исправка на вредноста на градежните 

објекти 
023 - Исправка на вредноста на опремата 
026 - Ис-пра ика на вредноста на материјал-

ните права 
027 - Исправка на вредноста на основачките 

вложувања 
028 — Исправка на вредноста на другите ос-

новни средства 

03 - ЗАЛИХИ 

030 - Залихи на материјали 
031 — Залихи на ситен инвентар 
032 — Ситен инвентар во употреба 
033 — Исправка на вредноста на ситниот ин-

вентар! во употреба 
034 — Таксени и даночни вредносници ка ј 

народната банка 
035 - Таксени и даночни вредносници ка ј 

СОК 
037 - Залози 
038 - Нумизматички збирки 

04 - ПЛАСМАНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА СПО-
РЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ 

040 - Издвоени средства по основ на инвес-
тиции 

041 — Задолжителни пласмани по основ на 
инвестиции 

042 - Заем на фондот^ на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој 

043 - Заем според прописите на ОПЗ 

05 - СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 
050 — Парични средства на резервите 
051 — Благајнички записи од средствата на 

резервите 
Q52 — Обврзници од средствата на резервите 
053 — Есконтирани меници од средствата на 

резервите 
054 - Други хартии од вредност од средства-

та на резервите 
055 — Здружени средства на резервите 
056 - Привремено користење на средствата 

на резервите за обезбедување на теков-
ната ликвидност 

057 — Привремено користење на средствата 
на резервите за отпис на ненаплативи 
побарувања 

058 - Други пласмани на средствата на ре-
зервите 

06 - СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНАТА ОДГОВОР-
НОСТ 
060 - Парични средства на солидарната од-

говорност 
061 — Привремено користење на средствата 

на солидарната одговорност за вложу-
вање за^ определени намени 

068 - Други пласмани на средствата на со-" 
лидарната одговорност 

07 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 
070 - Парични средства за други намени 
071 - Пласмани на средствата за други на-

намени 

09 - СРЕДСТВА ВОН ОД УПОТРЕБА И ЗАГУБА 
090 — Трајно неупотребливи основни сред-

ства 
091 — Исправка на вредноста на трајно не-

употребливите основни средства 
092 — Запрени инвестиции 
093. — Сомнителни и. спорни побарувања по 

основ на камати и надомести 
094 — Исправка на вредноста на сомнителни-

те и спорните побарувања по основ на 
камати и надомести -

095 — Сомнителни и спорни побарувања по 
пласмани 

096 — Исправка на вредноста на сомнителни-
в е и спорните побарувања по пласмани 

097 — Непокриен загуба 
098 — Покриена загуба од средствата со об-

врска за враќање 

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ 
СРЕДСТВА 

10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

100 — Жиро-сметка 
101 — Благајна 
102 - Готовина на народната банка 
103 — Готовина на народната банка ка ј СОК 
104 — Депозити на народната банка ка ј СОК 
108 - Други парични средства 

11 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

110 - Тековна сметка на СОК кај народната 
банка за готовина 

111 — Тековна сметка на платниот промет на 
народната банка кај СОК 



Петок, 29 април 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Број 28 - Страил 1821 

12 - БЛАГОРОДНИ И ДРУГИ МЕТАЛИ 

120 - Злато 
121 — Други благородни метали 
122 — Други метали 

13 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ 

130 - Чекови 
131 — Меници 
132 - Меници за реесконт 
133 - Меници есконтиран:: 
134 — Благајнички записи 
135 — Обврзници ' 
138 — Други хартии од вредност 

14 т- ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДЕПОЗИТИ НА ДЕЛОВНИ 
СРЕДСТВА 
141 — Задолжителна резерва ка ј народната 

банка 
142 — Депонирани средств,а според посебни 

прописи кај народната банка 

15 - ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ 
150 — Побарувања по основ на камати и на-

домести 
151 — Побарувања по основ на курсни раз-

лики 
152 — Побарувања од работната заедница 
153 - Побарувања за преплатени даноци, 

придонеси и други давачки од заед-
ничкиот доход 

154 — Други побарувања 
155 — Дадени аванси 
156 - Побарувања во девизи по основ на ка-

мати и надомести 
157 — Други побарувања во девизи 
158 — Дадени аванси во девизи 

17 - ИНТЕРНИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 
170 - Побарувања од деловни организациони 

делови на банка во Југославија 
171 — Побарувања од деловни организациони 

делови на банка во странство 

18 - ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ПОМЕЃУ НА-
РОДНИТЕ БАНКИ 
180 — Побарувања од народните банки за от-

стапени и пренесени средства од при-
марната емисија 

181 — Побарувања од народните банки по 
други основи 

19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 
190 - Камати 
191 — Курсни разлики 
192 — Побарувања во пресметката 
195 — Наплатени приходи 
198 — Други активни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

20 - ОБВРСКИ ОД ПРИХОДОТ 
200 — Обврски спрема работната заедница за 

редовната дејност 
. 201 — Обврски спрема работната заедница за 

посебна намена 
202 — Обврски за даноци и други давачки од 

заедничкиот доход 
203 — Обврски за придонеси од заедничкиот 

доход 

21 - ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА РАСПРЕДЕЛБА 
НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 
210 — Обврски спрема ОЗТ на стопанската 

дејност по основ на распределба на за-
едничкиот доход 

211 — Обврски спрема СИЗ на стопанската 
дејност по основ на распределба на за-
едничкиот доход 

212 — Обврски спрема ОЗТ на општествените 
дејности по основ на распределба на 
на заедничкиот доход 

213 — Обврски спрема СИЗ на општествените 
дејности по основ на распределба на 
заедничкиот доход 

215 - Обврски спрема банкарските и други 
финансиски организации по основ на 
распределба на заедничкиот доход 

216' — Обврски спрема другите КОС по основ 
на распределба на заедничкиот доход 

217 — Обврски спрема населението по основ 
на распределба на заедничкиот приход 

218 Обврски спрема странски лица по ос-
нов на распределба на заедничкиот 
приход 

22 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ 
220 — Добавувачи за основни средства во 

Југославија . 
221 — Добавувачи за основни средства во 

странство 
222 — Добавувачи за обртни средства во Југо-

славија 
223 — Добавувачи за обртни средства во 

странство 

23 - ОБВРСКИ ПО ДАДЕНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ 
230 — Дадени чекови 
231 — Дадени меници 
238 — Дадени други инструменти за плаќање 

24 - ОБВРСКИ ПО ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ДЕПО-
ЗИТИ 
240 — Жиро-сметки на банките кај народната 

банка 
241 — Задолжителна резерва на банките ка ј 

народната банка 
242 — Други депонирани средства на банките 

кај народната банка 

25 - ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ 
250 — Обврски по основ на камати и надо-

мести 
251 — Обврски по основ на курсни разлики 
252 - Обврски спрема работната заедница 
252 — Обврски за помалку платени даноци, 

придонеси и други давачки од заед-
ничкиот доход 

254 — Други обврски 
255 — Примени аванси 
256 — Обврски во. девизи по основ на камата 

и надомести 
257 — Други обврски во девизи 
258 — Примени аванси во девизи 

27 - ИНТЕРНИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 
270 — Обврски спрема деловни организацио-

ни делови на банка во Југославија 
271 — Обврски спрема деловни организациона 

делови на банка во странство 

28 - ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ПОМЕЃУ НА-
РОДНИТЕ БАНКИ 
280 — Обврски спрема Народната банка на 

Југославија за отстапените и пренесе-
ните средства од примарната емисија; 
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' 281 — Обврски спрема народните банки по 
други основи 

29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 
290 — Камати 
291 —"Курсни разлики 
292 — Обврски во пресметка 
295 - Пресметани приходи 
298 - Други пасивни временски pазграничу-

вања 
/ 

КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ 

30 - ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ 

'300 — Девизи — ефективни странски пари -
301 — Чекови 

307 — Хартии од вредност во девизи — ин-
струменти за плаќање 

308 - Други девизни средства 

31 - ДЕВИЗНИ ТЕКОВНИ И ПОСЕБНИ СМЕТКИ 

310 — Девизни тековни сметки во странство 
311 — Девизни тековни сметки во Југосла-

вија 
812 - Клприпиши тековни сметки4 

315 — Девизни ностро покриени акредитиви и 
гаранции 

316 — Клириншки ностро покриени акреди-
тиви и гаранции 

318 — Проодна девизна сметка 

32 - ПОБАРУВАЊА ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИ-
ТИ ВО ДЕВИЗИ 

820 - Побарувања по краткорочни кредити 
во девизи од ОЗТ на стопанската деј-
ност 

821 — Побарувања по краткорочни кредити 
во девизи од СИЗ на стопанската деј-
ност 

- 322 — Побарувања по краткорочни кредити 
во девизи од ОЗТ на општествените 
дејности 

323 — Побарувања по краткорочни кредити 
во девизи од СР13 на општествените 
дејности 

324 — Побарувања по краткорочни кредити 
во девр1зи од ОПЗ 

, 325 — Побарувања по краткорочни кредити 
во девизи од банки и од други финан-
сиски организации 

326 — Побарувања по краткорочни кредити во 
девизи од други КОС 

328 — Побарувања по краткорочни кредити во 
девизи од друга лица 

33 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕ-
ВИЗИ 

330 - Пласмани во хартии од вредност во 
девизи на КОС 

331 — Пласмани во хартии од вредност во 
девизи на други лица 

332 — Орочени девизни средства во странство 
333 - Издвоени девизни средства ка ј народ-

ната банка 
334 - Пласмани во девизи ка ј меѓународни 

финансиски организации 

335 — Пласмани во девизи к а ј мешовити 
друштва во странство 

337 — Други пласмани во девизи во Југосла-
вија 

338 — Други пласмани во девизи во странство 

34 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО ДЕВИЗИ 

340 — Побарувања л о долгорочни кредити во 
девизи од ОЗТ на стопанската дејност 

341 — Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од СИЗ на стопанската дејност 

312 — Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од ,ОЗТ на општествените деј-
ности 

343 — Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од СИЗ на општествените деј-

носта 4 
344 — Побарувања по долгорочни кредити во 

девизи од- ОЦЗ 
345 — Побарувања по долгорочни кредити во 

девизи од банки и други финансиски 
организации 

346 — Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од други КОС / 

348 — Побарувања по долгорочни кредити во 
девизи од странски лица 

85 - ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕ-
ВИЗИ 
350 — Долгорочни пласмани во хартии од 

вредност во девизи на КОС 
351 — Долгорочни пласмани во хартии од 

вредност во девизи на странски лица 
352 — Орочени девизни средства ЕО странство 
354 — Долгорочни пласмани во девизи кај 

меѓународни финансиски организации 
355 — Долгорочни пласмани во девизи кај 

мешовити друштва во странство 
357 - Други долгорочни пласмани во девизи 

во Југославија 
358 — Други долгорочни пласмани во девизи 

во странство 

36 — ПОБАРУВАЊА ОД" МЕЃУБАНКАРСКО РА-
БОТЕЊЕ ВО ДЕВИЗИ 

360 — Краткорочни побарувања во девизи од. 
народните банки 

361 — Краткорочни побарувања во девизи од 
деловни единици на банка во рамките 
на основна банка 

362 — Краткорочни побарувања во девизи од 
основните банки во рамките на здру-
жена банка 

363 —. Краткорочни побарувања во девизи од 
банки и други финансиски организа-
ции во странство основани од основни 
банки 

365 — Долгорочни побарувања во девизи од 
народните банки 

366 — Долгорочни побарувања во девизи од 
деловните единици на банка во рам-
ките на основна банка 

867 — Долгорочни побарувања во девизи од 
основни банки во рамките на здружеа 
на банка 

868 — Долгорочни побарувања во девизи од 
банки и други финансиски организа-
ции во странство основани од основни 
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83 - ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ ОД 
ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА 

380 - Побарувања по работи во девизи од 
името и за сметка на ОЗТ на стопан-
ската дејност 

381 — Побарувања по работи во девизи од 
телето PI за сметка на СИЗ на стопан-
ската дејност 

382 — Побарувања по работи во девизи од 
името и за сметка на ОЗТ на опште-
ствените дејности 

383 — Побарувања по работи во девизи од 
името и за сметка на СИЗ на опште-
ствените дејности 

384 — Побарувања по работи во девизи од 
името и за сметка на ОПЗ 

385 — Побарувања по работи во девизи од 
името и за сметка на банки и на други 
финансиски организации 

336 — Побарувања по работи во девизи од 
името и за сметка на други КОС 

387 - Побарувања по работи во девизи од 
името и за сметка на населението 

333 — Побарувања по работи во девизи од 
името и за сметка на странски лица 

КЛАСА 4: КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

40 - КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ПОСЕБНИ 
НАМЕНИ ДАДЕНИ. НА ОЗТ НА СТОПАН-
СКАТА ДЕЈНОСТ 

409 — Краткорочни кредити за извоз на сто-
ки и услуги 

401 — Краткорочни кредити за увоз на стоки 
402 - Краткорочни кредити за сезонски и 

вонсезонски залихи на определени 
земјоделски производи 

403 — Краткорочни кредити за производство 
на определени земјоделски производи 

404 — Краткорочни кредити за производство 
и подготвување на стоки за извоз 

405 — Краткорочни кредити за продажба и 
купување на домашна опрема и бродо-

ви во Југославија 
406 — Краткорочни кредити за производство 

и за залихи во определени области и 
гранки 

408 — Други краткорочни кредити за посебни 
намени 

41 - КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ОБРТНИ 
СРЕДСТВА 

410 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ 
на стопанската дејност 

411 — Краткорочни кредити дадени на СИЗ 
на стопанската дејност 

412 — Краткорочни кредити дадени на ОЗТ 
на општествените дејности 

413 — Краткорочни кредити дадени на СИЗ 
на општествените дејности 

414 — Краткорочни кредити дадени на ОПЗ 
415 — Краткорочни кредити дадени на бан-

ки и на други финансиски организации 
416 — Краткорочни кредити дадени на други 

КОС 
4V7 — Краткорочни кредити дадени на насе-

лението 
418 — Краткорочни кредити дадени на стран-

ски лица 

42 - ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

420 - Други краткорочни кредити дадени на 
ОЗТ на стопанската дејност 

421 — Други краткорочни кредити дадени на 
СИЗ на стопанската дејност 

422 - Други краткорочни кредити дадени на 
ОЗТ на општествените дејности 

423 - Други краткорочни кредити дадени на 
СИЗ на општествените дејности 

424 — Други краткорочни кредити дадени на 
опз 

425 — Други краткорочни кредити дадени на 
банки и на други финансиски органи-
зации 

426 — Краткорочни, потрошувачки кредити 
дадени на други КОС 

427 — Други краткорочни кредити дадени на 
населението 

428 — Други краткорочни кредити дадени на 
странски лица 

43 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ 

430 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност на ОЗТ на стопанската деј-
ност 

431 — Краткорочни пласмани и хартии од 
вредност на . СИЗ на стопанската деј-
ност 

432 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност на ОЗТ на општествените 
дејности 

433 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност . на СИЗ на општествените 
дејности 

434 — Краткорочни пласмани во хартии ' од 
вредност на ОПЗ 

435 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност на банки и на други финан-
сиски организации 

436 — Краткорочни пласмани во хартии од 
вредност на други КОС 

44 - ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА 

440 — Здружени средства во ОЗТ на стопан-
ската дејност 

441 — Здружени средства во СИЗ на стопан-
ската дејност 

442 — Здружени средства во ОЗТ на опште-
ствените дејности 

443 — Здружени средства во СИЗ на опште-
ствените дејности 

444 — Здружени средства во ОПЗ 
445 — Здружени средства во банки и во дру-

ги финансиски организации 
446 — Здружени средства кај други КОС 
448 — Вложени средства кај странски лица 

45 - КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНО-
-КОМУНАЛНА ИЗГРАДБА 

450 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
мунална изградба дадени на ОЗТ на 
стопанската дејност 

451 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
мунална изградба дадени на СИЗ на 
стопанската дејност 

452 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
мунална изградба дадени на ОЗТ на 
општествените дејности 

453 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
мунална изградба дадени на СИЗ на 
општествените дејности 

454 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
мунална изградба дадени на ОПЗ 

455 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
.. ^ --муѕнална изградба дадени на банки и 

на други финансиски организации 
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456 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
мунална изградба дадени на други КОС 

457 — Краткорочни кредити за станбено-ко-
муиална изградба дадени на населе-
нието 

46 - КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД МЕЃУ-
БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ 

460 — Краткорочни побарувања по дадени 
средства на други деловни единици на 
банка во рамките на основна банка 

461 — Краткорочни побарувања по дадени 
средства на други основни банки во 
рамките на здружена банка 

462 — Краткорочни кредити на банки од 
примарната емисија за кредитирање на 
извоз на стоки и услуги 

463 — Краткорочни кредити на банки од 
примарната емисија за кредитирање на 

, производството на определени земјо-
делски производи 

464 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на за-
лихите на определени земјоделски 
производи 

465 — Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
увозот на суровини и репродукциони 
материјали 

466 - Краткорочни кредити на банки од при-
марната емисија за кредитирање на 
продажбата и купувањето на домашна 
опрема и бродови на кредит во Југо-
славија 

467 — Други краткорочни кредити на банки 
од примарната емисија за посебни на-
мени 

468 — Краткорочни побарувања по дадени 
средства на банки и на други финан-
сиски организации во странство осно-
вани од основни банки 

47 - САНАЦИОНИ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

470 — Санациони краткорочни кредити даде-
ни на ОЗТ на стопанската дејност 

471 — Санациони краткорочни, кредити д а де-
ир! на СИЗ на стопанската дејност 

472 — Санациони краткорочни кредити даде-
. ни на ОЗТ на општествените дејности 

473 — Санациони краткорочни кредити даде-
ни на СИЗ на општествените дејности 

475 — Санациони краткорочни кредити даде-
ни на банки и на други финансиски 
организации 

476 — Санациони краткорочни кредити даде-
ни на други КОС 

48 - КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ПО РА-
БОТИ ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВ-
НИ ЛИЦА И ГРАЃАНИ 

480 — Побарувања по работи од името и за 
сметка на ОЗТ на стопанската дејност 

481 — Побарувања, по работи од името и за 
сметка на СИЗ на стопанската дејност 

482 — Побарувања по работи од името и за 
сметка на ОЗТ на општествените деј-
ности 

483 — Побарувања по работи од името и за 
сметка на СИЗ на општествените деј-
ности 

484 — Побарувања по работи" од името и за 
сметка на ОПЗ 

485 — Побарувања по работи од името и за 
сметка на банки и на други финан-
сиски организации 

486 — Побарувања по работи од името и за 
сметка на други КОС 

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

488 — Побарувања по работи од името и з? 
сметка на странски лица 

КЛАСА 5: ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

60 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ПОСЕБНИ НА-
МЕНИ ДАДЕНИ НА ОЗТ НА СТОПАНСКА-
ТА ДЕЈНОСТ 

500 - Долгорочни кредити за извоз на стоки 
на кредит 

501 — Долгорочни кредити за увоз на стоки 
502 — Долгорочни кредити за производство 
503 — Долгорочни кредити за продажба и ку-

пување на кредит во Југославија на бро-
дови и опрема 

504 — Долгорочни кредити за изведување на 
инвестициони работи во странство на 
кредит 

505 — Долгорочни кредити за извоз на опре-
ма и бродови на кредит 

506 - г Долгорочни кредити за покритие на 
одобрени потрошувачки кредити 

507 — Долгорочни кредити за производство 
на станови за пазар 

508 — Други долгорочни кредити за посебни 
намени 

51 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ОБРТНИ СРЕД-
СТВА 

510 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ на 
стопанската дејност 

511 — Долгорочни кредити дадени на СИЗ на 
стопанската дејност 

512 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ 
на општествените дејности 

513 — Долгорочни кредити дадени на СИЗ на 
општествените дејности 

514 — Долгорочни кредити дадени на ОПЗ 
515 — Долгорочни кредити дадени на банки и 

на други финансиски организации 
516 — Долгорочни кредити дадени на други 

КОС 
517 — Долгорочни потрошувачки кредити да-

дени на населението 
518 — Долгорочни кредити дадени на стран-

ски лица 

52 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

520 — Долгорочни кредити за инвестиции да-
дени на ОЗТ на стопанската дејност 

521 - Долгорочни кредити за инвестиции 
дадени на СИЗ на стопанската дејност 

522 — Долгорочни кредити за инвестиции да-
дени на ОЗТ на општествените дејности 

523 — Долгорочни кредити за инвестиции да-
дени на СИЗ на општествените дејнос-
ти 

524 — Долгорочни кредити за инвестиции да-
дени на ОПЗ 

525 — Долгорочни кредити за инвестиции' да-
дени на банки и на други финансиски 
организации 

526 — Долгорочни кредити за инвестиции да-
дени на други КОС 

527 — Долгорочни кредити за инвестиции да-
дени на населението 

528 — Долгорочни кредити за инвестиции да-
дени па странски лица 
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53 - ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 
530 — Долгорочни плас.мани во хартии од 

вредност на ОЗТ на стопанската деј-
ност 

531 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност на СИЗ на стопанската деј-
ност 

532 — Долгорочни пласман-и во хартии од 
. вредност на ОЗТ на општествените 

дејности 
533 — Долгорочни пласмани во хартии од 

вредност на СИЗ на општествените деј-
ности 

534 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност на ОПЗ 

535 - Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност на банки и на други финан-
сиски организации 

536 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност на други КОС 

54 - ЗДРУЖЕНИ И ОТСТАПЕНИ СРЕДСТВА 
540 - Здружени и отстапени средства во ОЗТ 

на стопанската дејност 
541 — Здружени и отстапени средства во 

СИЗ на стопанската дејности 
542 — Здружени и отстапени средства во 

ОЗТ на општествените дејности 
543 — Здружени и отстапени средства во СИЗ 

на општествените дејности 
544 - Здружени и отстапени средства во 

опз 
545 - Здружени и отстапени средства во бан-

ки и на други финансиски организа.-
ци 

546 - Здружени и отстапени средства кај 
други КОС 

548 - Вложени средства кај странски лица 

55 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА 
-КОМУНАЛНА ИЗГРАДБА 

СТАНБЕНО-

56 - ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА 
БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ 

564 - Долгорочни кредити - дадени на банки 
од примарната емисија за кредитирање 
на станбената изградба 

537 - Други долгорочни кредити дадени на 
банки од примарната емисија 

563 - Долгорочни побарувања по дадени 
средства на банки и на други финан-
сиски организации во странство осно-
вани од основни банки 

57 - САНАЦИОНИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

570 

550 — Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба дадени на ОЗТ на сто-
панската дејност 

551 — Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба дадени на СИЗ на сто-
панската дејност 

552 — Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба дадени на ОЗТ на оп-
штествените дејности 

553 - Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба дадени на СИЗ на оп-
штествените дејности 

554 - Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба дадени на ОПЗ -

555 - Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба дадени на банки и на 
други финансиски организации 

556 — Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба дадени на други КОС 

557 — Долгорочни кредити за станбено-кому-
нална изградба дадени на населението 

ОД МЕЃУ-

571 

572 -

Санациони 
на ОЗТ на 
Санациони 
на СИЗ на 
Санациони 
на ОЗТ на 

573 - Санациони 
на СИЗ на 

575 — Санациони 
на банки и 
низации 

576 — Санациони 
Нa други 

долгорочни кредР1ти дадени 
стопанската дејност 
долгорочни кредити дадени 
стопанската дејност 
долгорочни кредити дадени 
општествените дејности 
долгорочни кредити дадени 
општествените дејности 
долгорочни кредити дадени 
на други финансиски орга-

долгорочни кредити дадени 
КОС 

560 — Долгорочни побарувања по дадени 
средства на други деловни единици на 
банка во рамките на основна банка 

561 - Долгорочни побарувања по дадени 
средства на други основни банки во 
рамките на здружена банка 

562 — Долгорочни кредити дадени на банки 
од примарната емисија за кредитирање 
на посебни намени 

563 — Долгорочни кредити на банките од ди-
нарската противвредност на странски 
кредити 

53 - ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ 
ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ 
ЛИЦА И ГРАЃАНИ 

580 — Побарувања по работи од името и за 
сметка на ОЗТ на стопанската дејност 

581 - Побарувања по работи од името и за 
сметка на СИЗ на стопанската дејност 

582 - Побарувања по работи од ршето и за 
сметка на ОЗТ на општествените деј-
ности 

583 — Побарувања по работи од името и за 
сметка на СИЗ на општествените деј-
ности 

584 - Побарувања по работи од името и за 
сметка на ОПЗ 

585 - Побарувања по работи од името л за 
сметка на банки и на други финансис-
ки организации 

586 — Побарувања по работи од името и за 
сметка на други КОС 

587 — Побарувања по работи од името и за 
сметка на населението 

588 — Побарувања по работи од името и за 
сметка на странски лица 

КЛАСА 6: ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

60 - КАМАТИ НА ПРИМЕНИ КРЕДИТИ И ДРУ-
ГИ СРЕДСТВА 

600 — Камати дадени на ОЗТ на стопанската 
дејност 

601 — Камати дадени на СИЗ на стопанската 
дејност 

602 — Камати дадени на ОЗТ на општестве-
ните дејности 

603 — Камати дадени на СИЗ на општестве-
ните дејности 

604 - Камати дадени на ОПЗ 
605 - Камати дадени на банки и на други 

финансиски организации 
606 - Камати дадени на други КОС 
607 — Камати дадени' на населението 
608 — Камати дадени на странски лица 

61 - МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И АМОРТИЗА-
ЦИЈА 

610 — Материјал и производствени услуги од 
други 

611 — Непроизводствени услуги од други 
612 — Дневници за слулѕбени патувања 
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613 — Издатоци за реклама и пропаганда 
614 — Издатоци за репрезентација 
615 — Амортизација 
618 — Други материјални расходи 

62 - ДРУГИ РАСХОДИ 

620 — Надомести за банкарски услуги 
621 — Надомести за услуги на СОК во плат-

ниот промет 
622 — Расходи за изработка на банкноти и 

ковани пари 
623 — Расходи за изработка на таксени и да-

ночни вредносници 
624 — Расходи на девизно-валутиото работе-

ње 
625 — Отпиен на венаплативи побарувања 
626 — Расходи по основ на курсни разлики 
627 - Лични расходи 
628 - Други расходи 

63 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА, 
ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 

630 - Средства за работната заедница за ре-
довна дејност 

631 — Средства за работната заедница за по-
себни намени 

632 — Даноци и други давачки од заеднички-
от доход 

633 - Придонеси од заедничкиот доход 

65 - ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА УЧЕСТВО ВО ЗА-
ЕДНИЧКИ ОСТВАРЕН ДОХОД 

650 - Приходи од ОЗТ на стопанската деј-
ност по основ на учество во заеднички 
остварен доход 

651 - Приходи ,од СИЗ на стопанската деј-
ност по основ на учество во заеднички 
остварен доход 

652 - Приходи од други КОС по основ на 
учество во заеднички остварен доход 

658 — Приходи од странски лица по основ на 
заедаичко вложување во странство 

66 - КАМАТИ НА ДАДЕНИ КРЕДИТИ 

660 — Камати на дадени кредити на ОЗТ на 
стопанската дејност 

661 — Камати на дадени кредити на СИЗ на 
стопанската дејност 

662 — Камати на дадени кредити на ОЗТ на 
општествените дејности 

663 — Камати на дадени кредити на СИЗ на 
општествените дејности 

664 - Камати на дадени кредити на ОПЗ 
665 — Камати на дадените кредити на банки 

и на други финансиски организации 
666 — Камати на дадени кредити на други 

КОС 
667 — Камати на дадени кредити на населе-

нието 
668 — Камати на дадени кредити на странски 

лица 

67 - НАДОМЕСТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА БАНКАР-
СКИ УСЛУГИ 

670 - Надомести за вршење на банкарски 
услуги, од ОЗТ на стопанската дејност 

671 — Надомести за вршење "на банкарски ус-
луги, од СИЗ на стопанската дејност 

672 - Надомести за вршење банкарски услу-
ги, од ОЗТ на општествените дејности 

673 — Надомести за вршење банкарски услу-
ги, од СИЗ на општествените дејности 

674 - Надомести за вршење банкарски услу-
ги, од ОПЗ 

675 — Надомести за вршење на банкарски ус-
луги, од банки и од други финансиски 
организации 

676 — Надомести за вршење банкарски услу-
ги. од други КОС 

677 — Надомести за вршење банкарски услу-
ги, од населението 

678 — Надомести за вршење банкарски услу^ 
ги, од странски лица 

68 - ДРУГИ ПРИХОДИ 

680 — Приходи од казнени, затезни и други 
камати 

686 — Приходи по основ на курсни разлики 
688 — Други приходи 

69 - РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИ-
ТЕ И РАСПРЕДЕЛБА 

690 — Распоред на приходите и расходите 
695 — Заеднички доход 
696 — Распределба на заедничкиот доход 
698 - Загуба 
699 — Покритие на загуба 

КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА 

70 - ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ ВО ДЕВИЗИ НА 
ДОМАШНИ БАНКИ И НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

700 — Девизни тековни сметки на домашни 
банки и други фанансиски организа-
ции 

701 — Девизни тековни сметки на странски 
банки и други финансиски организа-
ции 

702 - Девизни сметки на мешовити друштва 
во странство 

703 — Девизни сметки на банки и на други 
финансиски организации во странство 
основани од основни банки 

