
Петок, 19 ма ј 1978 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 26 ГОД. XXXIV 

434. 

Врз основа на член 288 точка 1 и член 309 став 
1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 
од група делегати поднесен врз основа на предлогот 
од Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ еа Југославија, на седни-
цата на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година и на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 15 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За претседател на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија се избира Дра-
гослав Марковиќ, делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 1 
15 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полин, е. р. Доброслав Ќулафиќ, е- P-

435. 

Врз основа на член 288 точка 1 и член 309 
став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија Собранието иа СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година 
и на седницата на Соборот на републиките и пок-
раините од 15 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За потпретседатели на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, ош 
избираат: 

1. Киро Хаџи Васи лев, делегат во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ; 

2. Синан Хасани, делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ; 

3. Руди Колак, делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ; 

4. Срета- Ковачевиќ, делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ; 

5. Иван Кукоч, делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 2 
15 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот свбоџџ 
Зоран Пели*, е. р. Доброслав Кулафжќ, е. р. 

436. 

Врз основа на член 285 точка 17 и член 310 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Собранието на СФРЈ на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 

СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

За претседател на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ се избира Доброслав Ќулафиќ, деле-
гат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 3 
15 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. p. 

Претседавач 
на Сојузниот собор, 

Мухамед Гребо, е. р. 
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437. 

Врз основа на чл. 287 и 310 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 15 мај 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИ-

ЕТО НА СФРЈ 

За претседател на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ се избира Зо-
ран Полич, делегат во Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ. 

Собрание па СФРЈ 

АС бр. 4 
15 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
ва С^г">а-.!пето на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. р 

438. 

Врз основа на член 285 точка 17 и член 310 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
југославија, Собранието на СФРЈ на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗ-
НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

За потпретседател на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ се избира Михајло Јаворски, деле-
гат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 5 
15 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

,. ,., .Доброслав Кулафиќ, е. р. 

439. Ч 

Врз основа на чл. 287 и 310 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 15 мај 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРА-

НИЕТО НА СФРЈ 

За потпретседател на Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ се избира 
Душан Секиќ, делегат во Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ. 

Собрание иа СФРЈ 

АС бр. 6 
15 мај 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зорав Полич, е. р 

440. 

Врз основа на член 184 став 1 од Деловникот на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата 
на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година и на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 15 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА i 
•! 

За генерален секретар на Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија се 
именува Јанез Лукач. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 7 
15 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собо& 
Зоран Полич, е. р. Доброслав Ќулафиќ, е. pw 
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! 441. 

Врз основа на член 184 став 3 од Деловникот на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата 
на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година и на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 15 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН СЕК-
РЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА СОШИЈА ЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За заменик- генерален секретар ма Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија се именува Милан Јоновски. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 8 
15 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ", 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
иа Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р. Доброслав Ќулафик, е. р. 

442. 

Врз основа на член 40 став 1 од Деловникот на 
Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и имену-
вања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

,3а секретар на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ се именува Крсте Чаловски. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 9 
15 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Доброслав ќулафиќ, е. џ* 

443. 1 

Врз основа на член 38 став 1 од Деловникот на 
Соборот на републиките и покраините на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБОРОТ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРА-

НИЕТО НА СФРЈ 

За секретар на Соборот на републиките и пок-
раините на Сознанието на СФРЈ се именува 
д-р Петар Васовиќ. 

Собрание ка СФРЈ 

АС бр 10 
15 мај 1Р78 г г г ш а 

Белград 

Претседател 
на С^брагтттото на СФРЈ, 

Драгослав Марковик, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полин, е. р 

444. 

Врз основа на член 337 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се прогласува Одлуката за избор на Сојузниот 
извршен совет, што ја усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 16 мај 1978 го-
дина и на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 16 мај 1978 година. 

ПР бр. 750 
16 мај 1978 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 1 

на Собранието на СФРЈ, I 
Драгослав Марковик, е. р. 
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Врз основа на член 288 точка 2 и член 348 ст. 
2 и 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Претседателството на СФРЈ за избор на 
претседател на Сојузниот извршен совет, како и на 
предлог на кандидатот што Претседателството на 
СФРЈ го предлогкило за претседател на Сојузниот 
-извршен совет за избор на членови на Сојузниот 
извршен совет и врз основа на мислењето од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 16 мај 1978 година и на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 16 мај 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I 

За претседател на Сојузниот извршен совет се 
избира Веселин Турановиќ. 