704 - Девизни лоро покриени акредитиви и 
гаранции 

705 — Клириншки лоро покриени акредитиви 
и гаранции 

706 — Примени покритија по чекови и кредит-
ни писма 

708 — Други депозити по видување во девизи 
на странски лица 

71 - ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ ВО ДЕВИЗИ НА 
ОЗТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЈНОСТ 

710 — Редовни девизни сметки на ОЗТ на 
стопанската дејност 

711 — Девизни сметки на претпријатија, по-
гони и единици во странство на ОЗТ 
на стопанската дејност 

712 — Посебни девизни сметки на ОЗТ на 
стопанската дејност 

713 — Девизни сметки по експертни работи 
на ОЗТ на стопанската дејност 

714 — Девизни сметки на слободно распола-
гање на ОЗТ на стопанската дејност 

715 — Девизни средства од остварена добив-
ка во странство на ОЗТ на стопанската 

дејност 
716 — Девизни сметки на увозниците на ОЗТ 

на стопанската дејност 
717 — Девизни средства од кредити во стран-

ство на ОЗТ на стопанската дејност 
718 — Девизни средства примени од странски 

лица на име влог во заедничко работе-
ње на стопанската дејност 

719 — Други девизни средства на ОЗТ на сто-
панската дејност 
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72 - ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ ВО ДЕВИЗИ 
НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ 

720 - Девизни сметки на СИЗ на стопанската 
дејност 

721 — Девизни сметки на ОЗТ на општестве-
ните дејности 

722 — Девизни сметки на СИЗ на општестве-
ните дејности 

723 - Девизни сметки на ОПЗ 
726 — Девизни сметки на други КОС 
727 - Девизни сметки и други -депози-ти по 

видување на населението 

73 - ДРУГИ ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ И ДРУ-
ГИ ОБВРСКИ ВО ДЕВИЗИ 

730 — Иселенички влогови 
731 — Девизни сметки на странски консигна-

циони складови 
732 — Девизни средства од заеми што ги рас-

пишуваат ОЗТ на стопанската дејност 
733 — Дел од девизни влогови на штедење на 

југословенски граѓани ка ј странски 
банки 

738 - Други депозити по видување !и други 
обврски во девизи 

74 - КРАТКОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО 
ДЕВИЗИ 

740 - Орочени депозити во девизи на ОЗТ 
на стопанската дејност 

741 — Орочени депозити во девизи на СИЗ 
на стопанската дејност 

742 - Орочени - депозити во девизи на ОЗТ 
на општествените дејности 

743 - Орочени депозити во девизи на СИЗ на 
општествените дејности 

744 — Орочени депозити во девизи на ОПЗ 
745 - Орочени депозити во девизи на банки 

и на други финансиски организации 
746 — Орочени допо?ити во девизи на други 

КОС 
747 — Орочени депозити во девизи на населе-

нието 
748 — Орочени депозити во девизи на стран-

ски лица 

75 - ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И 
ДРУГИ ОБВРСКИ ВО ДЕВИЗИ 

750 — Краткорочни кредити во девизи од на-
родни банки 1 

751 - Краткорочни кредити во девизи од до-
машни банки и други финансиски ор-
ганизации 

752 - Краткорочни кредити во девизи од 
странски банки и финансиски органи-
зации 

753 — Краткорочни кредити во девизи од 
други КОС 

754 — Краткорочни кредити во девизи ' од 
странски лица 

755 — Краткорочни обврски во девизи спрема 
други деловни единици на банка во 
рамките на основна банка 

756 - Краткорочни обврски во девизи спрема 
други основни банки во рамките на 
здружена банка 

757 - Краткорочни обврски во девизи спре-
ма банки и други финансиски органи-
зации во странство основани од основ-
ни банки ч 

76 - ДОЛГОРОЧНИ -ДЕПОЗИТИ ВО ДЕВИЗИ 

760 — Долгорочни депозити во девизи на ОЗТ 
на стопанската дејност 

761 - Долгорочни депозити во девизи на 
СИЗ на стопанската дејност 

762 — Долгорочни депозити во девизи на 
ОЗТ на општествените дејности 

763 - Долгорочни депозити во девизи fra 
СИЗ на општествените дејности 

764 - Долгорочни депозити во девизи на ОПЗ 
765 - ДОЛГОРОЧНИ депозити во девизи на 

банки и на други финансиски органи-
зации 

766 — Долгорочни депозити во девизи на дру-
ги КОС 

767 — Долгорочни депозити во девизи на на-
селението 

768 — Долгорочни 'депозити во девизи на 
странски лица 

77 - ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И 
ДРУГИ ОБВРСКИ ВО ДЕВИЗИ 

770 — Долгорочни кредити во девизи 'од на-ч 
родни банки 

771 — Долгорочни кредити во девизи о^ дд-. 
машни банки и други финансиски 
ганизации 

772 - Долгорочни кредити во девизи од стран-
ски банки и финансиски организации 

773 - Долгорочни кредити во девизи од дру-
ги КОС 

774 - Долгорочни кредити во девизи од 
странски лица 

775 — Долгорочни обврски во девизи спрема 
други деловни единици на банка во 
рамките на основна банка 

776 - Долгорочни обврски во девизи спрема 
други основни банки во рамките на 
здружена банка 

777 — Долгорочни обврски во девизи спрема 
банки и други финансиски организа-
ции во странство основани од основни 
банки 

78 - ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ ОД 
ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА 
И ГРАЃАНИ 

780 — Обврски по работи во девизи од името 
и за сметка на ОЗТ на стопанската 
дејност 

781 — Обврски по работи во девизи од името 
и за вметка на СИЗ на стопанската 
дејност 

782 — Обврски по работи во девизи од имет? 
и за сметка на ОЗТ на општествените 
дејности 

783 — Обврски по работи во девизи од името 
и за сметка на СИЗ на општествените 
дејности , ^ 

784 — Обврски по работи во девизи од името 
и за сметка на ОПЗ 

785 — Обврски по работи во девизи од името 
и за сметка на бараки и други финан-
сиски организации 

(786 — Обврски по работи во девизи од името 
и за сметка на други КОС 

787 — Обврски по работи во девизи од името 
и за сметка на населението 

788 — Обврски по работи во девизи од името 
и за сметка на странски лица 

КЛАСА 8: ИЗВОРИ НА КРАТКОРОЧНИ СРЕД-
СТВА 

80 - ДЕПОЗИТИ НА ЖИРО-СМЕТКИТЕ 
800 — Жиро-сметки на ОЗТ на стопанската 

дејност 
601 — Жиро-сметки на СИЗ на стопанската 

дејност 
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802 — Жиро-сметки на ОЗТ на општествени-
те дејности 

803 — Жиро-сметки на СИЗ ца општествени-
те дејности 

804 — Жиро-сметки на ОЦЗ 
805 — Жиро-сметки на банките и други фи-

нансиски организации 
806 — Жиро-сметки на други КОС 
807 — Жиро и тековни сметки ,на населението 
808 - Жиро-сметки на странски лица 

81 - ДЕПОЗИТИ НА СМЕТКИТЕ НА ЗАЕДНИЧ-
КАТА ПОТРОШУВАЧКА 

810 — Сметки на заедничката потрошувачка 
на ОЗТ на стопанската дејност 

811 — Сметки на заедничката потрошувачка 
на СИЗ на стопанската дејност 

812 — Сметки на заедничката потрошувачка 
на ОЗТ на општествените дејности 

813 — Сметки на заедничката потрошувачка 
на СИЗ на општествените дејности 

814 — Сметки на заедничката потрошувачка 
на ОПЗ 

815 — Сметки на заедничката потрошувачка 
на банки и на други финансиски орга-
низации -

816 — Сметки на заедничката потрошувачка 
на други КОС -

82 - ДРУГИ ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ 

820 — Други депозити по видување на ОЗТ 
на стопанската дејност 

823 — Други депозити по видување на СИЗ 
на стопанската дејност 

822 — Други депозити по видување на ОЗТ 
на општествените дејности 

823 — Други депозити по видување на СИЗ 
на општествените дејности 

824 — Други депозити по видување на ОПЗ-
825 — Други ,депозити по видување на банки 

и на други финансиски организации 
826 — Други депозити по видување на- други 

КОС 
827 — Други депозити по видување на нас,е-

лението 
82(3 — Др,уги депозити по видување на стран-

ски лица 

83 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ИЗДАДЕНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
830 - Краткорочни обврски спрема ОЗТ на 

стопанската дејност по хартии од вред-
ност 

831 — Кр.аткорочни обврски спрема СИЗ на 
стопанската дејност по хартии од вред-
ност 

832 — Краткорочни обврски спрема ОЗТ на 
општествените дејности по хартии од 
вредност 

833 — Краткорочни обврски спрема СИЗ на 
општествените дејности по хартии од 
вредност 

834 - Краткорочни обврски спрема банки и 
други финансиски организации по хар-
тии од вредност 

835 - Краткорочни обврски спрема ОПЗ по 
хартии од вредност 

836 — Краткорочни обврски спрема други 
КОС по хартии од вредност 

837 - Краткорочни обврски спрема населе-
нието по хартии од вредност 

838 — Краткорочни обврски спрема странски 
лица по хартии од вредност 

84 - ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

' 840 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма ОЗТ на стопанската дејност 

841 — Обврски по краткорочни кредити опре? 
ма СИЗ на стопанската дејност 

842 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма ОЗТ на општествените дејности 

843 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма СИЗ на општествените дејности 

844 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма банки и други финансиски органи-
зации 

845 — Обврски гѓо краткорочни кредити пч 
ОПЗ 

846 — Обврски по краткорочни' кредити на 
други КОС 

848 - Обврски по краткорочни кредити на 
странски лица 

85 - ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА 

850 - Здружени средства на ОЗТ на стопан-
ската дејност 

851 — Здружени ^средства на СИЗ на стопан-
ската дејност 

852 — Здружени средства на ОЗТ на општес-
ствените дејности 

853 - Здружени средства на СИЗ на општес-
твените дејности 

854 — Здружени средства на банки и други 
финансиски организации 

855 - Здружени средства.на ОПЗ 
856 — Здружени средства на други КОС 
857 — Здружени средства на населението 
858 — Вложени средства на странски лица 

86 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ОД МЕЃУБАН-
КАРСКО РАБОТЕЊЕ 

860 —Краткорочни обврски по примени сред-
ства од други деловни единици на бан-
ка во рамките на основна банка 

861 — Краткорочни обврски по примени сред-
ства од друга основна банка во рамки-
те на здружена банка 

862 — Обврски по краткорочни - ,кредити од 
примарната емисија за кредитирање 
работи на извозот на стоки и услуги 

863 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
производството на определени земјо-
делски производи 

864 — Обврски по краткорочни кредити во 
примарната емисија за кредитирање на 
производството на определени залихи 
на земјоделски производи 

865 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
увозот на суровини и 4 репродукциони 
материјали 

866 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
продажбата и купувањето на домашна 
опрема и бродови, на кредит во Југо-
славија 

867 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
други посебни намени 

868 — Краткоррчни обврски по примени сред-
ства од банки и други финансиски ор-
ганизации во странство основани од 
основни банки 
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87 - ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ 

870 - Орочени депозити на ОЗТ на стопан-
ската дејност 

871 — Орочени депозити на СИЗ на стопан-
ската дејност 

872 — Орочени депозити на ОЗТ на општес-
твените дејности 

873 - Орочени депозити на СИЗ на општес-
твените дејности 

874 — Орочени депозити на ОПЗ 
875 — Орочени депозити на банки и на други 

финансиски организации 
876 — Орочени депозити на други КОС 
877 — Орочени депозити на населението 
878 — Орочени депозити на странски лица 

88 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ОД 
ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА 
И ГРАЃАНИ 

880 - Обврски по работи од името и за смет-
ка на ОЗТ на стопанската дејност 

881 — Обврски по работи од името и за смет-
ка на СИЗ на стопанската дејност 

882 - Обврски по работи ед името и за смет-
ка на ОЗТ на општествените дејности 

883 Обврски по работи од името и за смет-
- ка на СИЗ на општествените дејности 

884 - Обврски по работи од името и за смет-
ка на ОПЗ 

885 - Обврски по работи од името и за смет-
ка на банки и други финансиски орга-
низации 

886 - Обврски по работи од името и за смет-
ка на други КОС 

887 - Обврски по работи од името и за смет-
ки на населението 

888 - Обврски по работи од името и за смет-
ка на странски лица 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА 

90 - ФОНДОВИ 

900 — Фонд на основните средства 
901 — Фонд на солидарната одговорност 
902 — Резервен фонд 
908 - Други фондови 

91' - ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА 

910 - Здружени средства на ОЗТ на стопан-
ската, дејност 

911 — Здружени средства на СИЗ на стопан-
ската дејност 

912 - Здружени средства на ОЗТ на опш-
тествените дејности 

913 — Здружени средства на СИЗ на општес-
твените дејности 

.914 — Здружени средства на ОПЗ 
915 -""Здружени средства на банки и други 

банкарски организации 
916 — Здружени средства на други КОС 
917 — Здружени средства на населението 
918 — Вложени средства на странски лица 

92 - ДОЛГОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ 

920 — Долгорочни депозити на ОЗТ на сто-
панската дејност 

921 — Долгорочни депозити на СИЗ на сто-
панската дејност 

922 - Долгорочни депозити на ОЗТ на опш-
тествените дејности 

923 - Долгорочни депозити на СИЗ на опш-
тествените дејности 

924 - Долгорочни депозити на ОПЗ 
925 — Долгорочни депозити на банки и на 

други финансиски организации 
926 - Долгорочни депозити на други КОС 
927 — Долгорочни депозити на населението 

" 928 - Долгорочни депозити на странски лица 

93 - ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ИЗДАДЕНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

930' - Долгорочни обврски спрема ОЗТ на 
стопанската дејност по хартии од вред-
ност 

931 - Долгорочни обврски спрема СИЗ на 
стопанската дејност по хартии од вред-
ност 

932 — Долгорочни обврски спрема ОЗТ на 
општествените дејности по хартии ђд 
вредност 

933 — Долгорочни обврски спрема СИЗ на 
општествените дејности по хартии од 
вредност 

934 — Долгорочни обврски спрема ОПЗ по 
хартии од вредност 

935 — Долгорочни обврски спрема банки и 
други финансиски-организации по хар-
тии од вредност 

936 — Долгорочни обврски спрема други КОС 
по хартии од вредност 

937 — Долгорочни обврски спрема население-
то по хартии од вредност 

933 — Долгорочни обврски спрема странски 
лица по хартии од вредност 

94 - ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

940 — Обврски по долгорочни кредити спре-
ма ОЗТ на стопанската дејност 

941 — Обврски по долгорочни кредити спре-
ма СИЗ на стопанската дејност 

942 — Обврски по долгорочни кредити спре-
ма ОЗТ на општествените дејности 

943 — Обврски по долгорочни кредити спре-
ма СИЗ на општествените дејности 

944 - Обврски по долгорочни кредити спре-
ма ОПЗ 

945 — Обврски по долгорочни кредити спрема 
. банки и други финансиски организации 

946 — Обврски по долгорочни кредити спрема 
други КОС - , 

948 — Обврски по долгорочни кредити спре-
ма странски лица 

95 - ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ПРИМЕНИ 
СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНО-КОМУНАЛНА 
ИЗГРАДБА 

950 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од ОЗТ на стопанската дејност. 

951 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од СИЗ на стопанската дејност 

952 — Долгорочни обврски по примени сред-, 
ства за станбено-комунална изградба 
од ОЗТ на општествените дејности 

953 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од СИЗ на општествените дејности 

954 — Долгорочни обврски" по примени сред-
. ства за станбено-комунална изградба 

од ОПЗ 
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955 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од банки и од други финансиски орга-
низации 

956 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од други КОС 

^57 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од населението 

96 - ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ОД МЕЃУБАН-
КАРСКОТО РАБОТЕЊЕ 

960 - Долгорочни обврски по примени сред-
ства од други деловни единици на бан-
ка во рамките на основна банка 

961 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства од други основни банки во рамки-
те на здружена банка 

962 — Обврски по долгорочни девизи од при-
марната емисија за кредитирање на 
посебни намени 

963 — Обврски по долгорочни кредити од ди-
нарската противвредност на странски 
кредити примени од народни банки 

964 — Обврски по долгорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
станбено-ќомуналната изградба 

965 — Обврски по други долгорочни кредити 
од примарната емисија 

966 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства заг станбено-комунална изградба 
од други деловни единици на банка во 
рамките на основна банка 

967 — Долгорочни обврски по примени сред-
ства за станбено-комунална изградба 
од друга основна банка во рамките на 
здружена банка 

968 — Долгорочни обврски по примени сред-
. ства од банки и од други финансиски 

организации во странство основани од 
основни банки 

БАНКА 

97 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 
970 - - Обврски за изработени банкноти и ко-

вани пари 
975 — Обврски за отстапени средства 

- 978.— Други долгорочни обврски 

98 - ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ОД 
ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА 

) И ГРАЃАНИ 
980 — Обврски по работи од името и за смет-

ка на ОЗТ на стопанската дејност 
981 — Обврски по работи од името и за смет-

ка на СИЗ на стопанската дејност 
982 — Обврски по работи од името и за смет-

ка на ОЗТ на општествените дејности 
983 — Обврски по работи од името и за сметка 

' на СИЗ на општествените дејности 
984 — Обврски по работи од името и за смет-

ка на ОПЗ 
985 — Обврски по работи од името и за смет-

ка на банки и на други финансиски 
организации 

986 — Обврски по работи од името и за смет-
ка на други- КОС 

987 - Обврски по работи од името и за смет-
ка на населението 

988 — Обврски по работи од името и за смет-
ка на странски лица 

99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
990-994 — Активни конта 
995-999 — Пасивни конта 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Кратенките употребени во овој контен план го 
имаат следното значење: 

1) ОЗТ — организација на здружениот труд 
2) СИЗ - самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ - општествено-политичка заедница 
4) КОС - кори,сник на опште.ствени срелства 
5) СОК — Служба на општественото книговод-

ство 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
НА ' 19— ГОДИНА 

А К Т И В А 

Претходна Тековна 
Реден Конто П О З И Ц И Ј А година ^ година 

број претко- главна претко- главна 
лона колона лона колона 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I БЛАГОРОДНИ И ДРУГИ МЕТАЛИ 

1 120 - Злато 
2 121 — Други благородни метали 
3 122 - Други метали 

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

а) Динарски средства 

4 100 - Жиро-сметка 
5 101 - Благајна 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 102 — Готовина на народната банка 
7 103 — Готовина на народната банка ка ј СОК 
8 .104 — Депозити на народната банка ка ј СОК 
9 108 — Други парични средства 

10 110 - Тековна сметка на СОК кај народната банка за гото-
вина 

11 111 — Тековна сметка на платниот промет на народната банка 
ка ј СОК 

б) Девизни средства 

12 300 — Девизи — ефективни пари 
13 301 - Чекови 
14 308 .— Други девизни средства 
15 310 — Девизни тековни сметки во странство 
16 311 — Девизни тековни сметки во Југославија 
17 312 — Клириншки тековни сметкќ 
18 315 - Девизни, ностро покриени акредитиви и гаранции 
19 316 - Клириншки ностро покриени акредитиви и гаранции 
20 318 — Преодна девизна сметка 

в) Задолжителни депозити на деловни средства 

21. 141 — Задолжителна резерва ка ј народната банка 
22 142 - Депонирани средства според посебни прописи ка ј на-

родна банка 

III. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
ПЛАЌАЊЕ 

а) Во динари 

23 130 - Чекови 
24 131 - Меници 
25 132 — Меници за реесконт 
26 133 - Меници есконтирани 
27 134 — Благајнички записи 
28 135 - Обврзници 
29 138 — Други хартии од вредност 

б) Во девизи 

30 307 — Хартии од вредност во девизи — инструменти за пла-
ќање 

IV. ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ И СРЕД-
СТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

а) Побарувала од деловни односи во динари 

31 15Q — Побарувања по основ на камати и надомести 
32 151 — Побарувања по основ на курсни разлики 
33 152 — Побарувања од работната заедница 
34 153 — Побарувања. за преплатени даноци, придонеси и други 

давачки од заедничкиот доход 
35 154 — Други побарувања 
36 155 — Дадени аванси 

б) Побарувања од деловни односи во девизи 

37 156 — Побарувања во девизи по основ на камати и надомести 
38 157 — Други побарувања во девизи 
39 158 — Дадени аванси во девизи 

в) Интерни пресметковни односи во динари 

40 170 — Побарувања од деловни организациони делови на банка 
во Југославија 

41 171 — Побарувања од деловни организациони делови на банка 
во странство 
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г) Пресметковни односи помеѓу народни банки 

42 180 — Побарувања од народни банки за отстапени и прене-
сени средства од примарната емисија 

43 181 — Побарувања од народни банки по други основи 

д) Активни временски разграничувања 

44 190 - Камати 
45 191 — Курсни разлики 
46 192 — Побарувања во пресметка 
47 195 — Наплатени приходи 
48 198 - Други активни временски разграничувања 

V. КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ДИНАРИ 

а) Краткорочни кредити за посебни намени дадени на 
организации на здружениот труд — стопанска деј-
ност 

49 400 — Краткорочни кредити за извоз на стоки и услуги 
50 401 — Краткорочни кредити за увоз на стоки 
51 402 — Краткорочни кредити за сезонски и вонредни залихи 

на определени земјоделски производи 
52 403 — Краткорочни кредити за проРЈЗводство на определени 

земјоделски производи 
53 404 — Краткорочни кредити за производство и подготвување 

на стоки за извоз 
54 405 — Краткорочни кредити за продажба и купување на до-

машна опрема и бродови во Југославија 
55 406 — Краткорочни кредити за производство и залихи во 

определени области и гранки 
56 408 — Други краткорочни кредити за посебни намени 

б) Краткорочни кредити за обртни средства дадени на 
други корисници 

57 410 — Краткорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската 
дејност 

58' 411 — Краткорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската 
дејност" 

59 412 — Краткорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените 
дејности 

60 413 — Краткорочни кредити дадени на СИЗ на општествените 
дејности 

61 "414 — Краткорочни кредити дадени на ОПЗ 
62 415 — Краткорочни кредити дадени на банки и на други фи-

нансиски организации 
63 416 — Краткорочни кредити дадени на други корисници на 

КОС 
64 417 — Краткорочни' кредити дадени на населението 
65 418 — Краткорочни кредити дадени на странски даца 

в) Други краткорочни кредити 

66 420 — Други краткорочни кредити дадени на ОЗТ на стопан-
ската дејност 

67 421 — Други краткорочни кредити дадени на СИЗ на стопан-
ската дејност 

68 422 — Други краткорочни кредити дадени на ОЗТ на опште-
ствените дејности ' 

69 423 - Други краткорочни кредити дадени на СИЗ на опште-
ствените дејности 

70 424 — Други краткорочни кредити дадени на ОПЗ 
71 425 — Други краткорочни кредити дадени на банки и на други 

финансиски организации 
72 426 — Други краткорочни кредити дадени на други КОС 
73 - 427 — Краткорочни потрошувачки кредити дадени на насе-

лението 
74 428 — Други краткорочни кредити дадени на странски, лица 

г) Санациони краткорочни кредити 

75 470 — Санациони краткорочни кредити дадени на ОЗТ на сто-
панската дејност 

1 2 3 4 8 6 7 
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76 471 - Санациони . краткорочни кредити дадени на СИЗ на 
v стопанската дејност 

77 472 - Санациони краткорочни кредити дадени на ОЗТ на 
општествените дејности 

78 473 — Санациони краткорочни кредити дадени на СИЗ на 
општествените дејности 

79 475 — Санациони краткорочни кредити дадени на банки и f 
на други финансиски организации 

80 476 - - Санациони краткорочни кредити дадени на други КОС 

д) Побарувања од4 меѓубанкарско работење 

81 460 — Краткорочни побарувања по дадени средства на други 
деловни единици на банка во рамките на основна банка 

82 ^ 461 — Краткорочни побарувања по дадени средства на дру-
ги основни банки во рамките на здружена банка 

83 462 — Краткорочни кредити на банки од примарната емисија 
за кредитирање работи на извозот на стоки и услуги 

84 463 — Краткорочни кредити на банки од примарната емисија 
за кредитирање на производството на определени зем-' 
јоделски производи 

85 464 — Краткорочни'кредити на банки од примарната емиси-
ја за кредитирање на залихи на определени земјодел-
ски производи 

86 465 — Краткорочни кредити на банки од Примарната емисија 
за кредитирање на увозот на суровини и репродук-
циони материјали 

87 466 - Краткорочни кредити на банки од примарната еми-
сија за кредитирање на продажбата и купувањето на 
домашна опрема и бродови на кредит во Југославија 

88 467 - Други краткорочни кредити на банки од примарната 
емисија за посебни намени 

89 468 — Краткорочни побарувања по дадени средства на банки 
и други финансиски организации во странство осно-
вани од основни банки 

ѓ) Краткорочни кредити за станбено-комунална из-
градба 

90 '450 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на ОЗТ на стопанската дејност 

91 451 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени' на СИЗ на стопанската дејност 

92 452 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на ОЗТ на општествените дејности 

93 453 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на СИЗ на општествените дејности 

94 454 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на ОЦЗ 

95 455 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на банки и на други финансиски "организации 

96 456 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на други КОС 

97 457 — Краткорочна кредити за станбено-комунална изг1задба 
дадени на населението 

е) Пласмани во хартии од вредност 

98 430 — Краткорочни пласмани во хартии од 
на стопанската дејност 

вредност на ОЗТ 

99 431 — Краткорочни пласмани во хартии од 
на стопанската дејност 

вредност на СИЗ 

100 432 — Краткорочни пласмани во'хартии од 
на општествените дејности 

вредност на ОЗТ 

101 433 — Краткорочни пласмани во хартии од 
на стопанските дејности 

вредност на СИЗ 

102 434 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност на ОПЗ 
103 435 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност на бан-

ките и други финансиски организации 
101 436 Краткорочни пласмани во хартии од вредност на ДРУ-

ги КОС 

4 5 6 7 



Страна 1С46 - Број 23 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 4 Петок, 29 април 1977 

1 2 3 4 5 6 7 

ж) Здружени средства 

105 440 - Здружени средства во ОЗТ на стопанската дејност 
106 441 — Здружени средства во СИЗ на стопанската дејност 

107 - Здружени средства во ОЗТ на општествените дејности 
108 445. - Здружени средства во СИЗ на општествените дејности 
109 444 - Здружени средства во ОПЗ 

110 445 - Здружени средства во банки и други финансиски ор-
ганизации 

111 446 - Здружени средства ка ј други КОС 
112 448 - Вложени средства ка ј странски лица 

VI. КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ 

а) Побарувања по краткорочни кредити во девизи 

Побарувања по краткорочни кредити во девизи од 
ОЗТ на стопанската дејност 
Побарувања по краткорочни кредити во девизи од 
СИЗ на стопанската дејност 
Побарувања по. краткорочни кредити во девизи од 
ОЗТ на општествените дејности 
Побарувања по краткорочни кредити во девизи од 
СИЗ на општествените дејности 
Побарувања по краткорочни кредити во девизи од ОПЗ 
Побарувања по краткорочни кредити во девизи ОД 
банки и други финансиски организации 
Побарувања по краткорочни кредити во девизи од дру-
ги КОС 
Побарувања по краткорочни кредити во девизи од 
странски лица 

б) Краткорочни побарувања од меѓубанкарско работење 
во девизи 

121 360 - Краткорочни побарувања во девизи од народни банки 
122' 361 — Краткорочни побарувања во девизи од деловни еди-

ници на банка во рамките на основна банка 
123 362 — Краткорочни побарувала во девизи од основни банки 

во рамките на здружена банка 
124 363 - Краткорочни побарувања во девизи од банки и други 

финансиски организации во странство основани од ос-
новни банки 

в) Краткорочни пласмани во хартии од вредност и 
други пласмани во девизи 

Пласмани во хартии од вредност во девизи на КОС 
Пласмани во хартии од вредност во девизи на странски 
лица 
Орочени девизни средства во странство 
Издвоени девизни средства кај народната банка 
Пласмани во девизи кај меѓународни финансиски ор-
ганизации 
Пласмани во девизи кај мешовити друштва во стран-
ство 
Други пласмани во девизи во Југославија 
Други пласмани во девизи во странство 

VII. ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ДИНАРИ 

а) Долгорочни кредити за посебни намени дадени на 
организации на здружениот труд — стопанската деј-
ност 

Долгорочни кредити за извоз на стоки на кредит 
Долгорочни кредит за увоз на стоки 

113 320 -

114 321 -

115 322 -

116 323 -

117 324 -

118 325 -

119 - 326 -

120 328 -

125 330 -
126 331 -

127 332 -
128 333 -
129 334 -

130 335 -

131 337 -
132 338 -

133 500 -
. 134 501 -
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135 502 — Долгорочни кредити за производство 
136 503 - Долгорочни кредити за продажба и купување на кре-

дит во Југославија на бродови и опрема 
137 504 — Долгорочни кредити за изведување инвестициони ра-

боти во странство на кредит 
138 505 — Долгорочни кредити за извоз на опрема и бродови на 

кредит 
139 506 - Долгорочни кредити за покритие на одобрени потро-

шувачки кредити 
140 507 — Долгорочни кредити за производство на станови за 

пазар 
141 508 — Други долгорочни кредити за посебни намени 

Долгорочни кредити за обртни средства 

142 510 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската 
дејност . 

143 511 — Долгорочни кредити дадени на СИЗ4 на стопанската 
дејност 

144 512 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените 
дејности 

145 513 — Долгорочни кредити дадени на СИЗ на општествените 
дејности 

146 514 — Долгорочни кредити дадени на ОПЗ 
147 515 — Долгорочни кредити дадени на банки и на други фи-

нансиски организации 
148 516 - Долгорочни кредити дадени на други КОС 
149 517 — Долгорочни потрошувачки кредити дадеш! на населе-

нието 
150 518 - Долгорочни кредити дадени на странски лица 

в) Санациони долгорочни кредити 

151 570 — Санациони долгорочни кредити дадени на ОЗТ на сто-
панската дејност 

152. 571 — Санациони долгорочни кредити дадени на СИЗ на сто-
панската дејност 

153 572 — Санациони долгорочни кредити дадени на ОЗТ на опш-
тествените дејности 

154 573 - Санациони долгорочни кредити дадени на СИЗ на опш-
тествените дејности 

155 575 — Санациони долгорочни кредити дадени на банки и на 
други финансиски организации 

156 576 — Санациони долгорочни кредити дадени на други КОС 

г) Долгорочни побарувања од меѓу банкарско работење 

157 560 — Долгорочни побарувања по дадени средства на други 
деловни единици на банка во рамките на основна 
банка 

158 561 — Долгорочни побарувања по дадени средства на други 
основни банки во рамките на здружена банка 

159 562 — Долгорочни кредити дадени на банки од примарната 
емисија за кредитирање на посебни намени 

160 563 — Долгорочни кредити дадени на банки од динарската 
противвредност на странски кредити 

161 564 — Долгорочни кредити дадени на банки од примарната 
емисија за кредитирање на станбената изградба 

162 567 — Други долгорочни кредити дадени на банки од при-
марната емисија 

с 163 568 — Долгорочни побарувања по дадени средства на банки и 
други финансиски организации во странство основани 
од основни банки 

д) Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба 

164 550 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на ОЗТ на стопанската дејност 

165 551 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на СИЗ на стопанската дејност 

166 552 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на ОЗТ на општествените дејности 

167 553 — Долгорочни' кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на СИЗ на општествените дејности 

1ЅЗ 551 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на ОПЗ 
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169 555 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на банки и други финансиски организации! 

170 556 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба 
дадени на други КОС 

171 557 — Долгорочни кредити за станбено-комуналиа изградба 
дадени на населението 

ѓ) Долгорочни кредити за инвестиции во основни сред-
ства 

172 520 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на ОЗТ на 
стопанската дејност 

173 521 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на СИЗ на 
стопанската дејност 

174 522 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на ОЗТ на 
општествените дејности 

175 523 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на СИЗ на 
општествените дејности 

176 524 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на ОПЗ 
177 525 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на банки и 

на други финансиски организации 
178 526 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на други 

КОС 
179 527 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на населе-

нието 
180 528 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на странски 

лица 

е) Долгорочни пласмани во хартии од вредност 

181 530 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ОЗТ 
на стопанската дејност 

182 531 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на СИЗ 
на стопанската дејност 

183 532 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ОЗТ 
на општествените дејности 

184 533 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на СИЗ 
на општествените - дејности 

185 534 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ОПЗ 
186 535 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на банки 

и други финансиски организации 
187 536 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на други 

КОС 

ж) Здружени и отстапени средства 

188 540 — Здружени и отстапени средства во ОЗТ на стопанската 
дејност 

'189 541 — Здружени и отстапени средства во СИЗ на стопанската 
дејност 

190 542 — Здружени и отстапени средства во ОЗТ на општестве-
ните дејности 

191 543 — Здружени и отстапени средства во СИЗ на општестве-
ните дејности 

192 544 - Здружени и отстапени средства во ОПЗ 
193 545 — Здружени и отстапени средства во банки и други фи-

нансиски организации 
194 546 - Здружени и отстапени средства ка ј други КОС 
195 548 - Вложени средства ка ј странски лица 

VIII. ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ 

а) Долгорочни кредити во девизи 

196 340 — Побарувања "по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ 
на стопанската дејност 

197 341 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ 
на стопанската дејност 

198 342 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ 
на општествените дејности 

199 343 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ 
на општествените дејности 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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200 344 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОПЗ 
201 345 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од банки 

и други финансиски организации 
202 346 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од дру-

ги КОС 
203 348 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од стран-

ски лица 

б) Долгорочни побарувања од меѓубанкарско работење 
во девизи 

204 365 — Долгорочни побарувања во девизи од народни банки 
205 366 — Долгорочни побарувања во девизи од деловни единици 

на банка во рамките на основна банка 
206 367 — Долгорочни побарувања во девизи од основни банки во 

рамките на здружена банка 
207 368 — Долгорочни побарувања во девизи од банки и други 

финансиски организации во странство основани од ос-
новни банки 

в) Долгорочни пласмани во хартии од вредност и други 
пласмани во девизи 

208 350 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност во деви-
зи на КОС 

209 351 — Долгорочни пласмани во хартии од вредности во девизи 
на странски лица 

210 352 — Орочени девизни средства во странство 
211 354 — Долгорочни пласмани во девизи кај меѓународни фи-

нансиски организации 
212 355 — Долгорочни пласмани во девизи кај мешовити друштва 

во странство 
213 357 — Други долгорочни пласмани во девизи во Југославија 
214 358 — Други долгорочни пласмани во девизи во странство 

IX. ЗАЛИХИ, ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ И 
ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРО-
ПИСИ 

а) Залихи на материјали и ситен инвентар 

215 030 — Залихи на материјали 
216 031 — Залихи на ситен инвентар 
217 032,— Ситен инвентар во употреба 

033 
218 034 — Таксени и даночни вредносници кај народна банка 
219 035 — Таксени и даночни вредносници кај СОК 
220 037 - Залози 
221 038 — Нумизматички збирки 

б) Основни средства во употреба 

222 ООО - Земјишта 
223 002 — Градежини објекти 
224 003 - Опрема 
225 006 — Материјални права 
226 007 — Основачки вложувања 
227 008 — Други основни средства 
228 ВКУПНО (ред. број 222 до ред. број 227) 
229 022 - Исправка на вредноста на градежните објекти 
230 023 — Исправка на вредноста на опремата 
231 026 — Исправка на вредноста на материјалните права 
232 027 — Исправка на вредноста на основачките вложувања 
233 028 — Исправка на вредноста на други основни средства 
234 ВКУПНО (ред. број 229 до ред. број 233) 
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235 ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА СПО-
РЕД СЕГАШНАТА ВРЕДНОСТ (ред. број 228 минус 
ред. број 234) 

в) Основни средства во подготовка 

236 010 — Издвоени парични средства за инвестиции 
237 01l — Побарувања за аванси по основ на инвестиции 
238 012 — Побарувања по основ на заедничка изградба на основни 

средства 
239 013 — Залихи на инвестициони материјали 
240 014 Инвестиции во тек — градежни објекти 
241 015 — Инвестиции во тек — опрема 
242 016 — Инвестиции во тек — Друго 

г) Пласмани и издвоени средства според посебни про-
писи 

243 040 — Издвоени средства по основ на инвестиции 
244 041 — Задолжителни пласмани по сенов на инвестиции 
245 042 — Заем на фондот на федерацијата за кредитирање на 

побрзиот развој 
246 043 — Заем според прописи на ОПЗ 

X. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА ВОН ОД УПОТРЕБА 

247 090,— Трајно неупотребливи основни средства 
091 

248 092 — Запрени инвестиции 
249 093, - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати и 

094 надомести 
250 095, - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани 

096 
251 097 — Непокриена загуба 
252 098 — Покриена загуба од средствата со обврска за враќање 

Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Парични средства на резервите 
Благајнички записи од средствата на резервите 
Обврзници од средствата на резервите 
Есконтирани меници од средствата на резервите 
Други хартии од вредност од средствата на резервите 
Здружени средства на резервите 
Привремено користење на средства на резервите за 
обезбедување на тековната ликвидност 
Привремено користење на средства на резервите за от-
пис на ненаплативи побарувања 
Други пласмани на средствата на резервите 

В. СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНАТА ОДГОВОРНОСТ 

262 060 — Парични средства на солидарната одговорност 
263 061 — Привремено користени средства на солидарната одго-

ворност за вложувања во определени намени 
264 068 — Други пласмани на средствата на солидарната одго-

ворност 

Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

265 070 — Парични средства за други намени 
266 071 — Пласмани на средствата за други намени 

Д. ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ ОД ИМЕТО И ЗА 
СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА И ГРАЃАНИ 

I. ВО ДИНАРИ 
а) Побарувања по работи од името и за светка на 
правни лица и граѓани (краткорочни) 

267 480 - Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ 
на стопанската дејност 

253 050 -
254 051 -
255 052 -
256 053 -
257 054 -
258 055 -
259 056 -

260 057 -

261 058 -
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268 481 — Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ 
на стопанската дејнбст 

269 482 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ 
на општествените дејности 

270 483 — Побарувања по работи од името, и за сметка на СИЗ 
на општествените дејности 

271 484 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОПЗ 
' 272 485 — Побарувања по работи од името и за сметка на банки 

и на други финансиски организации 
273 486 — Побарувања по работи од-името и за сметка на други 

КОС 
274 487 — Побарувања по работи од името и за сметка на населе-

нието 
275 488 — Побарувања по работи од името и за сметка на стран-

ски лица 

б) Побарувања по работи од името и за сметка на 
правни лица и граѓани (долгорочни) 

276 580 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ 
на стопанската дејност 

277 581 - Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ 
на стопанската дејност 

278 582 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ 
на општествените дејности 

279 583 — Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ на 
општествените дејности 

280 584 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОПЗ 
281 585 — Побарувања по работи од името и за сметка на банки 

и на други финансиски организации 
282 586 — Побарувања по работи од името и за сметка на други 

КОС 
283 587 — Побарувања по работи од името и за сметка на насе-

лението 
284 588 — Побарувања по работи од името и за сметка на стран-

ски лица 

II. во девизи 
а) Побарувања по работи во девизи од името и за 
сметка на правни лица и граѓани 

285 380 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка 
на ОЗТ на стопанската дејност 

286 381 - Побарувања по работи во девизи од името и за сметка 
на СИЗ на стопанската дејност 

287 382 - Побарувања по работи во девизи од името и за сметка 
на -ОЗТ на општествените дејности 

288 383 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка 
на СИЗ на општествените дејности 

-289 384 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка 
на ОПЗ 

/ 

290 385 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка 
на банки и на други финансиски организации 

291 386 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка 
на други КОС 

292 387 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка 
на населението 

293 388 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка 
на странски лица 

-ВКУПНА АКТИВА 

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВНИ КОНТА 

1 2 3 4 5 6 7 
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А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 
ВО ДИНАРИ 

а) Фондови 

294 900 - Фонд на основните средства 

б) Здружени средства 

295' 910 — Здружени средства на ОЗТ на стопанската дејност 
296 911 — Здружени средства на СИЗ-на стопанската дејност 
297 912 Здружени средства на ОЗТ на општествените дејности 
298 913 — Здружени средства на СИЗ на општествените дејности 
299 914 — ' Здружени средства на ОПЗ 300 

915 — Здружени средства на банка и на други финансиски 

91(5 
организации 

" 301 91(5 — Здружени средства на други КОС 
302 917 — Здружени средства на населението 
303 918 - Вложени средства на странски лица 

в) Долгорочни депозити 

304 920 — Долгорочни депозити на ОЗТ на стопанската дејност 
305 921 — Долгорочни депозити на СИЗ на стопанската дејност 
306 922 — Долгорочни депозити на ОЗТ на општествените деј-

ности 
307 923 — Долгорочни депозити на СИЗ на општествените деј-

ности 
308 924 — Долгорочни депозити на .ОПЗ 
309 925 — Долгорочни депозити на банки и на други финансис-

ки организации 
310 926 — Долгорочни депозити на други КОС 
311 927 — Долгорочни депозити на населението 
312 928 — Долгорочни депозити на странски лица 

г) Долгорочни обврски но издадени хартии од вред-
ност 

313 930 — Долгорочни обврски спрема ОЗТ на стопанската деј-
ност по хартии од вредност 

314 931 — Долгорочни обврски спрема СИЗ на стопанската деј-
ност по хартии од вредност 

315 . 932 — Долгорочни обврски спрема ОЗТ на општествените деј-
ности по хартии од вредност 

316 933 — Долгорочни обврски спрема СИЗ на општествените 
дејности по хартии од вредност 

317 934 — Долгорочни обврски спрема ОПЗ по хартии од вред-
ност 

318 935 - Долгорочни обврски спрема банки и други финансис-
ки организации по хартии од вредност 

319 936 - Долгорочни обврски спрема други КОС по хартии од 
вредност 

320 937 — Долгорочни обврски спрема населението по хартии од 
вредност 

321 938 — Долгорочни обврски спрема странски лица по хартии 
од вредност 

д) Обврски по долгорочни кредити 

322 910 — Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ на сто-
панската дејност 

323 941 — Обврски по долгорочни кредити спрема СИЗ на сто-

324 
панската дејност 

324 942 — Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ на опш-
тествените дејности 

325 943 — Обврски по долгорочни кредити спрема СИЗ на опш-
тествените дејности 

32G 944 Обврски по долгорочни кредити спрема ОПЗ 
327 . 945 Обврски по долгорочни кредити спрема банки и други 

финансиски организации 
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328 946 - Обврски по долгорочни кредити спрема други КОС 
329 948 - Обврски по долгорочни кредити спрема странски лица 

ѓ) Долгорочни обврски по примени средства за станбе-
но-комунална изградба 

330 950 — Долгорочни.обврски по примени средства за станбено-
-комунална изградба од ОЗТ на стопанската дејност 

331 951 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-
-комунална изградба од СИЗ на стопанската дејност 

332, 952 - Долгорочни обврски по примени средства за станбено-
-комунална изградба од ОЗТ на општествените' деј^ 
ности 

333 953 - Долгорочни обврски по примени средства за станбено-
-комунална изградба од СИЗ на општествените деј-
ности 

334 954 — Долгорочни обврски п,о примени средства за станбено^ 
-комунална изградба од ОПЗ 

335 955 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-
-комунална изградба од банки и од други финансиски 
организации 

336 956 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-
-комунална изградба од други КОС 

337 957 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-
-комунална изградба од населението 

е) Долгорочни обврски од меѓубанкарско работење 

338 960 - Долгорочни обврски ' по примени средства по други 
деловни единици на банка во рамките на основна 
банка 

339 961 — Долгорочни обврски по примени средства од друга 
основна банка во рамките на здружена банка . 

340 962 - Обврски по долгорочни кредити од примарната емиси-
ја за кредитирање на посебни намени 

341 963 - Обврски по долгорочни кредити од динарската про-
тиввредност на странски кредити примени од народ-
ните банки 

312 964 — Обврски по долгорочни кредити од примарната емисија 
за кредитирање на станбено-комуналната изградба 

343 965 — Обврски по дрзти долгорочни кредити од примарната 
емисиј а 

341 . 966 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-
-комунална изградба од други деловни единици на 
банки во рамките на основна банка 

345 967 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-
- -комунална изградба од друга основна банка во рам-

ките на здружена банка 
346 968 - Долгорочни обврски по примени средства од банки и 

други финансиски организации во странство основани 
од основните банки 

ж) Други долгорочни обврски 

347 970 — Обврски за изработени банкноти и ковани пари 
348 975 — Обврски за отстапени средства 
349 978 — Други долгорочни обврски 

II. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 
ВО ДЕВИЗИ 

а) Долгорочни депозити во девизи 

350 760 — Долгорочни депозити во девизи на О З Ј на стопанската 
дејност 

351 761 — Долгорочни депозити во девизи на СИЗ на стопанската 
дејност 

352 762 — Долгорочни депозити во девизи на ОЗТ на општестве-
ните дејности 

353 763 — Долгорочни депозити во девизи на СИЗ на општест-
вените дејности 
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354 764 - Долгорочни депозити во девизи на ОПЗ 
355 765 — Долгорочни депозити во девизи на банки и на други 

финансиски организации 
356 766 — Долгорочни депозити во девизи на други КОС 
357 767 — Долгорочни депозити во девизи на населението 
358 768 — Долгорочни депозити во девизи на странски лица 

б) Обврски по долгорочни кредити и други обврски во л 
девизи 

359 770 — Долгорочни кредити во девизи од народните банки 
360 771 — Долгорочни кредити во девизи од домашни банки и 

други финансиски организации 
361 772 — Долгорочни кредити во девизи од странски банки и 

финансиски организации 
362 773 - Долгорочни кредити во девизи од други КОС 
363 774 — Долгорочни кредити во девизи од странски лица 
364 775 — Долгорочни обврски во девизи спрема други деловни 

единици на банка во рамките на основна барка 
365 776 - Долгорочни обврски во девизи спрема други основни 

банки во рамките на здружена банка 
366 777 - Долгорочни обврски во девизи спрема банки и други 

финансиски организации во странство основани од ос-
новни банки 

III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕД-
СТВА ВО ДИНАРИ 

\ . 
а) Депозити на жиро-сметки 

367 800 — Жиро-сметки на ОЗТ на стопанската дејност 
368 801 - Жиро-сметки на СИЗ на стопанската дејност 
369 802 — Жиро-сметки на ОЗТ на општествените дејности 
370 803 — Жиро-сметки на СИЗ на општествените дејности 
371 804 - Жиро-сметки на ОПЗ 
372 805 - Жиро-сметки на банки и на други финансиски орга-

низации 
373 806 - Жиро-сметки на други КОС 
374 807 - Жиро и тековни сметки на населението 
375 808 - Жиро-смет1ш на странски лица 

б) Депозити на сметките на заедничката потрошувачка 

376 810 — Сметки на заедничката потрошувачка на ОЗТ на сто-
панската дејност 

377 811 — Сметки на заедничката потрошувачка на СИЗ на сто-
панската дејност 

878 812 — Сметки на заедничката потрошувачка на ОЗТ на опште-
ствените дејности 

379 813 — Сметки на заедничката потрошувачка на СИЗ на опште-
ствените дејности 

380 814 — Сметки на заедничката потрошувачка на ОПЗ 
381 815 — Сметки на заедничката потрошувачка на банки и други 

- финансиски организации 
382 816'— Сметки на заедничката потрошувачка на други КОС 

в) Други депозити по видување 

383 820 — Други депозити по видување на ОЗТ на стопанската 
дејност 

384 821 - Други депозити по видување на СИЗ на стопанската 
дејност 

385 822 - Други депозити по видување на ОЗТ на општествените 
дејности 

386 823 - Други депозити по видување на СИЗ на општествените 
дејности 

387 824 - Други депозити по видување на ОПЗ 
388 825 - Други депозити по видување на банки и на други фи-

нансиски организации 
389 826 — Други депозити по видување на други КОС 
390 827 — Други депозити по видување на населението \ 
391 828 - Други депозити по видување на странски лица 
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г) Краткорочни обврски по издадени хартии од вред-
ности 

392 830 — Краткорочни обврски спрема ОЗТ на стопанската деј-
ност по хартии од вредност 

393 831 — Краткорочни обврски спрема СИЗ на стопанската деј-
ност по хартии од вредност 

394 832 — Краткорочни обврски спрема ОЗТ на општествените 
дејности по хартии од вредност 

395 833 — Краткорочни обврски спрема СИЗ на општествените 
дејности по хартии од вредност, 

396 834 — Краткорочни обврски спрема банки и други финансис-
ки организации по хартии од вредност 

397 835 - Краткорочни обврски спрема ОПЗ по хартии од вред-
ност 

398 836 - Краткорочни обврски спрема други КОС по хартии од 
а вредност 

399 837 — Краткорочни обврски спрема населението по хартии од 
вредност 

400 838 — Краткорочни обврски спрема странски лица по хартии 
од вредност 

д) Орочени депозити 

401 870 - Орочени депозити на ОЗТ на стопанската дејност 
402 871 — Орочени депозити на СИЗ на стопанската дејност 
403 872 — Орочени депозити на ОЗТ на општествените дејности 
404 873 — Орочени депози-ти на СИЗ на општествените дејности 
405 874 - Орочени депозити на ОПЗ 
406 875 — Орочени депозити на банки и на други финансиски 

организации 
407 876 — Орочени депозити на други КОС 
'408 877 - Орочени депозити на населението 
409 878 — Орочени депозити на странски лица 

ѓ) Обврски по краткорочни кредити 

410 840 — Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ на сто-
панската дејност 

411 841 — Обврски по краткорочни кредити спрема СИЗ на сто-
панската дејност 

412 842 — Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ на оп-
штествените дејности 

413 843 — Обврски по краткорочни кредити спрема СИЗ на оп-
штествените дејности 

414 844 — Обврски по краткорочни кредити спрема банки и други 
финансиски организации 

415 845 — Обврски по краткорочни кредити на ОПЗ 
416 846 — Обврски по краткорочни кредити на други КОС 
-417 848 — Обврски по краткорочни кредити на странски лица 

е) Здружени средства 

418 850 — Здружени средства на ОЗТ на стопанската дејност 
419 851 — Здружени средства на СИЗ на стопанската дејност 
420 852 — Здружени средства на ОЗТ на општествените дејности 
421 853 — Здружени средства на СИЗ на општествените дејности 
422 854 — Здружени средства на банки и на други финансиски 

организации 
423 855 — Здружени средства на ОПЗ 
424 856 — Здружени средства на други КОС 
425 857 — Здружени средства на населението 
426 858 — Вложени средства на странски лица 

ж) Краткорочни обврски од меѓубанкарско работење 

427 860 — Краткорочни, обврски по примени средства од други де-
ловни единици на банка во рамките на основна банка 

428 861 — Краткорочни обврски по примени средства од друга ос-
новна банка во рамките на здружена банка 
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429 862 — Обврски по краткорочни кредити од примарната еми-
сија за кредитирање работи на извозот на стоки и ус-
луги 

430 863 — Обврски по краткорочни кредити од примарната еми-
сија за кредитирање на производство на определени 
земјоделски производи 

431 864 Обврски по краткорочни кредити од примарната еми-
сија за кредитирање на производството на определени 
залихи на земјоделски производи 

432 865 — Обврски по краткорочни кредити од примарната еми-
сија за кредитирање на увозот на суровини и репродук-
циони материјали 

433 866 — Обврски по краткорочни кредити од примарната еми-
сија за кредитирање на продажбата и купувањето на 
домашна опрема и бродови на кредит во Југославија 

434 867 — Обврски по краткорочни кредити од примарната еми-
сија за кредитирање на други посебни намени 

435 868 — Краткорочни обврски по примени средства од банки и 
други финансиски организации во странство основани 
од основни банки 

IV. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕД-
СТВА ВО ДЕВИЗИ 

а) Депозити по видување во девизи на домашни банки 
и странски лица 

436 700 - Девизни тековни сметки на домашни банки и други 
финансиски организации 

437 701 — Девизни тековни сметки на странски банки и други 
финансиски организации 

438 702 — Девизни сметки на мешовити друштва во странство 
439 703 - Девизни сметки на банки и на други финансиски орга-

низации во странство основани од основни банки 
440 704 — Девизни л оро покриени акредитиви и гаранции 
441 705 — Клириншки лоро покриени акредитиви и гаранции 
442 706 — Примени покритија по чекови и кредитни писма 
443 708 — Други депозити , по видување во - девизи на странски 

лица 

б) Депозити по видување во девизи на организации на 
здружениот труд на стопанската дејност 

444 7.10 — Редовни девизни сметки на ОЗТ на стопанската дејност 
445 711 — Девизни сметки на претпријатија, погони и единици во 

странство на ОЗТ на стопанската дејност4 

446 712 — Посебни сметки на ОЗТ на стопанската дејност 
447 713 - Девизни сметки по експертни работи на ОЗТ на стопан-

ската дејност 
448 714 - Девизни сметки на слободно располагање на ОЗТ на 

стопанската дејност 
449 715 — Девизни средства од остварена добивка во странство на 

ОЗТ на стопанската дејност 
450 716 - Девизни сметки на увозници на ОЗТ на стопанската 

деј ност 
451 717 - Девизни средства од кредити во странство џа ОЗТ на 

стопанската дејност 
452 718 - Девизни средства примени од странски лица на име 

влог во заедничко работење на ОЗТ на стопанската 
дејност 

453 719 - Други девизни средства на ОЗТ на стопанската дејност 

в) Депозити по видување во девизи на други корисници 

454 720 - Девизни сметки на СИЗ на стопанската дејност 
455 721 — Девизни сметки на ОЗТ.на општествените дејности 
456 722 — Девизни сметки на СИЗ на општествените дејности 
457 723 — Девизни сметки на ОПЗ 
458 726 - Девизни сметка на други КОС 
459 727 — Девизни сметки и други депозити по видување на на-

селението 

4 5 6 7 
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г) Други депозити по видување и други обврски во де-
визи 

469 730 — Иселенички влогови 
461 731 — Девизни сметки на странски консигнациони складови 
462 732 — Девизни средства од заеми што ги распишуваат ОЗТ 

на стопанската дејност 
463 733 — Дел од девизните влогови на штедење на југословенски 

граѓани кај странски банки 
464 728 — Други депозити по видување и други обврски во девизи 

д) Краткорочни орочени депозити во девизи 

465 740 — Орочени депозити во девизи на ОЗТ на стопанската 
дејност " " 

466 741 — Орочени депозити во девизи на СИЗ на стопанската 
деј ност 

467 742 — Орочени депозити во девизи на ОЗТ на општествените 
дејности 

468 743 — Орочени депозити во девизи на СИЗ на општествен;! те 
дејности 

469 . 744 — Орочени депозити во девизи на ОПЗ 
470 745 — Орочени депозити во девизи на банки и на Други фи-

нансиски организации 
471 746 — Орочени депозити во девизи на Други КОС 
472 747 — Орочени депозити во девизи на населението 
473 748 — Орочени депозити во девизи на странска лица 

ѓ) Обврски по краткорочни кредити и други обврски 
во девизи 

474 750 — Краткорочни кредити во девизи од народните банки 
475 751 — Краткорочни кредити во девизи од домашни банки и 

други финансиски организации 
476 752 — Краткорочни кредити во девизи од странски' банки и 

други финансиски организации 
477 753 — Краткорочни кредити во девизи од други КОС 
478 ' 754 — Краткорочни кредити во девизи од странски лица 
479 755 — Краткорочни обврски во девизи спрема други деловни единици на банка во рамките на основна банка 
480 756 — Краткорочни обврски во девизи спрема други основни 

банки во рамките на здружена банка 
481 757 Краткорочни обврски во девизи спрема банки и други 

финансиски организации во странство основани од ос-
новни банки 

V. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ . 

а) Обврски по дадени инструменти за плаќање 

482 230 - Дадени чекови 
483 231 — Дадени меници 
484 238 — Дадени други инструменти за плаќање 

б) Обврски спрема добавувачи 

485 220 — Добавувачи за основни средства во Југославија 
ф 

486 221 — Добавувачи за основни средства во странство 
487 222 — Добавувачи за обртни средства во Југославија 
488 223 — Добавувачи за обртни средства во странство 

в) Обврски од приходи 

489 200 — Обврски спрема работната заедница за редовна дејност 
490 201 Обврски спрема работната заедница за посебни намени 
491 202 — Обврски за даноци и други давачки од заеднички до-

ход 
492 203 — Обврски за придонеси од ,заеднички доход 

1 2 3 4 5 в 7 
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г) Обврски по основ па распределба на заеднички 
доход 

493 210 — Обврски спрема ОЗТ на п л а н с к а т а дејност по основ 
на распределба на заеднички доход 

494 211 — Обврски спрема СИЗ на стопанската дејност по основ 
на распределба на заеднички доход 

495 212 — Обврски спрема ОЗТ на општествените дејности по ос-
нов на распределба на загднпчки доход 

496 213 — Обврски спрема СИЗ на општествените дејности по ос-
нов на распределба на заеднички - доход 

497 215 — Обврски спрема банки и други финансиски организа-
ции по основ на распределба на заеднички доход 

498 216 — Обврски спрема други КОС по основ на распределба на 
заеднички доход 

499 217 — Обврски спрема населената по основ на распределба 
на заеднички приход. 

500 218 — Обврски спрема странски лица по основ на распределба 
на заеднички приход 

д) Обврски по задолжителни депозити 

501 240 — Жиро-сметки на банки кај народната банка 
502 241 — Задолжителна резерва па банки ка ј народната банка 
503 242 — Други депонирани средства на банки кај наредната 

банка 

ѓ) Обврски ед деловни односи во динари 

504 250 — Обврски по основ на капути и надомести 
605 251 — Обврски по основ на курсни разлики 
606 252 — Обврски спрема работната заедница 
507 253 — Обврски за помалку платени даноци, придонеси и други 

давачки од заеднички доход 
508 254 — Други обврски 
Ѕ09 255 — Примени аванси 

е) СЅврс-кл од деланки односи во девизи 

510 256 — Обврски во5 девизи по основ на камати и надомести 
511 257 — Други обврски во девизи 
512 258 — Примени аванси во девизи 

ж) Интерни пресметковни односи 

513 270 — Обврски спрема деловни организациони делови на бан-
ка во Југославија 

514 271 - Обврски спрема деловни организациони делови на 
банка во странство 

з) Пресметковни односи помеѓу народни банки 

515 280 — Обврски спрема Народната банка на Југославија за от-
стапени и пренесени средства од примарната емисија 

516 281 — Обврски спре-ма народните банки по други основи 

ѕ) Пасивни временски разграничувања 

517 290 - Камати 
518 291 - Курсни разлики 
519 292 — Обврски во пресме.тка 
520 295 - Пресметани приходи 
521 298 - Други пасивни временски разграничува 

Б. РЕЗЕРВЕН ФОНД 

522 902 - Резервен фонд 

В. ФОНД НА СОЛИДАРНАТА о д г о в о р н о с т 

523 901 — Фонд на солидарната одговорност 
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Г. ДРУГИ ФОНДОВИ 

524 908 - Други фондови 

Д, ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА 
НА ПРАВНИ ЛИЦА И ГРАЃАНИ 

I. ВО ДИНАРИ 

а) Обврски по работи од имотен за сметка на правни 
лица и граѓани (долгорочни) 

525 980 - Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на 
стопанската дејност 

526 981 — Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на 
стопанската дејност 

527 982 — Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на 
општествените дејности 

523 - 983 — Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на 
општествените дејности 

529 904 — Обврски по работи од името и за сметка на ОПЗ 
530 935 — Обврски по работи од името и за сметка на банки и 

други финансиски организации 
531 986 - Обврски по работи од името и за сметка на други КОС 
532 987 - Обврски по работи од името и за сметка на населението 
533 938 — Обврски по работи од името и за сметка на странски 

лица 

6) Обврски по работи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани (краткорочни) 

534 880 - Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на 
стопанската дејност 

535 . 881 — Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на 
стопанската дејност 

536 882 — Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на 
општествените дејности 

537 883 — Обврски по работи од името и за сметка на CPI3 на 
општествените дејности 

538 884 — Обврски по работи од името и за сметка на ОПЗ 
539 885 — Обврски по рабови од името и за сметка на банки и на 

други финансиски организации 
540 886 - Обврски по работи од името и за сметка на други КОС 
541 887 — Обврски по работи од името и за сметка на населението 
542 888 — Обврски по работи од името и за сметка на странски лица 

IL ВО ДЕВИЗИ 

а) Обврски по работи во девизи од името и за сметка 
на правни лица и граѓани 

543 780 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на 
ОЗТ на стопанската дејност 

544 781 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на 
CPI3 на стопанската дејност 

545 782 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на 
ОЗТ на општествените дејности 

546 783 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на 
СИЗ на општествените дејности ./ 

547 784 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на 
ОПЗ 

543 785 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на 
банки и на други финансиски 

519 786 - Обврски по работи во девизи од името и за сметка на 
други КОС 
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550 787 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на 
населението 

551 788 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на 
странски лица 

ВКУПНА ПАСИВА 

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВНИ КОНТА 

Раководител на книговодството, Директор, 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Кратенките употребени во овој биланс на состојбата ги имаат следните значења: 
1) ОЗТ = организација на здружениот труд 
2) СИЗ = самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ = општествено-политичка заедница 
4) КОС = корисник на општествени средства 
5) СОК = Служба на општественото книговодство 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА - БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ОД 
1 ЈАНУАРИ ДО 19— ГОДИНА 

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

6 p 0 i на претход- на теков-
ната го- ната го-

дина дина 

а.УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

I. РАСХОДИ 

а) Камати на примени кредити и други средства 

1 600 Камати дадени на ОЗТ на стопанската дејност 
2 601 Камати дадени на СИЗ на стопанската дејност 
3 602 Камати дадени на ОЗТ на општествените дејности 
4 603 Камати дадени на СИЗ на општествените дејности 
5 604 Камати дадени на ОПЗ 
6 605 Камати дадени на банки и на други финансиски организации 
7 606 Камати дадени на други КОС 
8 607 Камати дадени на населението 
9 608 Камати дадени на странски лица 

10 ВКУПНО (1 до 9) 

б) Материјални расходи и амортизација 

Материјал и производствени услуги од други 
Непроизводствени услуги од други 
Дневници за службени патувања 

т 
Издатоци за реклама и пропаганда 
Издатоци за репрезентација 
Амортизација 
Други материјални расходи 
ВКУПНО (11 до 17) 

11 610 
12 611 

13 612 

14 613 

15 614 

16 615 

17 618 
18 

1 3 4 5 6 7 
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БАНКА 
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Е Други РАСХОДИ 

19 620 Надомести за банкарски услуги 
20 621 Надомести за услуги нa СОК во платниот промет 
21 622 Расходи за изработка на банкноти и ковани пари 
22 623 Расходи за изработка на таксени и даночни вредносници 
23 624 Расходи на девизно-валутно работење 
24 625 Отписи на ненаплатени побарувања 
25 626 Расходи по основ на курсни разлики' 
26 627 Лични расходи 
27 628 Други расходи 
28 ВКУПНО (19 до 27) 

г) Средства за работна заедница, даноци, придонеси и други да-
вачки 

29 630 Средства за работната заедница - редовна дејност 
30 631 Средства за работната заедница — посебни намени 
31 632 Даноци и други давачки од заедничкиот доход 
32 633 Придонеси од заедничкиот доход 

33 ВКУПНО (29 до 32) 
34 ВКУПНО (10 + 18 + 28 + 33) 
35 ОСТВАРЕН ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД (ред. број 66 минус ред. бpoj 34) 
36 ВКУПНО (ред. број 34 плус ред. број 35 = ред. број 66) 

II. ПРИХОДИ 

а) Приходи по основ на учество во заеднички остварен доход 

37 650 Приходи од ОЗТ на стопанската дејност по основ на учество во 
заеднички остварен доход 

38 651 Приходи од СИЗ на стопанската дејност по основ на учество во 
заеднички остварен доход 

39 652 Приходи од други КОС по основ на учество во заеднички оства-
рен доход 

40 658 Приходи од странски лица по основ на заеднички вложувања во 
странство 

41 ВКУПНО (37 до 40) 

б) Камати на дадени кредити 

42 660 Камати на дадени кредити на ОЗТ на стопанската дејност 
43 661 Камати на дадени кредити на СИЗ на стопанската дејност 
44 662 Камати на дадени кредити на ОЗТ на општествените дејности 
45 663 Камати на дадени кредити на СИЗ на општествените дејности 
46 664 Камати на дадени кредити на ОПЗ 
47 665 Камати на дадени кредити на банки и на други финансиски ор-

ганизации 
48 666 Камати на дадени кредити на други КОС 
49 667 Камати на дадени кредити на населението 
50 668 Камати на дадени кредити на странски лица 
51 ВКУПНО (42 до 50) 

в) Надомести за вршење на банкарски услуги 

52 670 Надомести за вршење на банкарски услуги, од ОЗТ на стопанската 
дејност 

53 671 Надомести за вршење на банкарски услуги, од СИЗ на стопанската 
дејност 

54 672 Надомести за вршење на банкарски услуги, од ОЗТ на општестве-
ните дејности 

55 673 Надомести за вршење на банкарски услуги, од СИЗ на општестве-
ните дејности 

56 674 Надомести за вршење на банкарски услуги, од ОПЗ 
57 675 Надомести за вршење на банкарски услуги, од банки и од други 

финансиски организации 
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58 676 Надомести за вршење на банкарски услуги, од други КОС 
59 677 Надомести за вршење на банкарски услуги, од населението 
60 678 Надомести за вршење на б е к а р с к и услуги, од странски лица 
61 ВКУПНО (52 до 60) 

г) Други приходи 

62 680 Приходи од казнени, затезни и други камати 
63 686 Приходи по основ на курсни разлики 
64 688 Други приходи 
65 ВКУПНО (62 до 64) 
66 ВКУПНО (41 + 51 + 61 + 65) 

67 ЗАГУБА (ред. број 34 минус ред. број 66) 
68 ВКУПНО (ред. број 66 плус ред. број 67 = ред. број 34) 

Б. РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

I. РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
БАНКА И НА ДРУГИ УЧЕСНИЦИ 

69 696 ОЗТ стопанска дејност 
70 696 СИЗ стопанска дејност 
71 696 ОЗТ општествени дејности 
72 696 СИЗ општествени дејности 
73 696 Банки и други финансиски организации 
74 696 Други КОС 
75 696 Населението 
76 696 Странски лица 
77 ВКУПНО (69 до 76) 

И. ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД 

78 695 Заеднички доход (ред. број 78 = ред. број 35) 

В. ЗАГУБА И ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБА 

I. ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБА 

79 699 Покритие на загуба без обврска за враќање 
80 090 Покритие на загуба од средствата со обврска за враќање 
81 097 Непокорена загуба 
82 ВКУПНО (ред. број 79 до 81 = ред. бр. 83) 

II. ЗАГУБА 

83 698 Загуба (ред. број 83 = ред. број 67) 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1 900 Дел од заедничкиот доход внесен во фондот на основните средства 
2 901 Дел од заедничкиот доход внесен во фондот на солидарната одго-

ворност 
3 902 Дел од заедничкиот доход внесен во резервниот фонд 
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4 908 Дел од заедничкиот доход внесен во други фондови 
5 Дел од заедничкиот доход за здружени средства 
6 Дел од заедничкиот доход за исплата на организации и заедници 
7 Дел од заедничкиот доход за други намени 
8 ВКУПНО (ред. број 1 до ред. број 7 = ред. број 77) 

Раководител на книговодството, Директор, 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Кратенките употребени во овој биланс на приходите и расходите ги имаат следните значења: 
1) ОЗТ = организација на здружениот труд, 
2) СИЗ = самоуправна интересна заедница 
3) OII3 = општествено -политичка заедница 
4) 'КОС = корисник на општествени средства 

1 2 3 4 5 

ВАНКА 
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Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот па 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот 'извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА КОНЗУЛАТОТ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО КИТО, ВО РЕПУБЛИКА ЕКВА-

ДОР 

1. Се укинува Конзулатот на СФРЈ во Кито, г,о 
Република Еквадор, 

2. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки за извршување на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, престанува да важи Одлуката за отворање 
на Конзулат на Федеративна Народна Репу.блика 
Југославија во Квито, во Еквадор („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/59). 

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

Е. п. бр. 338 
21 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

309. 

Врз основа на член 12 став 2 од Општествениот 
договор за усогласување на распределбата на дохо-
дот, на средствата за лични доходи и на другите 
примања на работниците во органите на федера- 
цијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73 и 56/75), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ВО 

ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Во Одлуката за зголемување на средствата за 
лични доходи за определени работни места во орга-
ните на федерацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
46/74) во точка 1 одредбата под 1 се менува и гласи: 

,Д) за работните места на кои во полното ра-
ботно време се вршат работи под посебни услови на 
трудот под кои, во смисла на оваа одлука, се под-
разбира : 

— вршење на работи врзани за опасност ,за 
здравјето и животот на работниците, како што се 
работа со хемиски и други средства и материи штет-
ни за здравјето; 

— вршење' на шифротелепринтерски работи и 
работи на криптозаштита; 

— работа па работни места на кои се вршат оп-
ределени работи на основната дејност во дипломат-
ската и Конзуларната служба;". 

Одредбата под 2 се менува и гласи: 
„2) за работните места на кои непосредно се 

вршат работи на безбедноста на воздушната пло-
видба и на условите на летањето.— работи на пи-
лот и на друг летачки персонал и работи на инс-
пектор летач." 

Одредбата под 3 се брише. 
2. Точка 2 се менува и гласи: 
„Зголемувањето на средствата за лични доходи 

Се определува, и тоа: 

1) за работните места од точка 1 одредба под I 
од оваа одлука до една петтина од пресметковниот 
основ на личниот доход; 

2) за работните места од точка 1 одредба под 2„ 
од оваа одлука до една шестина од пресметковниот 
основ за л,ичниот доход. 

Средствата за зголемување на личните доходи 
за работните места од точка 1 одредби под 1 и 2 
од оваа одлука ќе се одобруваат само за работните 
места што се пополнети според актот за системати-
зацијата на работните места 

3. Точка 3 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет, на предлог од функ-

ционерот што раководи со органот, ги утврдува со, 
решение за секој орган посебно, врз основа на оваа 
одлука, работните места за кои поради посебни ус-
лови на трудот се зголемуваат средствата за лични 
доходи на работниците на работните места, како и 
износот на зголемувањето за секое од тие работни 
места." 

4. По точка 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

„За работните места во Кабинетот на Претседа-
телот на Републиката посебна одлука за зголему-
вање на средствата за лични доходи донесува, на 
предлог од функционерот што раководи со Каби-
нетот на Претседателот на Републиката, Сојузниот 
извршен совет." 

5. На органите што, според одредбите од оваа 
одлука, имаат право на средства за зголемување на 
личните доходи за определени работни места, из-
носите на зголемувањето на личните доходи ќе се 
утврдат со нови решенија во согласност со одредбите 
од оваа одлука. 

6. На органите на кои до денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука им се исплатувани посебни 
средства за зголемување на личните доходи за оп-
ределени работни места, ќе им се исплатуваат тие 
средства се додека зголемувањето на пресметков-
ниот основ па личниот доход не ќе го достигне из-
носот на сегашниот пресметковен основ на личниот 
доход и на посебните средства заедно. 

7. Износот на , средствата за зголем,ување на 
личните доходи за определени работни места, з7твр-
ден во определен (фиксен) износ, може да се ме-
нува само врз основа на посебна одлука на Сојуз-
ниот извршен совет. 

8. Оваа одлука ќе се применува од -1 јануари 
1977 година. 

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

Е. п. бр. 336 
21 април 1977-година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

301. 

Врз основа на член 29 став 2 од Царинскиот за-
кон -(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА НА СПЕ-

ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање на 
Царина на специфичната опрема на здравството 
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(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, 48/76, 53/76, 
14/77 и 18/77), во точка 1 по тар. бр. 73.18/3а се До-
дава нов тар. број, кој гласи: 

„73.21/4 Други конструкции 
Ех. 
Хируршки операциона сали, во еле-
менти за монтирање (модуларни хи-
руршки единици), обложени со специ-
јална пластична маса, со електричен 
развод и со приклучоци за 
централен систем за развод на гасови". 

2. Во тар. бр. 90.17/2 по алинејата петнаесетта се 
додава нова алинеја шеснаесетта, која гласи: 

„— Специјални хируршки инструменти за кар-
дповаскуларна хирургија". 

3. Ова решение ќе се применува на увозот извр-
шен во 1977 година. 

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

Е. п. бр. 337 
21 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

302 

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за кни-
^водството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76) со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА НА 
КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Организациите на здружениот труд од член 1 на 

Уредбата за контниот план и за билансите за орга-
низациите на здружениот труд (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/77), што според важечките прописи 
го пресметуваат вкупниот приход, односно заеднич-
киот приход и доход на одделни конта утврдени во 
Контниот план за организациите на здружениот 
труд, ги искажуваат средствата и изворите на сред-
ствата, промените на средствата и на изворите на 
средствата, приходите, вкупниот приход, материјал-
ните трошоци на работењето и амортизацијата, заед-
ничкиот доход и распоредот на заедничкиот доход, 
доходот на основната организации на здружениот 
труд и распоредот на тој доход, како и чистиот до-
ход и распоредот на чистиот доход — според содр-
жината на одделни конта пропишана со овој пра-
вилник. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд вршат, со-

гласно со одредбата на член 2 став 2 од Уредбата за 
контниот план и за билансите за организациите на 
здружениот труд, самостојно расчленување на синте-
тичките сметки (конта") на аналитички сметки. Пода-
тоците за синтетичките сметки организациите 
на здружениот труд ги обезбедуваат на начинот 
што и одговара на техниката што ја применуваат во 
книговодството. 

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И ОД-
ДЕЛНИТЕ КОНТА 

1. КЛАСА 0: Основни средства, долгорочни пласма-
ни и средства за посебни намени 

Член 3 ч 
На контата на групата 00 — Основни средства 

во употреба, се водат сите основни средства во упо-
треба според категориите на основните средства со-
гласно со законот, како и заедничките основни 
средства сразмерно на височината на вложените 
средства. 

. На контото ООО -? Земјишта, се водат земјиштата 
со кои организацијата на здружениот труд управува 
и што ги користи во своето работење. 

На контото 001 — Шуми, се водат сите видови 
шуми според видовите. 

На контото 002 — Градежни објекти, се водат 
сите градежни објекти како што се: згради и ДЈзути 
градежи, монтажни бараки и други монтажни об-
јекти и вредности на рударски работи и длабински 
дупчења — што претставуваат основни средства. 

На контото 003 — Опрема, се водат машини, уре-
ди, постројки, средства за транспорт и врски, стан-
дардни и специјални алати, лабораториска опрема, 
инструменти и апарати, инвентар и мебел и друга 
опрема, што сочинува основни средства во смисла на 
законот. 

На контото 004 - Долгогодишни насади, се во-
дат долгогодишните насади како што се: овоштар-
ници, лозја, хмеларници, плантажи на дрвја и 
слично. 

На контото 005 — Основно стадо, се води вредно-
ста на добитокот што служи за вршење на стопан-
ска дејност, освен добитокот во гоење. 

Вредноста на основното стадо на контото 005 се 
води според пазарните цени што се утврдуваат на 
крајот на годината. За утврдената разлика во цена-
та се зголемува или намалува деловниот фонд ,од-
носно ̂ здружените средства, во согласност со самоуп-
равната спогодба; 

За зголемената вредност на основното стадо, ут-
врдена според пазарните цени по основ на зголему-
вање на тежината, односно бројот на грлата (при 
раст) на основното стадо, се задолжува контото 005 
во корист на контото 762 - Приходи остварени во 
рамките на ОЗТ. 

На контото 006 — Материјални права, се води 
вредноста на вложувањата за прибавување право на 
патент, право на лиценца, право на модел, право на 
мостра, право на жиг и право на користење на про^ 
изводствено-техничка документација, како и вло-
жувања во други видови на трајно унапредување 
на материјалната основа на трудот . 

На котото 006 се искажуваат и вложувањата во 
основна" средства што му припаѓаат на друг корпс- " 
ник на општествени средства и вложувања за стек-
нување право на располагање со основни средства 
што му припаѓаат на друг корисник на општествени 
средства, ако според одредбите на сојузниот закон 
не се сметаат како издатоци што се надоместуваат 
од вкупниот приход како материјални трошоци, 
како и вложувањата за стекнување на други мате-
ријални права во согласност со законот. 

На контото 007 — Основачки вложувања, се во-
дат издатоците направени во текот на основањето 
на организацијата на здружениот труд, издатоците 
направени за време на изградбата на нивните. еди-
ници и издатоците направени за изградбата на но-
ви основни средства, и тоа: за студшг и истражува-
ња, за откупи и отштети за изработка на инвести-
ционо'техничка документација, за школување на 
кадри, за интеркаларна камата, како и за трошоци 
на режијата во текот' на основањето, односно из-
градбата. 

На контото 003 — Други основни средства, се во-
ди вредноста на другите основни средства и на сред-
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ствата што според важечките прописи се изедначени 
со основните средства што не се опфатени на други 
конта од оваа група на конта 

Задолжувањето на одделни конта од оваа група 
се врши за пријавените основни средства со одобре-
ние на соодветното конто во групата на контата 01 
'— Основни средства во подготовка. 

Организацијата на здружениот труд што Сојуз-
ниот извршен совет ќе ја определи врз основа на 
овластувањето од Законот за народната одбрана 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 22/74) ги води во рам-
ките на соодветните конта од оваа група -посебно 
основните средства чиј промет е ограничен. 

Член 4 
На контата на групата 01 — Основни средства 

во подготовка се водат паричните средства издвое-
ни за инвестиции, побарувањата за дадените аван-
си по основ на инвестиции, побарувањата по основ 
на заеднички вложувања" за изградба на основни 
средства, вредностите на залихите на инвестициони-
те материјали и на инвестициите во тек. 

На контото 010 - Издвоени парични средства 
за инвестиции се водат паричните средства издвое-
ни на посебна сметка кај Службата на општестве-
ното книговодство (во натамошниот текст: Служ-
бата), и тоа: средствата за инвестиции, средствата 
што според важечките прописи се издвоени и чија 
употреба е ограничена во периодот на инвестира-
њето (ако се искажуваат како депозити), како и 
другите средства што се издвоени за финансирање 
на инвестициите, освен средствата издвоени за ис-
плата на чекови и средствата на отворените акре-
дитиви. На ова конто не се искажуваат средствата 
што по основ на инвестиции, во согласност со ва-
жечките прописи, се здружени за определени на-
мени, односно се дадени како заем за определена 
намена. 

На контото 013 - Залихи на инвестициони ма-
теријали, се води вредноста на инвестиционите ма-
теријали на залихи. 

На контото 014 - Инвестиции во тек - граде-
жни објекти, се водат вредностите на вложувања-
та во градежните објекти. 

На контото 015 —. Инвестиции во тек — опрема, 
се водат вредностите на опремата чија монтажа е 
во тек и вредностите на набавената опрема. 

На контото 016 — Инвестиции во тек — друго, 
се водат вредностите на вложувањата во други 
основни средства што не се опфатени на контата 
014 и 015. 

Преку контата 014, 015 и 016 се искажува и 
пресметка на набавката на основни средства оспосо-
бени за употреба. 

Преносот на основните средства од контата 014, 
015 и 016 се врши на товар на соодветните конта 
на групата 00 — Основни средства во употреба, во 
моментот кога тие средства се оспособени, за упо-
треба. 

Член 5 
На контата на групата 02 — Исправка на вред-

носта на основните средства, се води исправката на 
вредноста на. основните средства, сог,ласно со одред-
бите на „Законот за амортизација на основните 
средства на основните организации на здружен труд 
и на други корисници на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр.. 53/76), во височина-
та на пресметаната амортизација. За основните 
средства за кои не се пресметува амортизацијата 
или амортизацијата се пресметува по ставки пони-
ски од пропишаните стапки, исправката на вред-
носта се врши по стапките утврдени со закон, со 
тоа што за разликата се задолжува контото 900 — 
Деловен фонд. 

Организацијата на здружениот труд што Сојуз-
ниот извршен совет ќе ја определи врз основа на 

овластувањето од Законот за народната одбрана, 
ја води во рамките на соодветните конта од оваа 
група, посебно исправката на вредноста на основ-
ните средства чиј промет е ограничен. . -

Член 6 
На контата од групата 03 - Здружени сред-

ства, се водат вредностите на здружените средства 
што организацијата на здружениот' труд ги здру-
жила со други организации на здружениот труд, 
односно со други корисници на општествени сред-
ства, а чиј рок на враќање е подолг од една година. 

На соодветните конта од оваа група 03 сет водат 
и здружените средства што организацијата на 
здружениот труд ги здружила со земјоделци и со 
други работни луѓе, како и средствата што органи-
зацијата на здружениот труд ги вложила во стран-
ски фирми, на рок подолг од една година. 

Член 7 
На контата во групата 04 — Други долгорочни 

пласмани, се водат побарувањата со рок на втаса-
ност подолг од една година по фенов на долгорочни 
депозити, кредити, заеми, пласмани во хартии од 
вредност, како и по други долгорочни пласмани. 

На контото 046 — Заем на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој, се водат 
побарувањата, односно обврзниците по основ на 
заемот даден во смисла на Законот за постојаните 
средства на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во периодот од 
1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр 
33/76). 

На контото 047 - Заем според прописите на 
ОПЗ, се водат побарувањата, односно обврзниците 
по основ на дадени заеми на општествено-политич-
ките заедници, во согласност со законот. 

На контото 048 — Долгорочни пласмани во хар-
тии од вредност и други долгорочни пласмани се 
водат побарувањата по основ на долгорочни плас-
мани во хартии од вредност, во согласност со за-
кон. На -ова конто се водат и другите долгорочни 
пласмани на средствата за кои не е предвидено по-
себно конто во оваа група на конта. 

Член 8 
На контата од групата 05 — Средства на ре-

зервите, се водат паричните средства на резервите 
издвоени на посебна сметка ка ј Службата и плас-
маните на средствата на резервите, во согласност 
со важечките прописи. 

На контото 050 Парични средства на резер-
вите, се водат паричните средства на резервите из-
двоени на посебна сметка кај Службата. 

На контото 051 — Здружени средства во фон-
дот на заедничките резерви на ОЗТ, се водат сред-
ствата на резервите што основната организацијана 
здружениот труд ги здружила со други основни 
организации на здружениот труд во рамките на 
работна организација, односно што работната орга-
низација ги здружила во рамките на сложена ор-
ганизација на здружениот труд. 

На контото 052 — Здружени средства во фон-
дот на заедничките резерви на ОПЗ, се водат 
средствата на резервите што организацијата на 
здружениот труд ги здружила во фондот на заед-
ничките резерви на општествено-политичката за-
едница. 

На контото 053 — Други здружени средства на 
резервите, се водат другите здружени 
средства на /резервите што не можат да се иска-
жат на .контата 051 и 052. 

На контото 054 — Побарувања по кредити за са-
нација од средствата на резервите, се водат поба-
рувањата по основ на кредити за санација дадени 
од средствата на резервите на други организации на 
здружениот труд, односно на други кор.исн-ици на 
општествени средства. 
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На контото 055 — Пласмани во хартии ч)д вред-
ност и други пласмани на средствата на резервите, 
се водат средствата на резервите вложени во обвр-
зници и други хартии од вредност и побарувањата 
по други пласмани на средствата на резервите. 

На контото 058 — Други побарувања од сред-
ствата на резервите, се водат другите побарувања 
што не можат да се искажат на други конта од 
оваа група. 

Член 9 
На контата од групата 06 - Средствата на со-

лидарноста, се водат паричните средства на соли-
дарноста издвоени на посебна сметка к а ј Служба-
та, средствата на солидарноста здружени со сред-
ствата на други организации на здружениот труд, 
односно со средствата на други корисници на оп-
штествени средства и други пласмани на средства-
та на солидарноста, во согласност со важечките 
прописи. 

На' контото 060 — Парични средства на соли-
дарноста се вод.ат паричните средства на солидар-
носта, што се издвоени на посебна сметка к а ј Слу-
жбата, формирани според републички,, односно по-
краински прописи донесени за спроведување на 
Договорот за формирање на средствата на солидар-
носта на народите и народностите на Југославија и 
на републиките и автономните покраини за отстра-
нување на последици од елементарни непогоди 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/74) и по други 
основи. 

На контото 061 — Здружени средства на соли-
дарноста, се водат средствата на солидарноста здру-
жени со средства на други организации на здру-
жениот труд, односно со средства на други корис-
ници на општествени средства. 

На контото 068 — Други пласмани на средства-
та на солидарноста, се водат хартиите од вредност 
и побарувањата по основ на други пласмани на 
средствата на солидарноста. , 

Член 10 
На контата од групата 07 — Средства за други 

намени, се водат средствата за други намени што 
организацијата на здружениот труд ги формира во 
согласност со важечките прописи и по други ос-
нови. 

На контото 070 — Парични средства за други 
намени, се водат паричните средства за други на-
мени што се издвоени на посебни сметки ка ј Слу-
жбата. 

На контото 078 — Други пласмани на средства-
та за други намени, се водат пласманите на сред-
ствата за други намени, освен здружените средства 
за други намени искажани на контото 071 — Здру-
жени средства за други намени. 

Член 11 
На контата од групата 08 — Средствата на 

заедничката потрошувачка, се водат средствата на 
заедничката потрошувачка што се формираат и се 
користат во согласност со закон и со самоуправниот 
општ акт. 

На контото 080 — Парични средства на заед-
ничката потрошувачка, се водат паричните сред-
ства на заедничката потрошувачка што се издвое-
ни на посебна сметка ка ј Службата. 

На контото 081 — Здружени средства на заед-
ничката потрошувачка во ОЗТ, се водат средствата 
на заедничката потрошувачка што основните орга-
низации на здружениот труд ги здружиле со други 
основни организации на здружениот труд ЕО рам-
ките на работната организација, односно сложена-
та организација на здружениот труд. 

На контото 082 — Здружени средства на заед-
ничката потрошувачка во СИЗ на домувањето, се 
водат средствата на заедничката потрошувачка што 
Организациите на здружениот труд ги здружиле во 
СИЗ на домувањето по сите основи. 

На контото 083 --- Здружени средства на заед-
ничката потрошувачка во други СИЗ, се водат 
средствата на заедничката потрошувачка што ор-
ганизациите на здружениот труд ги здружиле во 
самоуправни интересни заедници, освен средствата 
на заедничката потрошувачка здружени во само-
управна интересна заедница на домувањето. 

На контото 084 - Други здружени средства на 
заедничката потрошувачка, се водат средствата на 
заедничката потрошувачка здружени со средствата 
на други организации и заедници што не можат 
да се искажат на контата 081, 082 и 083. 

На контото 085 — Други пласмани на средства-
та на заедничката потрошувачка, се водат сред-
ствата на заедничката потрошувачка вложени во 
обврзници и други хартии од вредност, орочените 
средства, побарувањата по кредити дадени на ра-
ботници за изградба на станови, односно за подо-
брување на условите на домувањето и за Други на-
мени во согласност со закон и побарувањата пр 
други пласмани на средствата на заедничката по^ 
трошувачка. 

На контото 086 — Објекти и опрема на заед-
ничката потрошувачка во употреба, се, водат вред-
ностите на објектите и опремата на заедничката 
потрошувачка со кои се задоволуваат потребите нк 
домувањето, исхраната, одморот, рекреацијата, кул-
турата и другите потреби на заедничката потрошу-
вачка. 

На контото 087 — Објекти и опрема на заедни-
чката потрошувачка во изградба, се водат вредно-
стите на објектите и опремата на заедничката по-
трошувачка, чија изградба или изработка е започ-
ната, а не е завршена. Завршените градежни об јект 
ти и опрема се пренесуваат на контото 086 — Об-
јекти и опрема на заедничката потрошувачка во 
употреба, а вредноста на завршените станбени 
згради, односно станови што се здружуваат во са-
моуправна интересна заедница на домувањето, се 
пренесуваат на контото 082. 

На контото 088 — Побарувања од средствата на 
заедничката потрошувачка, се водат побарувањата 
по основ на продажба на средствата на заедничка-
та потрошувачка и другите побарувања за кои во, 
оваа група на конта не е предвидено посебно контра 

На контото 089 — Исправка на вредноста на 
објектите и опремата на заедничката потрошувач-
ка, се води исправката на вредноста на објектите и 
опремата на заедничката потрошувачка, во соглас-
ност со одредбите на Законот за амортизацијата на 
основните средства на организациите на здружени-
от труд и на другите корисници на општествени 
средства. 

Член 12 
На контото 090 - Трајно неупотребливи основ-

ни средства, се водат основните средства што се 
наоѓаат трајно вон од употреба и основните сред-
ства што нема да се употребуваат подолго од една 
година. Во рамките на ова конто се водат и расхо-
дуваните основни средства до конечната ликвида-
ција на тие средства. 

На контото 091 — Исправка на вредноста на 
трајно неупотребливите основни средства, се водат 
отписите на трајно ^употребливите ѕ основни сред-
ства искажани на контото 090, во согласност со 
важечките прописи. 

На контото 092 — Запрени инвестиции, се води 
вредноста на инвестициите чија изградба односно 
изработка е запрена врз основа на одлука на ин-
веститорот или важечките прописи. 

На контото 093 - Сомнителни и спорни поба-
рувања, се водат побарувања по кои е поведена 
постапка к а ј надлежниот суд заради наплата и по-
барувањата чија наплата, по оцена на организаци-
јата на здружениот труд, е сомнителна. 

На контото 093 се водат и износите на протес-
тираните чекови и меници, износите на побарува-

Петок, 29 април 1977 
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њата содржани во инструментите за обезбедување 
на плаќањето, чиј рок на втасаност истекол, како 
и побарувањата од член 25 став 5 од Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средстиа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75 и 13/76). 

На контото 094 —, Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања, се води ис-
правката на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања извршена на топар на контото 731 — 
Отпишани побарувања, односно на товар на конто-
то '295' — Пресметани приходи. 

На контото 094 се води и исправката на вред-
носта на протестираните чекови и меници, побару-
вањата содржани во инструментите за обезебдува-
ње на плаќањето чиј рок на втасаност истекол, ка-
ко и побарувањата во смисла на одредбата на член 
35 став 5 од Законот за обезбедувањето на плаќа-
њето помеѓу корисниците на општествени средства. 

На контото 095 — Непокриена загуба, се иска-
жува непокриената загуба искажана во завршна-
та сметка во согласност со важечките прописи, до-
дека во постапката за санација не ќе се покрие. 

Истовремено со преносот на непокриената за-
губа од контата на групата на конта 89 на контото 
095, за износот на непокриената загуба се задолжува 
контото 900 — Деловен фонд во корист на контото 
909 — Обврски за користениот дел на деловниот 
фонд за покритие на загубата. 

На-,контото 096 Загуба покриена од деловни-
от фонд, се искажува делот на загубата што е по-
криен на товар на деловниот фонд во согласност 
со одредбите на чл. 9 и ?6 од Законот за условите 
и постапката за санација („Службен лист па 
СФРЈ", бр. 58/76). Во овој случај се задолжува" ова 
конто во корист на контото 095. 

На контото 096 му се одобрува износот на дел 
од чистиот доход внесен во деловниот фонд на то-
вар на контото 909 — Обврски за користениот дел 
на деловниот фонд за покритие на загубата. 

На контото 097 — Загуба покриена со кредит за 
санација, се "искажува делот на загубата за кој за-
губените средства се надоместени со санационен кре-
дит. Во овој случај се задолжува ова конто во ко-
рист на контото 095. 

Контото 097 се одобрува за износот на отпла-
тата на санациониот кредит на товар ' на контото 
909 — Обврски 'за користениот дел на деловниот 
фонд, ако во периодот од искажувањето на загу-
бата на ова конто во деловниот фонд е внесен из-
носот на чистиот доход најмалку во износот^ на от-
платата на санациоииот кредит. Ако во деловниот 
фонд не е внесен од чистиот доход износот во ви-
сочината на отплатата на сана ционист кредит, кон-
тото 097 се одобрува на товар на контото 095 — 
Непокриена ,загуба, за разликата помеѓу износот на 
отплатата на санациониот кредит и износот што е ' 
внесен во деловниот фонд, 

2. КЛАСА 1: Парични средства и побарувања 

ЧЛЕН 13 
На контата од групата 10 — Парични средства, 

се водат паричните средства на - жиро-сметката, на 
издвоените сметки, на отворените акредитиви, на 
девизните сметки, во благајната и на другите смет-
ки на паричните средства. 

На контото 100 — Жиро-сметка, се водат па-
ричните средства на жиро-сметката. На ова конто 
се евидентира вкупниот промет на паричните сред-
ства преку жиро-сметката. 

На контото 101 — Благајна, се водат парични-
те средства и се евидентира готонинскиот промет 
на паричните средства ш^о се врши преку благајна. 

На контото 102 — Девизни средства; се води 
динарската противвредност на- девизите на смет-
ките кај банките за секоја валута посебно, со тоа 
што девизите се искажувпат во. динари според сред-

ниот дневен курс искажан во курсната листа што 
важи на денот на истекот на периодот за кој ^е 
поднесува пресметката, 1 согласно со одредбите на 
Законот за девизното работење и за кредитните од-
носи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77). 

На контото 103 - Отворени акредитиви, се во-
дат средствата на отворените акредитиви издвоени на 
посебна сметка ка ј Службата. = Во рамките на ова 
конто се водат посебно средствата на отворените 
акредитиви за инвестиции. 

На контото 104 — Издвоени средства за испла-
та на чекови, се водат средствата на издвоената 
сметка кај Службата за исплата на чекови. 

На контото 106 - Преодна сметка, се водат 
средствата на посебната сметка ка ј Службата за 
присобирање на приходи (реализација). 

На контото 108 — Други парични средства, се 
водат другите парични средства, издвоени на посе-
бна сметка кај Службата што не се искажуваат на 
другите конта. 

Орг.анизацијата на здружениот труд што Сојуз-
ниот извршен совет ќе ја определи врз основа на 
овластувањата од Законот за народната одбрана 
води, во рамките на ова конто, посебно издвоени 
средства на амортизацијата на посебна сметка кај 
Службата. 

Член 14 
На контата од групата 11 - Хартии од вред-

ност - . инструменти за плаќање, се водат вредно-
стите на примените чекови, меници, обврзници и 
други хартии од вредност со кои може да се врши 
плаќање преку пренос или. кои можат да се про-
дадат (есконтираат) во смисла на важечките про-
писи. 

На контото 111 - Меници, се водат мениците, 
освен мениците примени пред настанувањето на 
должничко" доверителските односи и. освен м е т р и -
те римени за обезбедување наплата на стоковен 
кредит. 

На контото 112 — Обврзници и на контото 118 
— Други хартии од вредност, се искажуваат хар-
тиите од вредност со кои може да се врши плаќа-
ње преку пренос или кои можат да се продадат 
(есконтираат) според важечките прописи, освен 
хартиите од вредност што се водат на контата од 
групите 04, 05, 06, 07 и 08. 

Член 15 
На контата од групата 12 — Побарувања од 

купувачи, се водат побарувањата од купувачи по 
основ на продажба на производи, стоки и услуги, 
продажба на основни средства, како и други поба-
рувања од купувачи. 

На контото 120 — Покриени побарувања од ку-
пувачи на стопанската дејност, се водат побарува-
њата од купувачи од областа на стопанските деј-
ности што се покриени со отворен акредитив или 
гаранција. 

На контото 121 — Покриени побарувања од 
други купувачи, се водат побарувањата од купу-
вачи од областа на вонстопанските дејности што се 
покриени со отворен акредитив или гаранција.' 

На контото 122 — Покриени побарувања од ку-
пувачи во странство, се водат побарувањата од ку-
пувачи во странство што се покриени со инструмен-
ти за обезбедување на плаќањето според важечки-
те прописи, освен побарувањата во чекови и мени-
ци, што се искажуваат на соодветните конта од 
групата 11. 

На контото 125 — Купувачи на стопанската 
дејност, се водат побарз^вањата од купувачи од об-
ласта на стопанските дејности за кои не се приме-
ни инструменти за обезбедување на плаќањето. 

На контото 126 - Други, купувачи, се водат 
побарувањата од купувачи од областа на вонстопан-
ските дејности за кои не се примени пропишани 
инструменти за обезбедување на плаќањето. 
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На контото 127 - Купувачи во странство, се 
водат побарувањата од купувачи во странство за 
кои не се примени инструменти за плаќање. 

Член 16 
На контата од групата 13 - Други побарувања 

од деловни односи се водат побарувањата за даде-
ните аванси, побарувањата од работници, другите 
побарувања од деловните односи, како и побару-
вањата по основ на повеќе платени обврски од до-
ходот, според називите на одделните конта од оваа 
група. 

На контото 130 — Побарувања за аванси, се 
водат побарувањата по основ на аванси дадени на 
добавувачи, освен побарувањата по авансите даде-
ни на добавувачи по основ -на инвестиции што се 
водат на контото 01l — Побарувања за аванси по 
основ на инвестиции. 

На контово 131 - Побарувања од работници, се 
водат побарувањата по основ на аконтациите даде-
ви на работниците по службена работа и по основ 
на други обврски на работниците спрема организа-

ци јата на здружениот труд. 
На контото 132 - Други побарувања од делов-

ни односи, се водат побарувањата од деловни од-
носи што не се опфатени со контата од групата 12 
- Побарувања од купувачи, и со другите конта 
од оваа група. 

На контото 132 се водат и побарувањата наста-
нати по основ на дадените гаранции, авали на ме-
ници и дадените овластувања за давање на га-
ранција. 

Член 17 ' 
На контата од групата 14 - Побарувања од за-

еднички приход и од заеднички доход, се водат 
побарувањата по основ на учество во заеднички 
приход, односно доход, според називите на оддел-
ните конта од оваа група. 

Член 18 
На контата од групата 15 — Краткорочни пла-

смани, се водат побарувањата со рок на втасаност 
до една година, по основ на краткорочни депозити, 

' кредити, пласмани и хартии од вредност и по дру-
ги краткорочни пласмани, според називите на од-
делните конта од оваа група. На соодветните кон-
та од оваа трупа се водат вредностите на здруже-
ните средства, што организацијата на здружениот 
труд ги здружила со средства на други организа-
ции на здружениот труд и интерни банки, чиј рок 
,за враќање е пократок од една година. 

Член 19 
На контата од групата 16 — Финансиски и пре-

сметковни односи помеѓу ООЗТ во рамките на ОЗТ, 
се искажуваат финансиските и пресметковните од-
носи помеѓу основните организации на здружениот 
труд во состав на работната организација по основ 
на промет на стоки и услуги, по основ на кредитни 
односи, здружување на средствата и други односи, 
според називите на одделните конта од оваа група. 
Во оваа група на конта се евидентираат и односите 
помеѓу основните организации на здружениот труд 
и нивните работни заедници. Во оваа група на 
конта не се евидентираат кредитните односи и од-
носите по основ на здружување на средства помеѓу 
основните организации на здружениот труд, што се 
вршат преку интерна банка. 

На котата од групата 16 се искажуваат и фи-
нансиските и пресметковните односи по основите 
од став 1 на овој член помеѓу основните организа-
ции на здружениот труд и работните организации 
во сложена организација на здружениот труд, ако 
основните организации на здружениот труд и ра-
ботната организација се меѓусебно поврзани со 
здружување на трудот и средствата. 

Под побарувања во смисла на важечките про-
писи, по краткорочни кредити се подразбираат по-
барувањата по дадени кредити чиј рок за враќање 
е пократок од една година, а под побарувања по 

долгорочни кредити се подразбираат побарувањата 
по дадени кредити чиј рок за враќање е подолг од 
една година. 

Член 20 
На контата од групата 17 — Финансиски и пре-

сметковни односи со претпријатија и погони во 
странство, се искажуваат финансиските и пресмет-
ковните односи помеѓу организациите на здруже-
ниот труд и претпријатија, погони и други единици 
во странство што тие ги основале или во кои учес-
твуваат со свои средства во согласност со важечки-
те прописи, според наз.ивите на, одделните конта од 
оваа група. 

Член 21 
На контата од групата 18 — Пресметан доход 

во залихи, се водат издатоците што се наликуваат 
од доходот, а според важечките прописи Можат да 
се засметаат на товар на вредноста на залихите 
според називите на одделните конта од оваа група. 

Член 22 
На контата од групата 19 — Активни временски 

разграничувања, се водат издатоците што во момен-
тот на настанувањето немаат карактер на трошоци 
или не го товарат привремено пресметаниот доход, 
па се предмет на разграничување, платените обврс-
ки од доходот и од заедничкиот доход што времен-
ски се разграничуваат, износите на наплатените 
приходи и данокот на промет содржан во наплате-
ните приходи. 

На контото 190 — Трошоци на инвестиционото 
одржување, се водат однапред платените износи на 
трошоците на инвестиционото одржување, што во 
моментот на исплатата немаат карактер на трошоци. 

На контото 191 — Други материјални трошоци, 
се водат однапред платените износи на другите ма-
теријални трошоци, што во моментот на исплатата 
немаат карактер на трошоци, како што се: закупни-
на, огрев, издатоци за реклама, пропаганда, репре-
з е н т и ја, освојување на ново производство и др. 

На контото 192 — Платени обврски од доходот, 
се водат платените износи на обврските на доходот 
што во моментот на исплатата не го товарат привре-. 
мено пресметаниот доход, бидејќи обврската за нив-
ното плаќање втасува во рокови различни од роко-
вите на обврските за нивното пресметување. 

На контото 193 — Курсни разлики, се водат из-
носите на курсните разлики, што во моментот на 
настанувањето немаат карактер на расходи, па по-
ради тоа се предмет на разграничување. 

На контото 194 — Платени обврски од заеднич-
киот доход, се водат платените износи на обврските 
од заедничкиот доход, што во моментот на исплатата 
не го товарат привремено пресметаниот доход, би-
дејќи обврската за нивното плаќање втасува во ро-
кови различни од роковите на обврските за нивното 
пресметување. 

На контото 195 — Наплатени приходи се водат 
наплатените износи остварени со продажба на про-
изводи, услуги и стоки, приходите остварени со здру-
жување на трудот и средствата и другите приходи, 
побарувањата обезбедени со инструменти за плаќа-
ње и побарувањата по основ на дадени потрошувач-
ки и стоковни кредити, со одобрение на соодветните 
конта на групите на конта 75, 76, 77 и 78. 

Ако организацијата на здружениот труд во мо-
ментот на настанувањето на .должничко-доверител-
скиот однос изврши наплата во готово, прими чек 
или меница, или ако пред настанувањето на дорж-
ничко-доверителскиот однос изврши наплата или до-
бие гаранција;" односно отворен акредитив, ќе врши 
-книжење преку контото 195. туку ги задолжува-кон-
тата 101, 110, 111, 120, 121, 122 на соодветните конта 
од групите 16 и 17, односно контото 230 — Обврска 
за аванси, со одобрение на соодветните конта од тру-
пите на контата 75, 76, 77 и 78. На истиот начин се по-
стапува и во случај на продажба на.производи, ус-
луги и стоки на потрошувачки или" стоковен кредит. 
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со задолжување на контата 042, 043, 152, 153, односно 
на соодветните конта од групите 16 и 17. 

На контото 196 — Данок на промет во наплате-
ните приходи, се водат износите на данокот на про-
мет содржани во наплатените приход^ како и из-
носите! на данокот на промет, покриени со инстру-
менти за обезбедување на плаќањето. 

На контото 198 — Други активни временски раз-
граничувања, се водат износите на другите активни 
временски разграничувања за Кои во оваа група на 
конта не е предвидено посебно конто. 

3. КЛАСА 2: Тековни обврски 
Член 23 

На контата од групата 20 — Обврски по запре-
ни даноци се водат запрените износи на данокот на 
промет и другите давачки наплатени кон продаж-
ната цена, како и запрените износи на даноците и 
на придонесите што организацијата на здружениот 
труд е должна да ги запре од обврзниците и да ги 
уплати, во определен рок, според називите на оддел-
ните конта од оваа група. 

Уплатите на запрените даноци и придонеси ги 
товарат соодветните конта од оваа група. 

Член 24 
На контата од групата 21 — Обврски по инстру-

менти за плаќање се водат вредностите на дадените 
чекови, меници и други инструменти за плаќање, со 
кои може да се врши плаќање преку пренос или кои 
можат да се продадат (есконтираат) во смисла на 
важечките прописи. 

На контото 211 — Обврски по меници, се водат 
вредностите на меници дадени по настанувањето на 
должничко-доверителските' односи, освен мениците 
дадени со обезбедување на исплата на стоковен 
кредит. 

Член 25 
На контата од групата 22 - Обврски спрема до-

.бавувачи, се водат обврските спрема добавувачи за 
основни и обртни средства, обврските за ^ ф а к т у -
рирани стоки и услуги и обврските за стоки приме-
ни во консигнација и комисион, според називите, на 
одделните конта од оваа група. 

Член 26 
На контата од групата 23 - Други обврски од 

деловни односи, се вода!1 обврските за примените 
аванси, обврските спрема работниците, обврските по 
запирањата од работниците, другите обврски како 
и обврските по основ на помалку наплатени обврски 
од доходот, според називите на одделните конта од 
оваа група. 

На контото 231 — Обврски спрема работници-
ве, се водат обврските по основ на неисплатени лич-
ни доходи на работниците што се депонирани на из-
двоена сметка кај Службата до конечната исплата. 

На контото 232 — Обврски по запирања од ра-
ботниците, се водат запрените износи од лич-
ниот доход по судски, административни и други 
одлуки, 

На контото 236 — Обврски по втасани а̂  непла-
тени отплати на кредити, се водат втасаните а не-
платени отплати. Ако организацијата на здружениот 
труд не изврши отплата во договорениот рок, вта-
саните износи на отплатите се пренесуваат во ко-
рист на ова конто, а врз товар на соодветните конта 
од групите 26, 27, 91, 92 и 93 

На контото 238 — Други обврски, се водат дру.-
гите обврски што не се опфатени со контата од гру-
пата 22 — Обврски спрема Добавувачи, и со другите 
конта од оваа група. 

Член 27 
На контата од групата 24 — Обврски од заед-

ничкиот приход и од заедничкиот доход, се водат 
обврските по основ на учество во заедничкиот при-
ход, односно доход, според називите на одделните 
конта од оваа трупа. 

Член 28 
На контата од групата 25 - Аконтации на лич-

ните доходи, се искажуваат исплатените аконтации 
на личните доходи и надоместите на личните дохо-
ди во текот на годината. 

На крајот на пресметковниот период, односно на 
крајот на годината, за износот на исплатените акон-
тации на личните доходи и за износот на исплате-
ните надомести на личните доходи, како и за изно-
сот на пресметаните лични доходи и надомести на 
личните доходи, за периодот за кој не се исплате-
ната аконтации на личните доходи најмалку во висо-
чината ,на личните доходи загарантирани со закон, 
се одобрува соодветното конто од оваа група на кон-
та на товар на контото 870 — Дел од чистиот доход 
за лични доходи и на товар на контото 871 — Дел 
од чистиот доход за иновации, рационализации и сл. 

На контото 250 — Аконтации на чистиот личен 
доход од работен однос,, се искажуваат исплатените 
аконтации на чистиот личен доход во текот на годи-
ната од работен однос на неопределено време и од 
работен однос на определено време. 

На контото 250 се искажува на крајот на годи-
ната и износот на делот од чистиот доход издвоен 
за чисти лични доходи над износот на исплатените 
аконтации на личните доходи и износот на надо-
местите на -личните доходи, како и износот на пре-
сметаниот личен доход за периодот за кој не се ис-
платени аконтации на личните доходи — се според 
конечната пресметка на личниот доход на работни-
ците за односната година. 

На контото 251 — Надомести на чистиот личен 
доход за време на боледување, се искажуваат испла-
тените надомести на чистиот личен доход за време 
на боледување во текот на годината што ја товарат 
организацијата на здружениот труд. 

На контото 252 — Други надомести на чистиот 
личен доход се искажуваат исплатените надомести 
на чистиот Личен доход за деновите на празници 
кога не се работи, за време на користење на годиш-
ниот одмор, стручно оспособување и усовршување 
на кое работникот е упатен, како и во други случаи 
на отсуствување од работа утврдени ед закон и со 
самоуправен општ акт. 

'На контото 252 се искажуваат и исплатените 
надомести за иновации,'рационализации и други ви-
дови творештво во согласност со -самоуправниот 
општ акт ако тие надомести не се исплатуваат од 
средствата за проширување, односно трајно уна-
предување на материјалната основа на трудот. 

На контото 253 — Чист личен доход по други 
оонови, се искажуваат исплатените износи на чис-
тиот ли^ен доход по сите други основи, освен од 
работен однос, што според важечките прописи имаат 
карактер на лични доходи^ 

На контото 255 — Даноци и придонеси од лич-
ниот доход, се искажуваат даноците и придонесите 
од аконтациите на личниот доход од работен однос 
од надоместите на личниот доход и од личните до-
ходи по други основи. 

При исплатите на аконтациите на личниот до-
ход од работен однос, на надоместите на личниот 
доход и на личните доходи по други основи за из-
носот на данокот од личниот доход и на придоне-
сите од личниот доход се задолжува контото 255 во 
корист на соодветните конта од групата 28 — Обврс-
ки по запрени даноци и придонеси од личниот доход. 

На контото 255 се искажува на крајот на годи-
ната, износот на делот на чистиот доход распреде-
лен за лични доходи што се однесува на даноците 
од личниот доход и на придонесите од личниот до-
ход содржани во делот од личниот доход што не е 
исплатен. 

Ако уплатата на данокот и на придонесите од 
личниот доход се врши според збирни стапки, за 
вкупниот износ на уплатените даноци и придонеси 
од личниот доход во текот на годината се задолжува 
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контото 255 — Деноци и придонеси од личниот до-
ход со одобрение на контото 100 — Жиро-сметка. Во 
тој случај, на крајот на пресметковниот период се 
врши книжење на уплатените даноци И придонеси 
од личниот доход рхскажани на контото 255 на соод-
ветните конта од групата 28 — Обврски по запрени 
даноци и придонеси од личниот доход, со истовре-
мено задолжување и одобрение на тие конта. 

Член 29 
На контата од групата 26 — Финансиски и пре-

сметковни односи помеѓу ООЗТ во рамките на ОЗТ, 
се искажуваат финансиските и пресметковните од-
носи помеѓу основните организации на здружениот 
труд во состав на работната организација по основ 
на промет на стоки и услуги, кредитни односи, здру-
жување на средства и други односи по основите на-
ведени во називите на одделните конта од оваа гру-
па. Во оваа група на конта се евидентираат и одно-
сите помеѓу основните организации на здружениот 
труд и нивните работни заедници. 

На контата од групата 26 се искажуваат и фи-
нансиските и пресметковните односи по основите од 
став 1 од овој член помеѓу основните организации 
на здружениот труд и работните организации во 
сложена организација на здружениот труд ако ос-
новните организации на здружениот труд и работ-
ните организации меѓусебно се поврзани со здружу-
вање на трудот и средствата. 

Под краткорочни кредити, во смисла на важеч-
ките прописи се подразбираат обврските по приме-
ните кредити чиј рок за враќање е пократок од ед-

" на година, а под долгорочни кредити, обврските по 
примените кредити чиј рок за враќање е подолг од 
една година. 

Член 30 
На контата од групата 27 — Финансиски и пре-

сметковни односи со претпријатија и погони во стран-
ство, се искажуваат финансиските и пресметковните 
односи помеѓу организациите на здружениот труд и 
претпријатија, погони и други единици во странство 
што тие ги основале или во учествуваат со свои 
средства, во согласност со важечките прописи, а спо-
ред називите на одделните конта од оваа група. 

Под краткорочни кредити, во смисла на важеч-
ките прописи, се подразбираат обврските по приме-
ните кридити чиј рок за враќање е пократок од ед-
на година, а под долгорочни кредити обврските од 
примени кредити чиј рок за враќање е подолг од 
една година. 

Член 31 
На контата од групата 28 — Обврски по запрени 

даноци и придонеси од личниот доход, се водат об-
врските по запрените даноци и придонеси од лич-
ниот доход од работен однос, надоместите на лични-
от доход и на личните доходи по други основи а кои 
се намируваат од делот на чистиот доход за лична 
потрошувачка. Овие обврски се книжат на товар на 
контото 255 — Даноци и придонеси од личниот до-
ход, а во корист на одделните конта од оваа група 
по основите наведени во називите на контата. Упла-
тите "на запрените даноци и придонес:! од личниот 
доход се вршат на товар на соодветните конта од 
оваа група. 

Член 32 
На контата од групата 29 — Пасивни временски 

разграничувања, се искажуваат однапред пресме-
таните износи на трошоците за инвестиционо одр-
жување и на другите материјални трошоци, што 
нерамномерно настануваат и што зависат од обемот 
на производството или периодот на вкалкулирањето, 
пресметаните износи на обврската од доходот и од 
заедничкиот доход што временски се разграничу-
ваат, како и износот на пресметаните приходи и из-
носот на данокот на промет во тие приходи. 

На контото 290 — Пресметани трошоц.и на инвес-
тиционото одржување, се водат однапред пресмета-

ните трошоци за инвестиционо одржување, што ЕО 
моментот на пресметувањето имаат карактер на 
фактички трошоци. 

На контото 291 — Пресметани други материјал-
ки трошоци се водат износите на однапред пресме-
таните други материјадни трошоци, што во момен-
тот на пресметувањето имаат карактер на фактички 
трошоци. 

На контото 292 — Пресметани обврски од дохо-
дот, се водат однапред пресметаните износи на об-
врските од доходот што во моментот на пресмету-
вањето треба да го товарат привремено пресмета-
ниот доход. 

На контото 293 — Пресметани курсни разлики, 
се водат износите на курсните разлики што во мо-
ментот на пресметувањето немаат карактер на при^ 
ходи, па поради тоа се предмет на разграничување. 

На контото 294 — Пресметани обврски од заед-
ничкиот доход се водат однапред пресметаните из-
носи на обврските од заедничкиот доход, што во мо-
ментот на пресметувањето треба да го товарат при-
времено пресметаниот доход. 

На контото 295 — Пресметани приходи, се водат 
износите по издадените фактури, сметки, привреме-
ни ситуации, пресметки и др., по основ на продажба 
на производи, стоки и услуги, ПРИХОДИ по основ на 
здружување на трудот и средствата и други приход 
ди. со задолжување на. соодветните конта од групи-, 
те'12, 16 и 17. 

Организацијата на здружениот труд не врши 
книжења на контото 295 ако во моментот на наста-
нувањето на должничко-доверителскиот однос на-
платата ја извршила во готово, примила чек или 
меница, или ако пред настапувањето на должничко-
-доверителскиот однос извршила наплата, добила га-
ранција, или и е отворен акредитив, како и а ко про-
изводот, односно стоките ги продала или услугата 
ја извршила на потрошувачки или стоковен кредит. 

На контото 296 — Данок на промет во пресмета-
ните приходи, се водат износите" на данокот на пре-
мет содржани во пресметаните приходи. 

На контото 298 — Други пасивни временски ра-з-
граничувања. се водат износите на другите пасивни 
временски разграничувања за кои во оваа група на 
конта не е предвидено посебно конто.. 

На крајот на годината пресметаните износи на -
контата од групата 29 — Пасивни временски разгра-
ничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата ис-
кажана на соодветните конта од групата 19 — Ак-
тивни временски разграничувања. Разликата поме-
ѓу одделните активни и пасивни временски разгра-
ничувања се книжи на товар на контото 738 — Дру-
ги трошоци на работењето, или во корист на конто-
то 788 — Други приходи ако не се пренесуваат во 
наредниот период како транзиторна актива, однос-
но транзиторна пасива, во смисла на важечките 
прописи. 

Разликата помеѓу контото 295 — Пресметани 
приходи и контото 195 Наплатени приходи се пре-
несува во -наредната година на контото 2Ѕ5. 

4. КЛАСА 3: Материјали и ситеа инвентар 

Член 33 
На контата од групата 30 — Набавна вредност 

на суровините и материјалите, се искажува вредно-
ста на набавените суровини и материјали според 
елементите на структурата на цените, и тоа: вред-
носта по пресметката на добавувачите, трошоците 
на набавката, износот на царините и на другите 
увозни давачки и износот на данокот на промет, спо-
ред називите на одделните конта од оваа група. 

Преку контото 309 — Пресметана набавна вред-
ност на суровините и материјалите, се пренесуваат 
износите искажани на контата 300, 301, 302 и 303 со 
задолжување на контото 310 — Суровини и матери-
јали, ВО корист на ова KOHTО 
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Член 34 
На контото 310 - Сурорини и материјал::, се во-

дат залихите на гориво, суровини, материјали, по-
мошни материјали, набавени производи и делови и, 
другите видони материјали наменети за репродукци-
ја, во складови, во обработка, доработка и манипу-
лација. 

Член 33 
На контата од групата 35 — Ситен инвентар и 

амбалажа на залихи, се води вредноста на ситниот 
инвентар и амбалажата на залихи според називите 
на одделните конта. 

За износот на ситниот, инвентар и амбалажата 
што се ставаат во употреба, се задолжува контото 
360 — Ситен инвентар во употреба, односно конто-
то 365 — Амбалажа во употреба, во корист на со-
одветното конто од групата 35. 

Член 36 
На контата од групата 38 - Ситен инвентар и 

амбалажа во употреба, се водат вредностите на си-
тниот инвентар и амбалажата во употреба и исправ-, 
ката на вредностите на ситниот инвентар и амба-
лажата во употреба. 

За износот на извршената исправка на вредно-
стите на ситниот инвентар и амбалажата во упо-
треба се задолжува контото 405 — Отппс на ситни-
от инвентар и амбалажа, во корист на соодветното 
конто од групата 36. 

б. КЛАСА 4: Трошоци 

Член 37 
На контата од групата 40 — Материјални тро-

шоци, се книжат материјалните трошоци на рабо-
тењето, во согласност со важечките прописи според 
називите на одделните конта од оваа група. 

На KOHTOTQ 400 — Потрошени материјали, се 
Книжи вредноста на потрошените материјали (су-
ровини, материјали, помошни материјали, канце-
лариски материјали, Полупроизводи, мазива и сл.) 
потрошени во врска со работењето на организац-
ијата на здружениот труд пресметана според набав-
ките цени. 

На контото 401 - Потрошена енергија, се кни-
жат вредноста на набавената енергија и вредноста 
на потрошените материјали за производство на 
енергија. 

На контото 402 — Транспортни услуги, се кни-
жат трошоците на транспортните услуги, на по-
штенските, телеграфските и телефонските услуги 
што ги извршиле организациите на здружениот 
труд, други корисници на општествени средства и 
граѓани. 

На контото 403 — Услуги врз одржување на 
средствата на трудот се книжат трошоците на ус-

лугите што ги извршиле организациите на здруже-
ниот труд и граѓаните врз поправки и одржување 
на средствата на трудот заради одржување ца нив-
ната техничко-технолошка способност. 

На контото 404 — Други производствени услу-
ги. се книжат трошоците на другите услуги што ги 
извршиле организациите на здружениот труд од об-
ласта на стопанските дејности и граѓани, за кои не 
е предвидено посебно конто во групата 40. 

На контото 405 — Отпис на ситниот инвентар и 
амбалажата, се книжат износите на исправката на 
вредноста на ситниот инвентар и амбалажата даде-
на во употреба, во согласност со самоуправниот 
ошт"Т акт. 

На контото 406 — Трошоци за реклама и про-
паганда, се книжат издатоците сторени за реклама 
и пропаганда на дејноста што ја врши организаци-
и т е на здружи илот труд. 

На контото 407 — Трошоци за репрезентација, 
се книжат издатоците за репрезентација. 

Износите на- даноците и на придонесите што се 
плаќаат на издатоците за реклама, пропаганда и ое 
презентација, не се книжат на товар на ова конто 
туку на товар на соодветните конта од групата^ 83 
— Распоред на делот од доходот за придонеси и 
даноци. 

На контото 403 — Други материјални трошоци, 
се книжат другите материјални трошоци за кои не 
е предвидено -посебно конто во групата 40. 

Члец 38 
На контото од групата 41 — Други трошоци, се 

книжат другите трошоци, во согласност со важеч-
ките прописи, според називите на одделните конта 
од оваа група. 

На контото 410 — Непроизводствени услуги од 
други, се книжат издатоците за услугите што ги 
извршиле организациите на здружениот труд, дру-
ги корисници на општествени средства од областа 
на вонстопанските дејности и граѓани. " 

На контото 418 — Други надомести на трошо-
ците, се книжат издатоците што според важечките 
прописи имаат карактер на трошоци, а за кои не е 
предвидено посебно конто во групата 41. 

Член 39 
На контото 420 — Амортизација според препи-

шаните минимални стапки, се книжи износот на 
пресметаната амортизација на основните средства 
според пропишаните минимални стапки, во соглас-
ност со важечките прописи. 

Организацијата на здружениот труд што Сојуз-
ниот извршен совет ќе ја определи врз основа на 
овластувањата од Законот за народната одбрана, во 
рамките на ова конто, го води посебно износот на 
пресметана амортизација на основните средства 
чиј промет е ограничен. 

Член 40 
На контата од групата 44 — Преземени вредно-

сти на заеднички производи, се книжат вредности-
те на производите преземени од земјоделци и ра-
ботни луѓе, во согласност со спогодба за коопераци-
ја и други видови деловна соработка, според нази-
вите на одделните конта од оваа група. 

Член 41 
Нал контата од групата 45 — Вкалку тиран дел 

на доходот, се книжат износите на вкалкулираниот 
дел од доходот по основ на амортизација над про-
пишаните минимални стапки, делот на доходот за 
работната заедница, делот на доходот за даноци и 
придонеси од доходот, делот на доходот за лични 
доходи и друг дел на доходот, ако организацијата 
на здружениот труд со свој самоуправен општ акт 
пропишала вкалкулирањето на делот на доходот 
да го врши според овие основи. 

Организацијата на здружениот труд што Сојуз-
ниот извршен совет ќе ја определи врз основа на 
овластувањата од Законот за народната одбрана, 
во рамките на контото 450 — Вкалкулиран амор-
тизација над пропишаните минимални стапки, го 
води посебно износот на вкалкулираната амортиза-
ција на основните средства чиј промет е ограничен. 

Вкалкулиѕрањето на делот од доходот се врши 
со задолжување на соодветните конта од групата 
45 со одобрување на контото 690 — Вкалкулиран 
доход. 

Организацијата на здружениот труд што се за-
нимава со работи на промет и услуги врши вкал-
кулирани на делот од доходот со задолжување на 
соодветните конта од групата 45 со одобрување на 
контото 796 — Вкалкулиран доход на ОЗТ-на про-
метната дејност. 

Член 42 
На контото 490 — Распоред на трошоците, на 

крајот на пресметковниот период, односно на к,ра-
јот на годината му се одобрува износот на трошо-
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циите искажан на контата од групата 40, 41, 42 и 44, 
а организациите на здружениот труд што вршат 
вкалкулирани па делот од доходот ги одои'куцаат и 
износите искажани на контата од групата 45. 

За износот што му се одобрува па контото 490 
кај организациите на здружениот труд што ги ко-
ристат контата од групите 60, 63, и 64 се задолжу-
ваат соодветните^конта на овие групи, а кај орга-
низациите на здружениот труд што не ги користат 
контата од наведените групи се задолжуваат соо-
дветните конта од групата 71 — Трошоци на про-
дадените производи и услуги, односно контото 723 
— Трошоци на продадените стоки — се со претхо-
дна пресметка со контата од класата 5 во соглас-
ност со самоуправниот општ акт на организацијата 
на здружениот труд. 

6. КЛАСА 5: Слободна 
Член 43 

Употреба на класата 5 е слободна во поглед на 
содржината и во поглед на расчленувањето на гру-
пи на контата и на синтетичките и аналитичките 
конта. 

7. КЛАСА 6: Производство и залихи на производи 
. и стоки 

Член 44 
На контата од групата 60 — Производство, се 

води вредноста на производството, на надоврше-
ните производи, на полупроизводите и на деловите 
зависно од начинот на пресметување, во согласност 
со важечките прописи. 

На контото 605 - Производство, недовршени 
производи, Полупроизводи и делови за кои се ко-
ристат и средства од други, се води делот од вред-
носта на производството, на недовршените произ-
води, на полупроизводите и на деловите за кои се 
користени и средства од други организации на здру-
жениот труд, што по тој основ имаат право на 
учество во заедничкиот доход, освен а ко тоа учес-
тво е изразено со камата. 

Член 45 
На контата од групата 63 — Готови производи, 

се искажува вредноста на 'готовите производи, за-
прено од начинот на пресметување, во согласност 
со важечките прописи. 

На контото 630 г - Готови производи на склад, 
се искажува вредноста на готовите производи на 
склад. 

На контото 631 — Готови производи за фазно 
производство, односно за вградување во единствен 
производ, се искажува вредноста на готовите про-
изводи, односно на услугите дадени, односно извр-
шени на друга основна организација на здруже-
ниот труд во составот на иста работна организација 
или на друга работна организација заради обра-
ботка во следната фаза на трудот или вградување-
то во единствен производ, ако со продажбата на 
односниот производ се остварува заеднички приход. 

На контото 632 — Готови производи на пат, се 
искажува вредноста на готовите производи што му 
се пратени на купувачот, од моментот на експеди-
рањето до моментот на настанувањето на должни-
чко-доверителскиот однос во смисла на Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства. 

На контото 635 — Готови производи и услуги во 
пресметка, се искажува вредноста на готовите про-
изводи што му се испорачани односно на услугите 
што му се извршени на купувачот, и по кои настанал 
должничко-доверителски однос во последните пе-
тнаесет дена од пресметковниот период, а до кра-
јот на пресметковниот период не се наплатени, и 
чија наплата е извршена најдоцна до истекот на 
петнаесеттиот ден од наредниот пресметковен пе-
риод — во височина на издатоците што во смисла 

на вахсечпите прописи не се надоместуваат од вку-
пниот приход. 

Нa контото 635 се искажува вредноста на гото-
в и т е производи што му се испорачани, односно на 
услугите што му се извршени на странски купу-
вач, по коп настанал должничко-довсрителскиот 
однос, а до крајот на пресметковниот период се на-
платени и чиј рок за наплата, во согласност со ва-
жечките прописи не истекол — во височина на из-
датоците што во смисла на важечките прописи не 
се надоместуваат од вкупниот приход 

Износот што се евидентира на контото 635 се 
утврдува на крајот на пресметковниот период, со-
гласно со важечките прописи. 

Член 46 
На контата од групата 64 — Готови производи 

од производството за кое се користени и средства од 
други, се искажува вредноста на готовите произво-
ди за чие производство се користени и средства 
од други организации па здружениот труд што по 
тој основ имаат право на учество во заедничкиот 
доход, освен по основ на камати, според називите на 
одделните конта од оваа група, а според содржи-
ната на контата од групата 63. 

Член 47 
На контата од групата G5 — Производи презе-

мени од производители, се искажува вредноста на 
производите што организациите на здружениот 
труд што се занимаваат со работи на промет на 
стоки и услуги ги презеле од производствените и 
други организации на здружениот труд во соглас-
ност со самоуправна спогодба, според називите на 
одделните конта од оваа група, а според содржина-
та на контата од групата 63. 

За вредноста на преземените производи се за-
должува контото 650 — Производи преземени од 
производители на склад, во корист на контото 240 
— Обврски од заеднички приход по основ на про-
изводи и услуги. 

На контата од групата 65 се водат и вредности-
те на готовите производи преземени од основната 
организација на здружениот труд што ја извршила 
претходната фаза на производството, односно што 
го изработила производот што се вградува во един-
ствен производ во состав на иста работна органи-
зација или на друга работна организација. За вред-
носта на преземените производи се задолжува кон-
тото 650, во корист на контото 659 — Разлика во 
цената на преземените производи. 

Член 48 
На контата од групата 66 — Стоки, се искажу-

ваат залихите на стоките според набавната или 
продажната цена. Ако стоките се водат според про-
дажната цена, за износот од фактурата на добаву-
вачот се одобрува контото на добавувачот, за за-
висните трошоци на набавените стоки — соодвет-
ното конто, а за разликата во цената — контото 
669 — Разликата во цената на стоките, организации-
те на здружениот труд што данокот на промет го 
засметуваат во продажната цена на стоките на за-
лихи го книжат тој данок во корист на контото 
669. 

Книжењата на одделните конта од групата 66 
се вршат според називите на одделните конта. За 
книжењата на контата 662 — Стоки на пат и 665 -
Стоки во пресметка, важат објасненијата дадени во 
содржината на контата 632 и 635. 

Член г 49 
На контата од групата 67 - Стоки примени во 

консигнација и комисион, се водат залихите на сто-
ките примени во консигнациона односно комисиона 
продажба. Залихите на овие стоки се искажуваат 
според продажната цена така што за износот пре-
сметан според продажната цена се задолжува кон-
тото 670 — Стоки примени во консигнација однос-
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но контото 671 — Стоки примени во комисион, со 
одобрување на контото 226 — Обврски за стоките 
примени ЕО консигнација и комисион и контото 679 
— Разлика во цената на стоките во консигнација и 
комисион, за износот на даноците, царините и дру-
гите давачки, според важечките прописи. 

Член 50 
На -контото 690 — Вкалкулиран доход, се иска-

жуваат износите на вкалкулираниот дел од дохо-
дот по основ на амортизација над пропишаните ми-
нимални стапки, делот нa доходот за работната 
Заедница, делот на доходот за даноци и придонеси 
од доходот, делот на доходот за лични доходи и 
другиот дел на доходот со задолжување на контата 
од групата 45 — Вкалкулиран дел на доходот. 

На контото 699 - Вкалкулиран доход содржан 
во продадените производи, на крајот на пресметков-
ниот период, односно на крајот на годината, се кни-
жи делот на вкалкулираниот доход што му одго-
вара на делот на вкалкулираниот доход содржан 
во продадените производи, со одобрување на кон-
тото 795 — Вкалкулиран доход содржан во прода-
дените производи и услуги. 

На крајот на годината салдото на контото 699 
се пренесува на контото 690. По извршениот пренос 
салдото на контото 690 е еднакво на вкалкулира-
ниот дел на доходот содржан во вредноста на зали-
хите искажани на контата од групите 60; 63 и 64. 

Организациите на здружениот труд што не вр-
шат вќалкулирање на делот на доходот на конта-
та од групата 45 не вршат книжења на контата 690, 
699 и 795. 

8. КЛАСА 7: Вкупен приход и негово распоредување 

Член 51 
На контата од групата 70 — Распоред на заедн-

и ч к и о т приход, се книжи распоредувањето на за-
едничкиот приход остварен според називите на од-
делните конта во роковите и на начинот утврден 
со самоуправната спогодба во согласност со законот. 

Контата од групата 70 се задолжуваат во ко-
рист на контата од групата 65, односно во корист 
на контата 240, 244, 268 и 767 - Приходи остваре-
ни од заеднички приходи. 

На крајот на пресметковниот период, салдата 
на контата од групата 70 се еднакви со салдата ис-
кажани на контата од групата 75. 

Член 52 
На контата од групата 71 - Трошоци за про-

дадени производи и услуги, се книжат пресметани-
те вредности . на продадените производи и услуги 
според називите на одделните конта од оваа група 
во согласност со важечките прописи. 

Организациите на здружениот труд при прода-
жбата на производи и услуги го задолжуваат соо-
дветното конто во групата 71 во корист на контата 
од групите 63 и 64, односно во корист на соодвет-
ното конто од групата 60 или контото 490. На кра-
јот на пресметковниот период од контата од гру-
пата 71 се пренесува (со црвено сторно) на контото 
635, односно на контото 645 износот на трошоците 
пресметан согласно со важечките поописи. 1?а по-
четокот на наредниот пресметковен период, истиот 
износ се враќа на соодветните конта од групата 71. 

Член 53 
Во контата од групата 72 — Набавна вредност 

на продадените стоки, контата 720, 721 и 723 се за-
должуваат за вредноста на продадените стоки пре-
дресметана според набавната цена во корист на кон-
тата од групата 66 — Стоки. Ако вредноста на сто-
ките се води според продажната цена оваа група 
на конта се товари со вредноста пресметана според 
таа цена, а во корист на трупата на контата 66 се 
книжи остварената разлика во цената на стоките 

од контото 669 и така на ова конто се формира на-
бавната вредност на продадените стоки, 

На крајот на пресметковниот период од соодвет-
ните конта од групата 72 се пренесува (со црвено 
сторно) на контото 665 вредноста утврдена согласно 
со важечките прописи. На почетокот на наредниот 
пресметковен период, истиот износ се враќа на со-
одветните конта од групата 72. . 

На контото 725 - ' Набавна вредност на прода-
дени материјали и отпадоци, се искажува набавна-
та вредност на продадените материјали и отпадо-
ци. За набавната вредност на прода-
дените количества на ,материјали и отпадоци се 
задолжува ова конто во корист на соодветното кон-
то во класата 3 — Материјали и ситен инвентар. 

На контото 728 — Трошоци на продадени стоки, 
се искажуваат трошоците на организациите на 
здружениот труд што се занимаваат со работи на 
промет и услуги што се книжени на контата на 
класата 4: Трошоци, а се пренесуваат на ова конто 
преку контото 490 — Распоред на трошоците. 

Член 54 
На контата од групата 73 — Други трошоци на 

работењето, се искажуваат со законот определени-
те трошоци настанати со дејноста на организациите 
на здружениот труд, а кои не се обусловени со 
вршење на нејзиното редовно работење и кои, по 
правило, се јавуваат повремено според називите на 
одделните конта на оваа група. 

Член 55 
На контото 740 — Распоред на приходот од про-

дадени стоки во консигнација, се книжи распоредот 
на приходите од продадени стоки, што се примени 
во консигнација. Ова конто, се задолжува во корист 
на контото 670 и ЕО корист на контото 7G8 — При-
ходи остварени од приходи по основ на продажба 
стоки во консигнација и комисион. 

На контото 741 — Распоред на приходите од про-
дадени стоки во комисион, се книжи распоредот на 
приходите од продадени стоки што се примени во 
комисион. Ова конто се задолжува во корист на 
контото 671 - Стоки примени во комисион и кон-
тото 768 — Приходи остварени од приходи по основ 
на продадеа на стоки во консигнација и комисион. 

На крајот на пресметковниот период салдото 
на контото 740 е еднакво со салдото на контото 745. а 
салдото на контото 741 е еднакво со салдото на кон-
тото 746. 

На контото 745 — Приходи од продадени сток-л 
во консигнација, се книжат приходите од продаде-, 
ни стоки примени во консигнација. Ова конто се 
одобрува со задолжување на соодветното конто во 
групите 10, 11, и 12, односно на контото 195. 

На контото 746 - Приходи од продадени стоки 
во комисион, се книжат приходите од продадени 
стоки примени во комисион. Ова конто се одобру-
ва со задолжување на соодветното конто во групи-
те 10, 11, 12 и на контото 195. 

Член 56 
На контата од групата 75 — Остварени заедни-

чки приходи, се книжат заедничките приходи ос-
тварени според називите на одделните конта од 
оваа група. 

Контата од оваа група се одобруваат со задол-
жзтвање на соодветното конто во групите 10, И, 12 
и контото 195, односно 042, 043, 152 и 153. 

Контата од групата на контата 75 се задолжу-
ваат за износот на трошоците на продажбата како 
и за износите на одобреното намалување на про-
дажната цена (рабат и сл.), што се пресметува 
при продажбата. 

Член 57 
На контата од групата 76 — Приходи, се иска-

жуваат приходите остварена спрема називите на 
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одделните конта од оваа група, без данокот на 
Промет, во согласност со важечките прописи. 

Контата од групата 76 се задолжуваат за из-
нос на трошоците на продажбата, како и за изно-
сот на одобреното намалување на продажната це-
на (рабат-и сл.) што се ,пресметува при продаж-
бата. - ' 

Контата од групата 76 се одобруваат со задол-
жување на соодветните конта, во групите 10, 11, 12 
и 16 и на контото 195, односно на контата 042, 043, 
152 и 153. 

Контата од групата 76 се задолжуваат за изно-
сот на трошоците на продажбата, како и за износот 
на одобреното намалување на продажната цена 
(рабат и сл.), што се пресметува при продажбата. 

Член 58 
На контата од групата 77 - Приходи од про-

дадени стоки, се искажуваат приходите остварени 
со продажба на стоки, материјали и отпадоци, без 
данокот на промет, според називите на одделните 
конта од оваа група, во- согласност со важечките 
прописи. 

^Контата од групата 77 се одобруваат со задол-
жување, на соодветните конта во групите 10, И, 12 
и 16 и на контата 042, 043, 152, 153 и 195. 

Контата од групата 77 се задолжуваат за изно-
сот на трошоците на продажбата, како и за изно-
сот на одобреното намалување на продажната цена 
(рабат и сл.), што се пресметува при продажбата. 

Член 59 
На контата од групата 78 — Други приходи, се 

искажуваат приходите што не можат да се иска-
жат на контата од групите 76 и 77 остварени спо-
ред називите на одделните конта од оваа група, а 
во согласност со важечките прописи. 

Контата од групата 78 се одобруваат со задол-
жување на соодветните конта во групите 10 и 11 
и на контата 193 и 198 по основ на позитивното 
салдо на. курсните разлики, односно по основ на 
камата за односниот пресметковен период содржа-
на во обврзници, меници и други хартии од вред-
ност. 

Член 60 
Контото 790 — Разлика на приходите и расхо-

дите, на крајот на пресметковниот период, односно 
на крајот на годината, се задолжува за разликата 
помеѓу приходите и расходите во корист на конто-
то 800 — Заеднички доход и на контото 820 — До-
ход, односно се одобрува за разликата помеѓу рас-
ходите и приходите на товар на контото 800 и на 
контото 820. На крајот на-годината, состојбите ис-
кажани на контата од групите 71, 72 и 73 се пре-
несуваат на товар на ова конто, а состојбите иска-
жани на контата од групите 76, 77 и 78 во корист 
на оваа конто. 

Ца контото 795 Вкалкулиран доход содржан 
во продадени производи и услуги, се искажува 
вкалкулираниот доход содржан во продадени про-
изводи и услуги што на крајот на пресметковниот 
период, односно на крајот на годината се пренесу-
ва во корист на контото 800, односно 820. 

На контото 796 — Вкалкулиран доход на ОЗТ 
на прометната дејност, се искажува вкалкулираниот 
доход на- организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со раббти на промет и услуги што на 
крајот на пресметковниот период, односно на кра-
јот на годината, се пренесз^ва во корист на контото 
800, односно 820: 

9. КЛАСА 8: Доход 
Член 61 

На контото 800 — Заеднички доход, на крајот 
на пресметковниот период, односно на крајот на 
годината, се пренесува соодветниот дел од доходот 
од контата 790, 795, односно 796 во корист на ова 

конто, што е резултат од работењето за кое органи-
зацијата на здружениот труд користела и средства 
од други и што по основ па тие средства имаат пра-
во на учество во заедничкиот доход. 

Контото 800 се одобрува и за износот н а делот 
на ризиците што ги намирува учесникот во заед-
ничкото раббтење, а на товар на контото 143 — 
според, самоуправната спогодба за здружување на 
трудот и средствата. 

Член 62 
На контата од групата 81 — Распоред на заед-

ничкиот доход, се распоредува заедничкиот доход 
на крајот на пресметковниот период, односно ^на 
крајот на годината, според назртите на одделните 
конта и на начинот утврден со самоуправната спо-
годба за здружување на средствата. 

Контата 810, 811, 812 и 813 се задолжуваат во 
корист на контото 245 и Обврски од заедничкиот 
доход по основ на камати и на контото 248 — Дру-
ги обврски од заедничкиот доход. 

Контото 819 се задолжува за износот на делот 
од заедничкиот доход што и припаѓа на организаци-
јата на здружениот труд што користела средства 
од други, во корист на контото 820 — Доход. 

На^ крајот на пресметковниот перршд, односно 
на крајот на годината, се пренесуваат салдата на 
контата од групата 81 на товар на контото 800 — За-
еднички доход. 

Член 63 
На контото 820 — Доход, на крајот на пресме^ 

TKOBHPIOT период, односно на крајот од годршата, се 
пренесува доходот'од контата 790, 795. односно 796 во 
корист на ова конто што е резултат од работењето за 
кое организацијата на здружениот труд не користе-
ла средства од други организации на здружениот 
труд. 

На контото 820 се" искажува и делот од заедни-
чкиот доход што и прргпаѓа на основната организа-
ција на здружениот труд а кој е пренесен од кон-
тото 819 — Дел од заеднргчкиот доход што и при-
паѓа на ОЗТ. ' 

Член 64 
На контата од групата на контата 83 - Распо-

ред на делот од доходот за придонеси и даноци, се 
книжат во текот на годината на долговната страна 
на контата платените ИЗНОСИ на одделните придо-
неси и на одделните даноци според називот на кон-
тата од оваа група на конта, а на побарувачката 
страна распоредениот дел од доходот според при-
временото распоредување на доходот во текот на 
годината, односно според конечното распоредување 
на доходот на крајот нах годината. 

Член 65 
На контата од групата на конта 84 — Распоред 

на делот од доходот за други намени, се книжат ЕО 
текот на годината на долговната страна износите 
на платените определени обврскр! што" се надомес-
туваат со распоредување на доходот во согласност 
со законот и преземените обврски, а на побарува-
чката страна износрхте на доходот за намените спо-
ред називите на одделните конта според привре-
меното распоредување на доходот, односно на кра-
јот на годината според конечното распоредување 
на доходот. 

Член бб 
На контата од групата на конта 85 — Распоред 

на делот од доходот за определени намени, се кни-
жат во текот на годината износите на делот на до-
ходот распореден за намените според називите на 
одделните конта од оваа група. 

Член 67 
На контото 860 — Чист доход, не се вршат ќни-

,^,жења во текот на годината, туку само на крајот 
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на пресметковниот период, односно на крајот на 
годината. 

Член 68 
На контата од групата на конта 87 — Распо-

ред на делот на чистиот доход за лична и заедни-
.чка потрошувачка и на контата од групата на кон-
та 88 — Распоред на делот на чистиот доход за 
унапредување и проширување на материјалната ос-
нова на трудот и резервите, се книжи во текот 
на годината, на побарувачката страна, износите на 
делот на чистиот доход за намените според нази-
вите на одделните конта утврдени според привре-
меното распоредување на доходот. 

На долговната страна на контата од групата на 
конта 87 и 88, освен на контата 870 — Дел од чис-' 
тиот доход за лични доходи и 871 — Дел од чисти-
от доход за иновации, рационализации и др., се 
книжат во текот на годината платените износи на 
определени обврски што се надоместуваат со рас-
поредување на чистиот доход во согласност со за-
кон и со преземените обврски. 

Член 69 
На крајот на пресметковниот период, односно 

на крајот на годината, организацијата на здруже-
ниот труд конечно ги утврдува обврските од дохо-
дот за даноци и придонеси и за други намени спо-
ред називите на одделни конта од групата 83 и 84 
во однос на остварениот доход искажан на конто-
то 820. 

. За износите на помалку платените даноци и 
придонеси од доходот се задолжуваат соодветните 
конта од групата на конта 83 во корист на контото 
233 и контото 234, а за износите на помалку пла-
тените обврски од доходот за други намени, се за-
должуваат соодветните конта од групата 84 во ко-
рист на контото 235. 

За износите за повеќе платените даноци и при-
донеси од доходот се одобруваат соодветните конта 
од групата 83 со задолжување на контото 133 и на 
контото 134, а за износите на повеќе платените дру-
ги обврски од доходот за други намени се одобру-
ваат соодветните конта од групата 84 со задолжу-
вање на контото 135. 

Одобрувањата според став 3 од овој член се 
вршат по методот на црвено сторно на долговната 
страна на контата од групата на конта 83 и 84. 

Одредбите на ст. 1 до 4 од овој член се приме-
нуваат, и врз контата од групата на конта 85, 87 и 

88 ако на тие конта се книжени платените износи 
на одделни обврски тато се надоместуваат со рас-
поредување на доходот, односно на чистиот доход. 

Член 70 
На крајот на пресметковниот период, односно 

на крајот на годината, на товар на контото 870 -
Дел од чистиот доход за лични доходи и на кон-
тото 871 — Дел од чистиот доход за иновации, ра-
ционализации и др., се пренесуваат износите иска-
жани на контата од групата 25 во корист на со-
одветните конта од оваа група. 

Член 71 
При привременото, односно конечното распоре-

дување на заедничкиот доход, односно на доходот, 
,организацијата на з,дружениот труд согласно со 
важечките прописи утврдува кој дел од направе-
ните издатоци што се намируваат од заедничкиот 
доход (камати на кредити и заеми) и од доходот 
може да се засмета на товар на вредноста на зали-
хите, односно да се покрие од остварениот заедни-
чки доход, односно од доходот. 

За износите од став 1 па овој член, што можат 
да се засметаат на товар на вредноста на залихите 
се задолжува соодветното конто од групите на 
конта 18 — Пресметан доход во залихи, во корист 
на соодветните конта во групата на конта 81, 83, 
84 и 87. 

Книжењата на контата од групата на конта 81, 
83, 84 и 87 според одредбите на став 2 од овој член 
се спроведуваат на долговната страна но методот 
на црвено сторно. 

Член 72 
На контото 850 — Дел од доходот што е резул-

тат на исклучителни погодности за користење во 
ОЗТ, се искажува на крајот на пресметковниот пе-
риод, односно на крајот на годината оној дел од 
доходот што врз основа на важечките прописи, од-
носно општествени договори и самоуправни спогод 
би е утврден како резултат на исклучителни пого-
дности во стекнувањето нџ. доходот, а кој им. при-
паѓа на други организации на здружениот труд. За 
овој износ се̂  задолжува ова конто во корист на 
контото 268. ' 

На; контото 851 — Дел од доходот што е резул-
тат на исклучителни погодности за користење на-
двор од ОЗТ, се искажува на крајот на пресмет-
ковниот период, односно на крајот на годината оној 
дел од доходот што врз основа на важечките про-
писи, односно општествени договори и самоуправ-
ни спогодби е утврден како резултат на исклучи-
телни погодности во стекнувањето на доходот, а 
кој се насочува за проширување на материјалната 
основа на здружениот труд надвор од организаци-
јата на здружениот труд во согласност со закон, 
односно во согласност со одлука на општествено-
-политичката заедница донесена врз основа на за-
кон. За овој износ се задолжува контото 851 во ко-
рист на контото 238. 

На контото 859 — Дел од доходот за чист до-
ход, се искажува на крајот на пресметковниот пе-
риод, односно на крајот на годината делот од до-
ходот што и останува на организацијата на здру-
жениот труд како разлика помеѓу износот што е 
искажан на побарувачката страна на контото 820 
— Доход, и износите што се искажани на контата од 
д у п и т е 83, 84 и на контата 850 и 851 (салдо). За 
овој износ се задолжува 'ова конто а се одобрува 
контото 860 — Чист доход. На контото 860 се ис-
кажува и делот од доходот стекнат по основ на 
исклучителни погодности во стекнувањето на до-
ходот што според важечките прописи и останува 
на организацијата на здружениот труд за проши-
рување на материјалната основа на трудот, ако со 
закон не е определено поинаку. 

Член 73 
На крајот на пресметковниот период, односно 

на крајот на годината се врши распоред на оства-. 
рениот чист доход на дел за лична и заедничка по-
трошувачка и на дел за унапредување и проширу-
вање на материјалната основа на трудот и резер-
вите, во согласност со важечките прописи и со са-
моуправните општи акти на организацијата на 
здружениот труд. 

Врз основа на одлука на организацијата на 
здружениот труд за распределба на доходот се за-
должува контото 860 — Чист доход, во корист на 
соодветните конта од групите 87 и 88. 

Побарувачкото салдо од контата 870 и 871 на 
крајот на пресметковниот период, односно на кра-
јот на годината' qe пренесува со задолжување на тие 
конта во корист на соодветните конта од групата 
25 — Аконтации на личните доходи. 

Салдата од контата 875, 876 и 878 на крајот на 
годината се пренесуваат со задолжување на тие 
конта во корист на контото 980 — Фонд на заед-
ничката потрошувачка. 

Салдата од контата 880, 882 и 883 на крајот на 
годината се' пренесуваат со задолжување на тие 
конта во корист на контото 900 — Деловен фонд. 
По исклучок, во корист на контото 900, не се пре-
несува салдото од контото 880 ако организацијата 
на здружениот труд има непокриена загуба на 
контото 095 од поранешните години што не можела 
да изврши намалување на контото 900 во корист 
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на контото 909. Салдото од контото 880 се пренесу-
ва во овој случај во корист на контото 095 до из-
носот на тоа конто за кој не е извошен пренос на 
контото 909. 

Салдото од контото 881 на крајот на годината 
се пренесува, со задолжување на ова ксжто ЕО ко-
рист на контото 970 — Фонд за унапредувале на 
материјалната основа на трудот. 

Салдото од контото 885 на крајот на годината 
се пренесува со задолжување на ова конто во ко-
рист на контото 950 — Резервен фонд. 

Салдото од контото 888 на кра,јот на годината 
се пренесува со задолжување на ова конто во- ко-
рист на контото 971 - Други фондови. 

Салдата од контата 875, 876, 878: 880, 881, 882, 
883. 885 и 888 не се пренесуваат на кракот на прес-
метковниот период во текот на годината во корист 
i.a соодветните конта на класата 9. Извори на сред-
ства. 

Член 74 
На крајот на пресметковниот период, односно 

на крајот на годината, се пренесуваат салдата од 
контата на групите 83, 84 и 85 на товар на контото 
820 - - Доход. 

Организацијата на здружениот труд што на 
крајот на пресметковниот период, односно на кра-
јот на годината не остварила доволен доход да ги 
покрие износите искажани на соодветните конта 
од групите 83, 84, 85 и 87, а е должна според ва-
жечките прописи да ги покрие, ќе ги покрие тие из-
носи на товар на контото 890 — Загуба. 

Ако на контото 820 — Доход, по пренесувањето 
на соодветните износи од контото 790 — Разлика на 
приходот и расходот и на контото 795 — Вкалку-
лиран доход, содржан во продадените производи и 
услуги, односно на контото 796 — Вкалкулиран 
доход на ОЗТ на прометната дејност, се појави 
долговно салдо, тоа се израмнува со задолжување 
на контото 890 — Загуба. 

Член 75 
На контата од групата 89 — Загуба, се вршат 

книжења на крајот на пресметковниот период ако 
загубата е утврдена при привременото распоредување 
на доходот, односно на крајот на годината ако за-
губата е утврдена при конечното распоредување на 
доходот. 

На контата од групата 89 се искажува и по-
криената загуба што, во согласност со важечките 
прописи, се врши во завршната сметка, а непокри-
ената загуба се пренесува на контото 095. 

На контото 890 Загуба, се искажува загубата 
во смисла на 'важечките прописи, со задолжување 
на ова конто во корист на контото 820 — Доход, и на 
соодветните конта од групите 83, 84, 85 и 87. 

На контото 899 — Покритие на загубата, се ис-
кажува покритието на загубата на товар на след-
ните конта: 

1) 950 — резервен фонд; 
2) 961 — Обврски за здружени средства на со-

лидарноста; 
3) 971 — Други фондови; 
4) 972 — Обврски за здружени средства за дру-

ги намени; 
5) 095 — Непокриена загуба. 
Книжењето на покритието' на загубата може 

да се врши на товар на контата 961. 971 и 972, ако 
со самоуправната спогодба е предвидено средствата 
искажани на тие конта да служат за покритие на 
загуба по основ на заедничка одговорност и соли-
дарност. 

Книжењата на покритијата на загубата на ова 
конто се вршат на крајот на годината. 

. При книжењето на непокриената загуба на товор 
на контото 095, во корист на, контото 899 за изно-
сот на загубата што не можел да биде покриен 
на товар на контата наведени во точ. 2 до 4 став 4 
од овој член, истовремено се задолжува контото 900 

- Деловен фонд, во корист на контото 909 - Об-
врски за користениот дел на деловниот фонд за 
покритие на загубата 

10. КЛАСА 9: Извори на средства 
Член 76 

На контото 900 — Деловен фонд, се искажува 
состојбата на средствата во деловниот фонд. 

На контото 901 — Извори на средства отстапе-
ни на трајно користење, се водат изворите на сред-
ства . отстапени на трајно користење за обртни 
средства, во смисла на одредбите од Законот за . 
отстапување на определени средства на организа-
циите на здружениот труд и на општествено-поли-
тичките заедници на: трајно користење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/74). 

На контото 909 — Обврски за користениот дел 
од деловниот фонд за покритие на загубата, се ис-
кажува делот од деловниот ,фонд намален за изно-
сот на непокриената загуба. 

Контото 909 се задолжува за износот на делот 
од чистиот доход внесен во деловниот фонд со одо 
брување на контата 095, 096 и 097. Ако организаци-
јата на здружениот труд во деловниот фонд внесе 
дел од чистиот доход, кој е еднаков или поголем 
од износот на загубата искажана на контата 095, 
096 и 097, пред да е отплатен санациониот кредит, 
санациониот кредит до отплатата -се смета како 
кредит за основни, односно обртни средства. 

Член 77 
На контата од групата 91 — Обврски за здру-

жени средства, се искажуваат обврските на орга-
низациите на здружениот труд, спрема други ор-
ганизации н.а здружениот труд, односно други ко-
рисници на општествени средства, по основ на 
здружени средства. 

На контата од групата 91 се искажуваат и Об-
врските на организацијата па здружениот тру̂ Д 
спрема земјоделците и другите работна луѓе по ос-
нов на здружени средства, како и спрема странски 
лица за вложени средства. 

Износите на обврски за здружени средства се 
искажуваат според називите на одделните конта 
од групата 91. 

На контото 910 — Здружени средства на ОЗТ, 
се искажуваат обврските по основ па здружените 
средства спрелта организациите на"здружениот труд 
освен обврските по тие основи што се искажуваат 
на контата од групата 26. 

На контото 919 — Обврски за користење на де-
лот од здружените средства за покритие-на загу-
бата, не се вршат книжења. 

Член 78 
На контата од групата 92 — Долгорочни кре-

дити за деловни средства, со водат обврските по 
кредитите чиј рок за враќање е подолг од една го-
дина според називите на одделните конта од оваа 
група, освен обврските според називите што се ис-
кажуваат "на контата од групата 26. 

Член 79 
На контата од групата 93 — Краткорочни кре-

дити за деловни средства, се водат обврските по 
кредитите чиј рок за враќање е до една година 
според називите на одделните конта од оваа група, 
освен обврските по овој основ што се искажуваат 
на контата ,од групата 26. 

Член 80 
На контата од групата 95 — Извори на средства 

на резервите се водат изворите'на средствата на 
резервите во согласност со важечките прописи спо-
ред називите на одделните конта од оваа група. 

Член 81 
На контата од групата 96 — Извори на сред-

ства на солидарноста, се водат средствата на -фон-
дот на солидарноста, обврските по основ на здру-
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жени средства на солидарноста и другите обврски 
по основ на средствата на солидарноста, како и 
други извори на средствата на солидарноста спо-
ред називите на одделните конта од оваа група. 

На контото 960 , - Фонд на солидарноста, се 
искажуваат изворите на средствата на солидарноста 
формирани според републички и покраински про-
писи донесени за спроведување на Договорот за 
формирање 'средства на солидарноста на народите 
и народностите на Југославија, и на републиките и 
автономните покраини за отстранување на последи-
ците од елементарни непогоди. 

Член 82 
На контата од групата 97 — Извори на сред-

ства за други намени,. се водат изворите на сред-
ствата за други намени, во согласност со важечки-
те прописи и со самоуправните општи акти, според 
називите на одделните конта од оваа група. 

Член 83 
На контата' од групата 98 — Извори на средства 

на заедничката потрошувачка, се водат изворите 
на средствата на заедничката потрошувачка во со-
гласност со важечките прописи и со самоуправни-
те општи акти според називите на одделните кон-
та од оваа група. 

На контото 980 — Фонд на заедничката потро-
шувачка, се води фондот на заедничката потрошу-
вачка. Ова конто се задолжува за износот за ис-^ 
правката на вредноста на објектите и опремата на 
заедничката потрошувачка во корист на контото 
089, како и за износите на извршените исплати од 
средствата на заедничката потрошувачка без об-
врска за враќање. 

На контото 981 — обврски за здружени сред-
ства на заедничката потрошувачка, се водат обврс-
ките спрема организациите на здруженирт труд и 
другите корисници на општествени средства, по 
основ на здружени средства на заедничка потро-
шувачка. 

На контото 982 — Кредити за заедничка потро-
шувачка, се водат обврските по основ на кредити 
добиени за изградба на објекти, односно за набав-
ка на опрема на заедничката потрошувачка, како 
а за други намени на заедничката, потрошувачка. 

На контото 983 — Други обврски по основ на 
средствата на заедничката потрошувачка, се водат 
другите обврски по основ на средствата на заед-
ничката потрошувачка,4 што не можат да се иска-
жат на контата 981 и 982. 

На контото 988 - Други извори на средства на 
заедничката потрошувачка, се водат другите изво-
ри на средства на заедничка потрошувачка за кои 
не е предвидено посебно конто во групата на кон-
тата 98. 

Член 84 
Работните заедници, освен работните заедници 

што во- работна организација, всг сложена' органи-
зација на здружениот труд и во деловна заедница 
вршат определени стручни работи од заеднички 
интерес за вршење на производствени и други деј-
ности на основните, организации на здружениот 
труд во нивниот состав и стекнуваат вкупен при-

ход под условите на пазарот, не користат, по' пра-
вило, конта во следните групи на конта: 

03 — Здружени средства; 
04 — Други, долгорочни пласмани; 
05 — Средства на резервите; 
07 — Средства за други намени: 
14 — Побарувања од заеднички приход и заед-

нички доход; 
15 - Краткорочни пласмани; 
17 — Финансиски и пресметковни односи со 

претпријатија и погони во странство; 
18 — Пресметан доход во залихи; 
24 — Обврска од заеднички приход и од заед-

нички доход; 

27 - Финансиски и пресметковни односи со 
претпријатија и погони од странство; 

60 — Производство; 
63 — Готови производи; 
64 — Готови производи од производството' за кое 

се користени средства од други; 
65 — Производи преземени од производители; 
66 - Стоки; 
67 — Стоки примени во консигнација и коми-

сион 
69 — Вкалкулиран доход, во залихи; ^ 

' 70 — Распоред на заеднички приход; 
72 — Набавна вредност на продадени стоки, 

освен контото 725; 
74 — Пресметка на продадени стоки во консиг-

нација и комисион; 
75.— Остварени заеднички приходи; 
77 — Приходи од продадени стоки, освен ' на 

контото 775; 
80 — Заеднички доход; 
81 — Распоред на заедничкиот доход; 
90 — Трајни извори на деловни средства; 
91 — Обврски за здружени средства; 
95 - Извори на средствата на резервите; 
97 — Извори на средствата за други намени. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 85 

Организациите на здружениот труд заради усо-
гласување на водењето на книговодството според 
одредбите од Уредбата за контниот план и за би-
лансите за организациите на здружениот труд и 
овој правилник задолжително ги спроведуваат сле-
дните книжења: 

1) вкалкулираните износи на обврските книже-
ни во текот на годината со задолжување на соодвет-
ните конта 13, 14 и 15 се одобрување на соодветни-
те конта од групите 23, 24 и 25 се сторнираат пре-
ку црвено сторно; 

2) повеќе платените обврски што се пренесени 
од 1976 година и од поранешните години, како и 
евентуалниот поврат на тие обврски што се кни-
жени на соодветните конта од групите 23 и 24 се 
пренесуваат на соодветните конта во групата на 
конта 13 — Други побарувања од деловни односи; 

3) помалку платените обврски што се пренесе-
ни од 1976 година и од поранешните години, како 
и платените износи на тие обврски во 1977 година 
што се книжени на соодветните конта од групите 
23 и 24, се пренесуваат на соодветните конта од 
групата 23 — Други обврски од деловни односи: 

4) платените обврски искажани на соодзетните 
конта од ,групите 23 и 24 што според важечките 
прописи се намируваат од доходот и што треба да 
бидат остварени во 1977 година, ѕе пренесуваат на 
соодветните конта bo класата 8: Доход; 

5) салдата искажани на одделните конта од 
групите 13, 14 и 15 што се однесуваат на износите 
засметани во вредноста на залихите со состојбата 
на 1 јануари 1977 година, се пренесуваат на соо-
дветните конта од групата 18 — Пресметан доход 
во залихи; 

6) се сторнираат задолжувањата^ на- контата од 
групите 76, 77 и '78 како и одобрувањата на конта-
та од групите 71, 72 и 73 во корист, односно на то-
вар на контото 790, што се извршени по периодич-
ната пресметка до денот на прекнижувањето; 

7) прометот на контата 800 и 809 се пренесува 
на контото 690 — Вкалкулиран доход и на контото 
699 — Вкалкулиран доход содржан во продадените 
производи; 

8) салдото што ќе се утврди кога од износот на 
контото 690 ќе се одбие износот на контото 699, мора 
да биде еднакво на износот на вкалкулираниот до-
ход во вредноста на залихите на денот на прекни-
жувањето. Вкалкулирањето на тие состојби се вр-
ши со задолжување, односно со одобрување на со-
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одветните конта од групите 60, 63 и 64 во корист, 
односно на товор на соодветните конта од групата 
71 — Трошоци на продадените производи и услуги. 

Член 66 
При прекнижувањето се пренесува целокуп-

ниот промет (со метод на црвено сторно), ако со овој 
правилник не е определено поинаку. 

Член 87 
Организацијата на здружениот труд може да 

одлучи да не врши прокнижување од стари на но-
ви конта, чија содржина е иста, во кој случај само 
ќе ги усогласи називите и броевите на контата. 

Член 88 
Споредбениот преглед на контата по Контниот 

план за организациите на здружениот труд и на 
контата по Основниот контен план за организации-
те на здружен труд е отпечатен кон овој правил-
ник и е негов составен дел. 

Член 89 
Организациите на здружениот труд и другите 

корисници на општествени средства ги примену-
ваат одредбите од овој правилник и за претприја-
тијата и погоните во странство што ги основале 
или во кои учествуваат со свои средства. 

Одредбите од број правилник се применуваат и 
врз организациите на здружениот труд во основање. 

Член 90 
Организациите на здружениот труд ќе го' усо-

гласат водењето на книговодството со одредбите на 
овој правилник најдоцна до 30 јуни 1977 година. 

Член 91 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за содр-
жината на одделни конта во Основниот контен план 
за организациите на здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/73, 5/74, 5/75, 36/75 и 12/76). 

Член 92 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-4176/1 
13 април 1977 година 

Белград ' ' 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Момчило Цемовиќ, с. р. 

СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА КОНТАТА ПО КОНТ-
НИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД И НА КОНТАТА ПО ОСНОВНИОТ 
КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД 

' Од контата по 
На контата по Основниот кон-
Контниот план за тен план за ор-
организациите на ганизациите на Објаснение 
здружениот труд здружениот 

ТРУД 
1 2 

000 000 
001 дел 001 
002 002 
003 003 
004 дел- 001 
005 005 
006 дел 008 
007 дел 008 
008 дел 008 

1 2 3 

010 030 
011 дел 120 
012 124 
013 дел 031 
014 дел 032 
015 дел 032 и дел 031 
016 дел 032 

022 дел 028 
023 023 
024 дел 028 , 
025 дел 028 

027 дел 028 
028 дел 028 
030 дел 170 
031 дел 170 
032 Од соодветните конта 

на кои се книжени 
здружените средства во 
интерна банка 

033 173 
035 дел 170 
036 123 
037 171 

040 дел 172 
041 дел 175 
042 дел 175 

' 043 дел 174 
044 дел 175 
045 дел 176 
046 178 
047 дел 175 
048 дел 179 

050 050 
051 дел 056 
052 177 
053 дел 056 
054 дел 056 
055 дел 056 
058 дел 056 

060 060 
061 На контата 061 и 068 од 

соодветните конта на 
кои се книжени плас-
маните на овие конта 

068 

070 070 
071 На контата 071 и 078 од 

соодветните конта на 
кои се книжени плас-
маните на овие сред-
ства 

078 

080 080 
081 дел 083 
082 дел 088 И вредноста на стано-

вите од контата на вон-
би л а небата евиденција 

083 дел 083 
084 дел 083 
065 дел 083 
086 081 
087 082 
088 дел 083 и 088 
089 089) 

090 010 
02,1 027 
092 033 
093 128 
024 129 

3 
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1 2 3 

095 180 
096 дел 185 
097 дел 185 и 186 

100 100 
101 101 
102 102 
103 107 
104 дел 108 
106 дел 108 
108 дел 108 

110 103 
111 104 
112 дел 105 
118 Дел 10F и 106 

120 дел 120 
121 дел 120 
122 дел 121 
125 дел 120 
126 дел 120 
127 дел 121 

130 дел 126 
131 122 
132 125 
133 На контата 133, 134 и 
134 135. од соодветните кон-
135 - та на групите 23 и 24 

на кои се книжени по-
веќе платените обврски 
од доходот 

140 Од соодветните конта 
144 на кои се книжени по-
145 барувањата од заед-
148 ничкиот приход и од 

заедничкиот доход 

182 
183 
184 
185 
186 
187 

190 190 
191 191 
192 дел 192 
193 193 
194 дел 192 
195 195 
196 196 
198 198 

200 270 
201 Од соодветните конта 

на кои се книжени' овие 
Обврски по запирањата 
наплатени кон продаж-
ната цена. 

204 дел 273 
205 276 
208 дел 273 

210 203 
211 204 
218 .206 

220 дел 220 
221 221 -
222 дел 222 
223 223 
224 дел 224 
225 дел 220 и дел 222 
226 дел 224 

150 дел 172 230 226 
151 дел 175 231 285 
152 дел 175 232 ' дел 278 На контата 233, 234 и 
153 дел 174 233 

дел 278 
235 од соодветните кон-

154 дел 176 та на групите 23 и 24 
155 дел 179 234 
156 дел 170 Од соодветните , конта 235 

на кои се книжени 
здружените средства 
во интерна банка 

236 
238 

281 
288 

157 
158 дел 179 

160 дел 100 
161 дел 160 

. 162 -дел 161 и део 162 
163 дел 161 и дел 162 
164 163 
165 дел 164 
166 дел 164 
167 дел 164 
т дел 164 

170 Гб5 
171 дел 167 
172 дел 167 
173 166 
174 дел 168 
175 дел 168 
176 де.л 168 
178 дел 168 

180 На контата 180, 181, 184, 
181 185, 186 и 187 од сООд-

240 
244 
245 

На контата 240, 244 и 
245 од соодветните кон-
та на кои се книжени 
овие обврски од заед-
ничкиот приход и од 
заед.ничкиот доход . 

ветните конта на гру-
пите 13, 14 и 15 

248 234 и 235 

250 дел 250 
251 дел 250 
252 дел 250 
253 делови на контата 252, 253 и 254 % 
255 делови на контата 250, 252, 253, и 254 

260 дел 260 
261 дел 260 
262 дел 261. и дел 262 
263 дел 261 и дел 262 
264 263 
265 дел 264 
2 бб дел 264 
267 дел 264 
268 дел 264 

270 265 
271 дел 267 

1 2 3 
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1 2 3 

' 272 дел 267 
273 дел 268 
274 дел 268 
275 дел 268 
276 дел 268 
278 дел 268 

280 272 
281 дел 271 
282 дел 271 
284 дел 271 
283 дел 271 
285 дел 271 
286 дел 271 
287 275 
288 274 
289 дел 271 -

289 дел 271 

290 290 
291 291 
292 дел 292 
293 293 
294 дел 292 -

295 295 
296 296 
298 298 

300 
301 — 

302 — 

. 303 — 
309 — 

310 дел 310 
319 дел 310 

350 дел 360 
351 дел 360 

360 дел 360 
361 дел 369 
365 дел 360 
366 дел 369 

400 дел 400 
401 дел 400 и дел 401 
402 " дел 401 и дел 411 
403 дел 401 и дел 411 
404 дел 401 и дел 411 
405 дел 408 
406 405 
407 406 
408 дел 408 и дел 418 

410 - 402 и 412 
411 417 
413 дел 403 
414 дел 403 
415 404 
418 дел 408 и дел 418 

420 420 

440 На контата 440 и 441 од 
441 соодветните конта на 

кои се книжени вред-
ностите на заедничките 
производи преземени 

. од земјоделците и ра-
.ботните луѓе 

450 421 
. 451 дел 401 

452 454 
453 453 
455 455 и 456 

1 2 3 

490 490 

600 дел 600 
605 дел 600 
609 дел 600 

630 Дел 630 
631 дел 630 
632 дел 630 . 
635 дел 630 
639 дел 630 

640 дел 630 
641 дел 630 
642 дел 630 
645 дел 630 
649 дел 630 

650 дел 660 
652 дел 660 
655 дел 660 
659 дел 669 

660 дел 660 
661 дел 660 
662 дел 660 
665 дел 660 
669 дел 669 

670 дел 670 
671 дел 670 
679 дел 679 

690 800 
699 809 

700 
701 — 

702 — 

703 — 

704 — 

705 

710 дел 700 
711 дел 700 
712 709 
713 702 
714 701 
717 дел 700 
718 дел 719 

720 дел 710 
721 дел 710 

' 723 716 
725 715 
П О о дел 719 

73U дел 734 
731 дел 734 
732 731 
733 дел 734k 
734 дел 732 
735. дел 734 
736 дел 734 
738 дел 734 

740 
741 — 

745 — 

746 -

750 
751 — 

752 — 
753 -

754 — 

755 . — 
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1 2 3 

760 дел 750 
761 дел 750 
762 759 
763 752 
764 дел 751 
765 дел 751 
766 дел 751 
767 дел 750 
768 v 761 

770 дел 760 
771 дел 760 
773 769 
775 765 

780 780 
781 дел 781 
782 дел 781 
783 782 
785 дел 783 
786 дел 783 
788 789 

790 790 
795 дел 800 
796 дел 800 

800 дел 830 

810 дел 234 
811 дел 234 
812 235 
813 230 
819 . -

820 дел 830 

830 дел 245 ' 
831 дел 245 
832 дел 245 
833 дел 245 
834 дел 245 
835 дел 245 
836 дел 245 
837 дел 245 
838 241 
839 242 

840 
841 дел 248 
842 233 
843 дел 248 
844 — 

845 259 и дел 732 
846 231 
847 дел 232 
848 дел 232 
849 238 

850 дел 236 
851 - дел 236 
859 — 

860 -

870 ,И,. 
871 
875 — 

876 — 
878 — 

880 
. 881 -

882 — 

883 — 

885 -
888 — 

1 2 3 

890 850 
899 859 

900 900 X 
901 901 
909 909 и дел 900 

910 дел 902 
911 дел 902 
912 дел 902 
913 дел 902 
915 дел 902 
916 дел 902 
917 903 
919 -

920 делови на ' 
контата 

910, 911, 920 и 921 
921 делови н а . 

контата 
910, 911, 920 и 921 

922 
912, 922 

923 делови на 
контата 

913, 914, 923 и 924 
924 делови на 

контата 
9ГЗ, 914, 932 и 924 

925 915, 925 
928 делови на 

контата 
917, 918, 919, 928 и 
929 

930 дел 930 и дел 931 , 
931 дел 930 и дел 931 
932 932 
933 дел 933 и дел 934 
934 дел 935 и дел 934 
935 дел 935 
938 935 

950 950 
951 дел 958 
953 дел 958 
958 дел 958 

960 дел 960 
961 дел 960 
963 дел 960 
968 д,ел 960 

970 дел 970 
971 дел 970 0 

972 дел 970 
973 дел 970 
978 дел 970 

980 980 
981 дел 988 И вредноста на стано-

вите од контата на 
вонбиланската евиден-
ција 

982 981 
983 дел 988 
988 дел 988 
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303. 

Врз основа на член 136 точка 1 од Законот за 
основите на сист.емите за врски (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/74). во спогодба со претседателот ма 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, прет-
седателот на Сојузниот комитет за сообраќај' и вр-
ски, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А Т Е Х Н И Ч К И Т Е И Е К С П Л О А Т А Ц И О Н И Т Е У С -
Л О В И П О Д К О И М О Ж А Т Д А С Е К О Р И С Т А Т Р А -
Д И О С Т А Н И Ц И В О - З А Е Д Н И Ч К И Р А Д И О В Р С К И 

Н А Т Е Р И Т О Р И Ј А Н А О П Ш Т И Н А 

' I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

карактеристики на радргостаницнте и на фреквен-
циите во заеднички радиоврски на територија на 
општина, како и ,експлоатационите услови за кори-
стење на радиостаниците во тие радиоврски. 

Под заеднички радиоврска на територија на оп-
штина, во смисла на овој правилник, се подразбира 
една или повеќе радиомрежи, со тоа што во секоја 
радиомрежа да постои една централна радиоста-
ница со која се поврзани две или повеќе крајни 
радиостаници. 

Член 2 
Заедничките радиоврски од член 1 на овој пра-

вилник, се поставуваат на територија на една оп-
штина како самостојни радиомрежи. 

Меѓусебното поврзување на повеќе радиомрежи 
за територија на две или повеќе соседни општини 
или меѓусебното поврзување на радиомрежи на те-
риторија на различни општини, се врши на начинот 
што спогодбено ќе го утврдат корисниците на тие 
врски. 

Член 3 
Заедничките радиоврски на територија на една 

општина можат да се поставуваат според територи-
јалниот принцип, во рамките на одделни дејности 
или 'комбинирано. 

Концепцијата на развојот и начинот на функ-
ционирањето на заедничките радиоврска од став 1 
на овој член, ја утврдуваат корисниците спогод-
бено. 

Член 4 
Заедничките радиоврски на територија на една 

општина се наменети за потребите на работните 
луѓе и граѓаните, на организациите на здружениот 
труд, на органите и организациите на општината, 
а првенствено за потребите на Службата за набљу-
дување, јавување, известување и тревожење и за 
најшироките потреби на цивилната заштита и те-
риторијалната одбрана. 

II. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАДИО-
МРЕЖИТЕ ВО ЗАЕДНИЧКИТЕ РАДИОВРСКИ 

Член 5 
Радиомрежите во заедничките радиоврски мо-

раат да ги имаат следните технички карактеристики 
и тоа: 

1) фреквенциски опсег - 40,7 до 42,4 MHz; 
2) растојание помеѓу соседните канали — 25 kHz; 
3) број на расположиви радиоканали — 68; 
4) ѕвездест тип на радиомрежа; 
5) начин на работа-симплекс, а по исклучок 

семи-дуплекс; 
6) ф р е к в е н ц и ј а модулација; 

7) селективен систем за повикување и аларми-
рање на повикување на крајни радиостаници, 
со задржување на ситнализацијата на пови-
кувањето. 

Член 6 
Техничките карактеристики на радиостаниците 

во радио:,грешите на заеднички радиоврски на тери-
торија на општина мораат да бидат такви што да 
овозможат нивно непречено функционирање и пра-
в е н о користење. 

Централната радиостаница, од член 27 на овој 
правилник нора да има вграден посредник (VOX-
-уред), што овозможува автоматско управување на 
предавателот преку говорни сигнали од телефон 
заради нејзино приклучување на куќна или полска 
телефонска централа, односно заради можност на 
нејзиното приклучување на системот за врски на 
ЈПТТ во вонредни услови. 

III. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
РАДИОКАНАЛИ 

Член 7 
Поделбата на расположивите радиоканали од 

член 5 точка 3 на овој правилник, се врши врз ос-
нова на интермодулациони слободни групи фрек-
венции, под услов: 

1) ефективната височина на примопредавател-
ната антена на радиостаница во рамничарски под-
рачја да не ја преминува вредноста од 20 метри, а 
во брдско-планински подрачја — 75 метри; 

2) приемот на минимално потребниот и зашти-
тениот сигнал да биде гарантиран за 50% од вре-
мето; 

3) нивото на пспречувачкиот сигнал да може да 
ја премине дозволената граница во текот на 50% од 
времето; 

4) минималната заштита на односот сигнал -
пречка на работниот канал да биде обезбедена за 
повеќе од 50% од времето и да изнесува 11 dB; 

5) максимално озрачената сила на радиостани-
цата да биде до 10 W; 

6) поларизацијата на антената да биде верти-
кална. 

IV. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАДИО-
СТАНИЦИТЕ 

1. Општи карактеристики 

Член 8 
Централната и крајната радиостаница мораат 

да бидат изведени за надворешно напојување со 
акумулаторска батерија со номинален напон од 
12,6 V, со дозволена промена на напонот на напоју-

. вањето во границите од 0,9 до 1,3 од номиналниот 
напон. 

Според посебно барање може да се изведе напо-
јување од електричната мрежа со напон 220 V/50 
Hz ±2%. 

Член 9 
Максимално дозволената девијација на носечка-

та фреквенција изнесува ± 5 KHZ. 

Член 10 
Работната температура на околината во која ра-

диостаницата мора да ги задржи пропишаните тех-
нички карактеристики е во границите — 150 до 
+ 45 0 С. 

Член 11 
Атинскиот приклучок е несиметричен, со м и 

педанца од 50 ома. 



Член 12 
Нискофрехвенцискиот опсег што се пренесува 

е во границите од 300 до 3000 Hz, Нпскофреквен-
цинската карактеристика на опсегот што се прене-
сува може да отстапува најмногу од + 1 сЈВдо—3 dB 
во однос на фреквенцијата од 1000 Hz; 

Стрмнината на кривината на прземфазлсот и 
деемфазисот изнесува б dB по октава. 

Член 13 
Коефициентот на корисното дејство на предава-

телот на радиостаницата не смее да биде помал од 
40%. 

Член 14 
Дозволеното вкупно отстапување на носечката 

фреквенција, за пропишаниот опсег на температур-
ните промени и на промените на напонот на напоју-
вањето е помало од ± 0,6 kHz. 

Член' 15 
Излезната сила на предавателот може да се про-

мени најмногу за - 3 dB до + 2 dB во однос на номи-
налната сила, при максимални промени на окол-
ната температура и на напонот на напојување^ , 
пропишани со чл. 8 и 10 од овој правилник. 

Член 16 
Дозволеното зрачење на која и да било хармо-

нична фреквенција не смее да биде поголемо од 25 
микровати. 

Член 17 
Споредните зрачења, освен зрачењата^ на хар-

мониците на фреквенцијата на носителот, на а т и н -
скиот приклучок од 50 ома, не смеат да бидат по-
големи од 2,5 микровати. 

Член 18 
Вредноста на паразитната модулација не смее 

да биде поголема од 50 Hz, односно —40 dB во однос 
на максимално дозволената девијација. 

Член 19 
Дозволеното изобличување на модулациониот 

сигнал кај предавателот не смее да биде поголемо 
од 6%. 

Член 20 
Приемникот на радиостаницата треба да има 

осетливост подобра од 1 микроволт електромотор^ 
сила на антенскиот приклучок, 

Осетливоста на уредите на нечуен прием е ми-
нималната вредност на електромоторната сила на 
корисниот сигнал на антенскиот приклучок што го 
вклучува нискофреквенцискиот дел на приемникот. 

Член 21 
Селективноста на приемникот во однос на сосед-

ниот канал не смее да биде помала од 60 dB. 

Член 22 
Слабеењето рѓа интермодулацијата ка ј приемни-

кот не смее да биде помало од 60 dB. 

Член 23 
Слабеењето на споредните фреквенции не смее 

да биде помало од 60 dB. 
Споредните фреквенции на приемникот се оние 

фреквенции од фреквенцискиот спектар што на кој 
и да било начин навлегуваат низ приемникот и се 
појавуваат на нискофреквентниот излез на прием-
никот. 

Член 24 
Зрачењето на приемникот не смее да биде пого-

лемо од 20 наног,ати. 

Под зрачење на приемникот, во смисла на овој 
правилник, се подразбира електромагнетната енер-
гија што се произведува или зајакнува во приемни-
кот и која се зрачи преку антената на приемникот. 

. Член 25 
Нискофрекзенциската излезна сила на микро-

телефонската комбинација не може да биде помала 
од 1 миливат со дозволено нелинеарно изобличува-
ње помало од 10%. 

Член 26 
Посредникот за вклучување на централната ра-

диостаница д о куќни или полски телефонски цен-
трали мора да ги има следните технички каракте-
ристики, и тоа: 

1) осетливост на телефонскиот приклучок со им-
педанца 600 ома — подобра од — 35 dBm; 

2) промени на нивото на сигналите на телефон-
скиот приклучок, на импеданца 600 ома — во гра-
ниците — 35 dBm; 

3) вредност на динамиката на компресијата — 
35 dB; 

4) изобличување — до 6%; 
5) дотерување на временската константа — во 

границите од 0,5 до 2 секунди; 
6) дотерување на излезниот сигнал на телефон-

скиот приклучок на импеданцата 600 ома — во гра-
ниците од 0 до 1 V; 

7) излезна сила на зајакнувачот — 1 W, со дозво-
лено изобличување од 6%. 

2. Централна радиостаница 

Член 27 
Во секоја радиомрежа централната радиостаница 

мора да ги има следните технички карактеристики: 
1) еден или повеќе радиоканали; 
2) излезна сила на предавателот до 10 W; 
3) примопредавателна антена со ненасочена ка -

рактеристика на зрачење и со соодветна заштита од 
атмосферско празнење; 

4) можност за поединечно селективно повикува-
ње на крајните радиостаници со емитирање на се-
лективен повик. 

Селективниот повик е сигнал со кој се повикува 
само саканата радиостаница, без појава на повик 
к а ј другите радиостаницр1 во радиомрежата. 

Селективниот повик мора да овозможи вклучу-
вање на звучно, оптичко или комбинирано сигна-
лизирање на повикот на крајната радиостаница до-
дека тој повик трае. Со селективниот повик се обез-
бедува трајно задржување на повикот на крајната 
радиостаница во случај на отсутност на ракувачот 
на крајната радиостаница и по престанувањето на 
емитирањето на повикот, 

Член 28 
Селективно^ повикување може да се упатува од 

централна радиостаница кон крајните радиостаници. 

3. Крајна радиостаница 

Член 29 
Во заедничките радиоврска на територијата на 

општината крајната радиостаница ги има следните 
технички карактеристики: 

1) еден или повеќе радиоканали; 
2) излезна сила на предавателот до .10 W; 
3) приемник опремен со уред за прием на сиг-

нали на селективниот повик, а предавател без уред 
за селективно повикување; 
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4) уред за оптичко, звучно или комбинирано сиг-
нализирање на повикот додека повикот трае и уред 
со кој, по престанувањето на повикот, на траен на-
чин се означува дека крајната радиостаница била 
повикана; 

5) микротелефонска комбинација, со минимална 
излезна сила од 5 миливати, а според посебно бара-
ње и додатна слушалка или звучник со излезна сила 
ДО ОД W; 

6) примопредавателна антена со ненасочена ка-
рактеристика на зрачење, опремена со соодветна за-
штита од атмосферски празнења; 

7) потрошувачка на електрична енергија при 
приемот со микротелефонска комбинација, во режим 
на дежурство, до 0,6 W. 

V. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИ 
ВО РАДИОМРЕЖАТА 

Член 30 
За начинот на користење на заедничките радио-

врски на територија на општина одлучуваат корис-
ниците на тие радиоврска 

Корисниците од став 1 на овој член можат со 
самоуправна спогодба да ги утврдат меѓусебните 
односи во поглед: приоритетот на преносот на сооп-
штенијата, видот на соопштенијата што можат да се 
пренесуваат, време на дежурството на централната 
и на крајните радиостаници, постапка на функцио-
нирањето на радиоврската, работите на ракувачот 
на централната и на крајната радиостаница и др. 

Член 31 
Радиоврската што е во тек не смее да се пре-

кинува од страна на други корисници, туку мора 
да се пречека завршетокот на врската што е во тек. 

Ако поголем број корисници истовремено бараат 
воспоставување на врска, централните радиостани-
ци ќе ги прифатат сите повици за воспоставување 
врска и ќе го определат редоследот на одржувањето 
на врската, водејќи сметка за приоритетот од член 
30 став 2 од овој правилник. 

VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 32 
Радиоврските што се поставени на територија на 

одделни општини заради заедничко користење, пред 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
можат и натаму да се користат за истите намени до 
амортизацијата на радиостаниците, а најдалеку 10 
години од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Ако радиоврските од став 1 на овој член, им соз-
даваат пречки на други радиоврска мораат да се 
приспособат кон одредбите од овој правилник во рок 
од 6 месеци од денот на утврдувањето на пречките, 
без оглед на рокот од став 1 од овој член. 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 886 
10 март 1977 година 

Белград 

,Претседател 
на Сојузниот комитет 

за сообраќај и врски, 
Бошко Димитриевиќ, с. р. 

304. 

Врз основа на член 26 од Законот за југосло-
венските стандарди и за нормите на квалитетот па 
производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
во согласност со Сојузниот комитет за здравство и 
социјална заштита и со Сојузниот комитет за зем-
јоделство, директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАКАО-ПРОИЗВОДИ-
ТЕ, НА ПРОИЗВОДИТЕ СЛИЧНР1 НА ЧОКОЛАДА 

И НА БОНБОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на какао-произ-

водите, на производите слични на чоколада и на 
бонбонските производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/76) во член 7 став 2 втората реченица се 
брише. 

Член 2 
Во член 14 точка 6 зборовите: „други какао-

-производи" се заменуваат со зборовите: „други чо-
коладен производи". 

Член" 3 
Во член 23 точка 2 зборовите: „на сува материја" 

се заменуваат со зборовите: „на вкупна маса". 
Член 4 

Во член 30 став 2 точка 1 зборот: „чоколадата" 
се заменува со зборовите: „млечната чоколада". 

Во точка 2 зборот: ,,чоколадата" се заменуваат 
со зборовите: „млечната чоколада". 

Член 5 
Во член 44. став 4 зборот: „од" се заменува со 

зборот: „или". -
Член 6 

Во член 46 став 1 по зборот: ,.кикиритки", се 
додаваат зборовите: „кокос-брашно,". 

Член 7 
Во член 47 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
,.Поединечно пакуван чоколаден десерт, маса 

до 50 g не мора на обвивката да ги има податоците 
од член 4 на овој правилник." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 8 
Во член 57, став 4 бројот: „25" се заменува со 

бројот: „2.5". 
Во став 5 зборовите: .,количеството на полне-

њето" се заменуваат со зборовите: „готовиот про-
извод". 

Член 9 
Во член 59 став 2 се брише. 

Член 10 
Во член 65 став 2 по зборовите: „шеќер," се 

додаваат зборовите:" „а пенливо желе — најмалку 
70% од сувата материја, од што најмалку 60% ше-
ќер,". 

Член И 
Во член 67 став 2 по зборот: „ксилит" се дода-

ваат запирка и зборовите: „сорбит и манит". 
Член 12 

Во член 69 став 1 зборовите:^ „шеќер декстроза" 
се заменуваат со зборовите: ,,шеќер или декстроза,". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„При производството на компримати и пастили 

може да се употреби ксилит, сорбит и манит". 
Досегашниот став 2 станува став в3. 
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Член 13 
Во член 74 став 3 по бројот: „0,09" се д о д а в а зна-

кот: До". 

Член 14 
Во член 80 точка 2 бројот: „40" се заменува со 

бројот: „22". 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила oc;i:zor ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-3824 
18 февруари 1977 година 

Белград 
Директор, 

на Југословенскиот 
завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

305. 

Врз основа на член 16 од Законот за и з в р т у -
вањето на Буџетот на федерацијата за 1977 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот из-
вршен совет и Стопанската комора на Југославија 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЕКОНОМСКАТА ПРОПАГАНДА ВО СТРАН-

СТВО ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Заради вршење и унапредување на економска-

та пропаганда во странство (во натамошниот текст: 
економската пропаганда), во согласност со Резолу-
цијата за политиката на остварувањето на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1976 
до 1980 година во 1977 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен совет и Сто-
панската комора на Југославија се согласи^ сред-
ствата предвидени во Буџетот на федерацијата за 
1977 година, во износ од 132,825.000 динари да се 
употребат како учество на федерацијата за вр-
шење и унапредување на економската пропаган-
да и Стопанската комора на Југославија за таа на-
мена да обезбеди, како свое учество, износ од 
16,002.250 динари. 

Покрај средствата од став 1 на овој член, за 
вршење и унапредување на економската пропаган-
да ќе се користат и средствата на заинтересираните 
организации на здружениот труд, што се обезбеду-
ваат преку утврдената партиципација во усвоената 
Програма на економската пропаганда во странство 
за 1977 година, а за определените намени од став 2 
на овој општествен договор. 

Средствата од став 1 на овој член, со кои во 
економската пропаганда учествува федерацијата, се 
обезбедуваат под услов средствата со кои во таа 
активност учествува Стопанската комора на Југо-
славија. и'средствата со кои учествуваат заинте-
ресираните организации на здружениот труд, да из-
несуваат најмалку 20% од износот на средствата 
што ги обезбедува федерацијата. 

Средствата од став 1 на овој член се водат на 
посебна сметка на Стопанската комора на Југосла-
вија. 

Член 2 
Средствата од став 1 на овој општествен дого-

вор се користат за намените утврдени во Програ-
мата на економската пропаганда во странство за 
1977 година, и тоа: 

1) за покритие на трошоците на колективното 
учество на организациите па здружениот труд на 
меѓународни саеми и изложби во странство; 

2) за покритие на трошоците на информатив-
ната активност наменета за странство; 

3) за покритие на трошоците на претставни-
штвата на Стопанската комора на Југославија во 
странство; 

4) за посебни акции на стопанството на одделни 
пазари и други активности' од областа на економ-
ската пропаганда. 

Член 3 
Програмата на економската пропаганда во стран-

ство за 1977 година ја утврдува Извршниот одбор 
на Стопанската комора на Југославија, во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

Програмата од став 1 па овој член е составен 
дел н? овој општествен договор. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни средствата што, на име свое учество, ги 
обезбедуваат според член 1 од- овој општествен до-
говор, да ги даваат на користење според утврдената 
динамика што му одговара на остварувањето на 
Програмата на економската пропаганда во странство 
за 1977 година. 

Член 5 
Вкупните обврски за користењето на средствата 

од член 1 на овој општествен договор можат да се 
создаваат до износот на расположивите средства за 
намените од член 2 на овој општествен договор. 

Член в 
Стопанската комора на Југославија ќе поднесе, 

до 31 март 1978 година, до Сојузниот извршен совет 
извештај за извршувањето на Програмата на еко-
номската пропаганда во странство за 1977 година 
и за потрошокот на средствата од член 1 на овој 
општествен договор. 

Член 7 
Овој општествен договор се објавува во ,.Служ-

бен лист на СФРЈ". 

21 април 1977 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет 

сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

д-р Емил Лудвигер, с. р. 

За . Стопанската комора 
на Југославија 

претседател, 
Илија Бакиќ, с. р. 

306. 

Врз основа на член 17 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на федерацијата за 1977 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот из-
вршен совет, Стопанската комора на Југославија и 
Туристичкиот сојуз на Југославија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊА 
НА ТУРИСТИЧКАТА ПРОПАГАНДА ВО СТРАН-

СТВО ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Заради вршење и унапредување на туристич-

ката пропаганда на Југославија во странство (во на^ 
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тамошниот текст: туристичката пропаганда), во со-
гласност со Резолуцијата за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на Југославија 
јза периодот о!д 1976 до 1980 година во 1977 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76)' Сојузниот из^ 
вршен совет, Стопанската комора на Југославија и 
Туристичкиот сојуз на Југославија се согласни 
средствата предвидени во Буџетот на федерацијата 
,за 1977 година, во износ од 72,737.500 динари, да се 
употребат како учество на федерацијата за вршење 
и унапредување на туристичката пропаганда и за 
таа намена Стопанската комора на Југославија да 
обезбеди, како свое учество, износ од 7,590.000 ди-
нари. 

Покрај средствата од став 1 на овој член, Сто-
панската комора на Југославија, заедно со Тури-
.стичкиот сојуз на Југославија, ќе ги користи и сред-
ствата што за целите, од тој став ќе ги обезбедат 
организациите на здружениот труд, нивните здру-
женија, туристичките организации и другите орга-
низации заинтересирани за спроведување на Про-
грамата на туристичката пропаганда за 1977 година. 

Средствата од став 1 на овој член, со кои во 
туристичката пропаганда учествува федерацијата, 
Се обезбедуваат под услов средствата со кои уче-
ствува во таа активност Стопанската комора на Ј у -
гославија и средствата со кои учествуваат заинте-
ресираните организации на здружениот труд, нив-
ните здруженија И други организации, да изнесу-
ваат најмалку 20% од износот на средствата што ги 
обезбедува федерацијата. 

Средствата од став 1 на овој член се водат на 
посебна сметка ка ј Стопанската комора на Југосла-
вија. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој општествен дого-

вор се користат наменски и тоа: 
1) за покритие на трошоците за реализација на 

Програмата на туристичката пропаганда за 1977 
година;' 

2) за покритие на трошоците на туристичките 4 

претставништва во странство, 

Член 3 
Програмата на туристичката пропаганда за 1977 

година опфаќа активности што се од интерес за 
целата земја и се однесуваат на: пропагирање на 
туристичките можности на Југославија; давање ин-
формации на граѓани и организации во странство, 
како и на странски туристи во Југославија за усло-
вите за патување и престој во Југославија; следење . 
fta движењата на странските туристички- пазари 
заради насочување на туристичката пропаганда и 
соработка со други земја на заеднички акции. Про-
грамата се утврдува во согласност со политиката 
за развојот на странскиот туризам, што ја утврди 
Собранието на СФРЈ. 

Програмата на туристичката пропаганда за 1977 
година, средената за нејзината реализација и за 
покритие на трошоците на туристичките претс,тав-
ништва во странство, ја утврдуваат Извршниот од-
бор на Стопанската комора на Југославија и Прет-
седателството на Туристичкиот сојуз на Југослави-
ја. во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Стопанската комора на Југославија и Туристи-
чкиот сојуз на Југославија ќе се грижат за извр-
шувањето на Програмата, на туристичката^ пропа-
т е л а за 1977 година и заради тоа ќе склучат дого-
вор со непосредните извршители на одделни акции 
предвидени со таа програма. 

Член 4 
Учесниците на .оѕо ј општествен договор се ,со-

гласни, средствата што, на име свое учество, ги' 

обезбедуваат според член 1 од овој општ,ествен до-
говор да ги даваат непосредно на користење според 
утврдената динамика што му одговара на оствару-
вањето на Програмата на туристичката пропаганда 
за 1977 година. 

Член 5 
Вкупните обврски за користење. на средствата 

од член 1 на овој општествен договор, можат да 
создаваат до износот на расположивите средства .36 
намените од член 2 на овој општествен договор. 

Член 6 
Стопанската комора на Југославија 'и ^Туристич-

киот сојуз на Југославија, ќе поднесат до 31 mptf 
1978 година, до Сојузниот извршен ,совет извештај' 
за извршувањето на Програмата на туристичката 
пропаганда за 1977 година to за потрошокот на сред-
ствата од член 1 на овој општествен договор.. 

,Член 7 
Овој општествен договор се објавува во „Служ-

бен лист на СФРЈ". 

21 април 1977 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет 

член на Сојузниот 
извршен совет и 

претседател на Сојузниот 
комитет за туризам, 

Милан Вукасовиќ, с. р. 

За Стопанската комора 
на Југославија 

претседател, 
Илија Бакиќ, с. р. 

За Туристичкибт ,сојуз 
на Југославија 

претседател, 
Крсте Марковски, с .р 

307. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 
Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина, Извршниот совет на Со-
бранието на општина Бели Манастир, Извршниот 
совет на Собранието на општина Вуковар, Изврш-
ниот совет на општина Апатин, Извршниот совет 
на Собранието на општина Сомбор, Извршниот со-
вет на Собранието на општина Шид и Ловно-шум-
окото и земјоделско стопа,нство ,Делен" — Белград, 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕ-
НИОТ РЕЖИМ И НА СТЕПЕНОТ НА ЗАШТИТА-
ТА НА БАРАЊСКО-БАЧКОТО И ИЛОЧКОТО 

ЛОВНО ШУМСКО ПОДРАЧЈЕ 
\ 

Член 1 
' Извршниот совет на. Са.борот на СР Хрватска 

се обврзува, во рамките на своите права и должно^ 
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сти, да настојува подрачјата утврдени со овој оп-
штествен договор на териториите на општините 
Бели Манастир и Вуковар, во согласност со Законот 
за -заштитата на природата („Народно новине СР, 
Хрватске", бр. 54/76), да се прогласат за парк-шума. 

Извршниот совет на Собранието на САП Вој-
водина се обврзува, во рамките на своите права и 
должности, да настојува подрачјата определени со 
овој општествен договор на териториите на општи-
ните Апатин. Сомбор и Шид, во согласност со За-
конот за заштитата на деловите на природата 
(„Службен лист САП Војводине", бр. 10/74 и 1/77), 
да се прогласат за регионален парк. 

Член 2 
Парк-шумата и регионалниот парк од член 1 

на овој Општествен договор (со натамошниот текст: 
паркот), се простира на крајбрежниот дел на реките 
Дунав и Драва. Границите на паркот се опишани и 
вцртани во посебниот прилог Опис на границите на 
паркот, што е составен де,л на овој општествен до-
говор, а не се објавува кон овој општествен до-
говор. 

Природниот резерват Копачки Рит го задржува 
статусот определен со Законот за прогласување на 
поглавното подрачје Копачки Рит за управуван 
природен резерват („Народие новине СР Хрватске", 
бр. 45/67). 

Член 3 
Извршниот совет на Собранието на општина 

Бели Манастир, Извршниот совет на Собранието на 
општина Вуковар, Извршниот совет на Собранието 
на општина Апатин, Извршниот совет на Собрани-
ето на општина Сомбор и Извршниот совет на Со-
бранието на општина Шид се 'обврзуваат дека, во 
согласност со своите права и обврски, ,ќе Им пред-
ложат на собранијата на општините ^Бели Мана-
стир, Вуковар, Апатин, Сомбор и Шид спогодбено 
да го уредат единствениот начин на одгледување, 
ловење и користење на дивечот во паркот, како и 
дека паркот ќе му го предадат на стопанисување 
на Ловно-шумското и земјоделско стопанство ,Де-
лен" — Белград, како специјализирана организации 
ја на здружениот труд за вршење на тие работи. 

Ловно-шумското и земјоделско стопанство ,Де-
лен" е согласно да го прими паркот на стопани-
сување. 

Член 4 
ЈЈовното стопанисување со паркот, освен со при-

родниот резерват Копачки Рит, ќе се врши врз ос-
нова на единствените ловно-стопански основи и го-
дишните планови за стопанисување, во согласност 
со прописите на СР Хрватска, односно САП Војво-
дина за заштита на природата, за шумите и за лов-
ството. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет, во рамките на ,своите 

права и должности, ќе преземе, мерки во буџетот 
на 'федерацијата да се предвидат финансиски сред-
ства за обезбедување на оптимални услови за одр-
жување и развиток на паркот, а особено за одгле-
дување и заштита на дивеч и за изградба и одржу-
вање на неопходните ловно-стопански објекти, во 
согласност со посебните интереси на федерацијата 
за унапредување на паркот. 

Со договорот помеѓу Сервисот за одржување на 
објектите за потребите на репрезентацијата на со-
јузните органи и Ловно-шумското и земјоделско 

газдинство ,Делен" — Белград, ќе се уредат правата 
и обврските во врска со стопанисувањето -и кори-, 
стењето на паркот. 

Член 6 
Лозпо-шумското и" земјоделско стопанство ,Де-

лен" — Белград се обврзува дека стопанисувањето 
во паркот ќе го организира така што да се обезбеди 
единствен режим на одгледување, заштита, ловење 
и користење на паркет и дивечот^ во паркот, како 
и да се задоволат потребите на органите на феде-
рацијата во согласност ,со договорот од ,член 5 на 
овој општествен договор. 

Член 7 
Овој општествен договор влегува во сила кога 

ќе го потпишат' овластените претставници на сите 
учесници на овој општествен договор. 

Член 8 
Овој општествен договор се објавува во „Служ-

бен лист на СФРЈ". 

21 април 1977 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет 

член на Советот и 
претседател на Сојузниот 
комитет за земјоделство, 
инж. Иво Куштрак, с. р. 

За Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска 
републички секретар за 
земјоделство,, прехранбена 
индустрија и- шумарство, 
инж. Раде Павловиќ, с. р. 

" За Извршниот совет на 
Собранието на САП 

Војводина 
покраински секретар за 

земјоделство, 
дипл. ек. Сава Вујков, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на општина 

Бели Манастир 
потпретседател на 

Извршниот совет на 
Собранието на општина 

Бели Манастир, 
Милан Жежељ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на општина 

Вуковар 
претседател на Извршниот 
совет на Собранието на 

општина Вуковар, 
инж. Јуриша Миховил, с.р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на општина 

Апатин, 
претседател на Извршниот 
совет на Собранието на 

општина Апатин, 
Ѓуро Мандиќ, с. р. 
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За Извршниот совет на 
Собранието на општина 

Сомбор 
претседател на Извршниот 
совет на Собранието на 

општина Сомбор, 
Стипан Острогонац, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на општина 

Шид 
потпретседател на Изврш-
ниот , совет на Собранието 

на општина Шид, 
Стеван Вујасиновиќ, с. р. 

За Ловно-шумското и 
земјоделско стопанство 

,Делен" — Белград 
директор на Ловно-шум-

ското и земјоделско 
стопанство „Јелен" - : 

Белград, 
д-р Данило Тодоровиќ, с.р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за воените су-
дови, објавен во ,,Службен лист на СФРЈ" бр. 4/77, 
се поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

1. Во член 15 став 1 наместо бројот: „4" треба 
да стои: „3". 

2. Во член 16 став 1 наместо бројот: „4" треба 
да стои „3". 

3. Во член 116 став 4 во петиот ред одозгора на-
место зборот: ,.од" треба да стои: „до". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, 21 април 1977 година. 

У К А З И 

. Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

I 

Се отповикува 
Едуард Кљун од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Тур-
ција. 

II 

Се назначува 
Рамадан Враниќи, претседател на Врховниот суд 

на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Турција. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 6 ' 
4 април 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод дваесет и петгодишнината од пос-
тоењето, а за особени заслуги во присобираното на 
архивската граѓа и организирањето на научноис-
тражувачката работа во областа на ориенталисти-
ката, како и за придонес на проучувањето на исто-
ријата' на народите и народностите на Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ориентални институт — Сараево; 

— по повод дваесет и петгодишнината од пос-
тоењето, а за особени заслуги во развивањето на 
ракометниот спорт во Југославија и за значајни 
успеси на натпреварите во земјата и странство -

Рукометни клуб „Борац" — Бања Лука; 

— по повод триесетгодишнината од постоењето 
и работата, а за истакнати заслуги во развивањето 
на физичката култура и за придонес за ширењето 
на братството и единството преку спортските ак-
тивности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Спортско друштво ,.Сарајево" — Сараево; 
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О д С Р Х р в а т с к а 

— по повод двестогодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во создавањето на високо-
стручниот и научниот кадар, како и за придонес на 
развојот на правната мисла и на изградбата на прав-
ниот и општествено-политичкиот систем во нашата 
земја 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Правни факултет — Свеучилишта Загреб 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за постигнати успеси во работата на рехабилита-
цијата на децата и младината заболени од церебрал-
на парализа и за нивното основно школување 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА. 
ЅВЕЗДА 

Завод за рехабилитацију дјеце обољеле од цере-
бралне парализе и основна школа Загреб, Гољак 2; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— по повод 115-годишнината од постое^етс^ а за 
особени заслуги и постигнати успеси во -работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Плинара - Љубљана; 

— за особени заслуги во заштитата и спасува-
њето на човечки животи, на општествениот и личен 
имот, со што е сторен значаен придонес за соција-
листичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Доброволно ватрогасно друштво — Горња 
Шитка ; 

Од С Р С р б и ј а 

— по повод педесетгодишнипата на работата, 
а за извонредни заслуги на полето на здравствената 
заштита на населението, на организирањето на ви-
сокостручната и научната работа во областа на 
инфектологилата, како и на, спречувањето и сузби-
јањето на заразните болести 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
. ЅВЕЗДА 

Клиника за инфективне болести Медицинско? 
факултета — Белград; 

— по повод педесетгодишнината од постоењето 
и работата, а за особени успес.и во музеолошката 
дејност, со што е сторен значаен придонес за кул-
турното издигање на работните луѓе 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Народни музеј — Титово Ужице; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— по повод 150-годишнината^ од постоењето и 
работата, а за истакнати заслуги во ширењето на 
националната култура и развивањето на патриот-
ската свест, како и за значаен придонес на братското 
зближување на народите и народностите на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Матица српска — Нови Сад. 

Бр. 107 
28 октомври 1976 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 
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