И 

За потпретседатели на Сојузниот извршен со-
вет се избираат: 

Инж. Бранислав Икониќ, 
Д-р Иво Марган. 
Инж. Андреј Маринц, 
Драгољуб Ставрев, и 
Гојко Убинарни. 

I I I 

Зо членови на Сојузниот извршен сопот се из-
бираат: 

Стојан Андов, 
Вуко Драгановиќ, 
Д-р Слободан Глигориевиќ, 
Инж. Бранислав Икониќ, 
Инж. Душан Илиевиќ, 
Инж. Радое Контиќ, 
Д-р Иво Марган, 
Инж. Андреј Маринц, 
Богољуб Недељковић 
Инж. Вајо Скенџиќ, 
Драгољуб Ставрев, 
Борис Шнудерл, 
Гојко Убиларнп и 
Шукрија Узуновић 

I V 

За сојузни секретари се именуваат: 
Јосип Врховец — за надворешни работи, 
Никола Љубичиќ — за народна одбрана, 
Фрањо Херлевиќ за внатрешни работи, 
Инж. Петар Костиќ — за финансии, 
Метод Ротар — за надворешна трговија, 
Имер Пуља — за пазар и општи стопански 

работи, 
Лука Бановиќ — за правосудство и организација 

на сојузната управа, и 
Исмаиљ Бајра — за информации. 

-V 

За претседатели на сојузните комитети се име-
нуваат: 

Инж. Стојан Маткалиев — за енергетика и ин-
дустрија, 

Инж. Милован Зидар — за земјоделство, 
Анте Зелиќ — за сообраќај и врски, 
Светозар Пеновски — за труд, здравство и со-

цијална заштита, 

Милан Вукасовиќ — за прашања на борците Н 
на воените инвалиди, и 

Д-р Александар Фира — за законодавство. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 11 
16 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полин, е. р. Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

445. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 31 став 3 од Законот за организацијата и 
делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 16 мај 1978 година 
и на седницата на Соборот на републиките и пок-
раините од 16 мај 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛА-

НИРАЊЕ 

За генерален директор на Сојузниот завод за 
општествено планирање се именз ва Спасое Меде-
ница, досегашен потпретседател на Извршниот со-
вет на СоГ-анието на СР Црна Гора. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 13 
16 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Молич, е. р. Доброслав Кулафиќ, е. р. 

446. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 225 став 2 од Законот за основите на 
системот на државната управа и со Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата, ка 
предлог од Сојузниот извршен совет, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 мај 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИТЕ КОМИТЕТИ 

1. Во сојузните комитети по еден претставник 
делегираат следните сојузни органи на управата и 
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сојузни организации, самоуправни организации и 
заедници и општествени организации во федера-
цијата, и тоа: 

1) Во Сојузниот комитет за енергетика и инду-
стрија: 

— Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 
— Сојузниот завод за општествено планирање; 
— Интересната заедница на Југославија за еко-

номски односи со странство; 
— Сојузот на републинките и покраинските са-

моуправни интересни заедници за научна дејност иа 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 

— Стопанската комора на Југославија; 
— Заедницата на економските институти; 
— Заедницата на институтите за нуклеарни ис-

тражувања; 
— Деловната заедница на југословенската ма-

шиноградба и електро-машиноградба; 
— Општото здружение за нафта и гас; 
— Здружението на рудниците за. јаглен на Ју-

гославија; 
— Југословенскиот комитет на Светската кон-

ференција за енергија; 
2) Во Сојузниот комитет за земјоделство: 

i — Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 
— Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-

пански работи; 
— Сојузниот завод за општествено планиравме; 
— Интересната заедница на Југославија за еко-

номски односи со странство; 
— Стопанската комора на Југославија; 

• — Задружниот сојуз на Југославија; 
— Општото здружение за земјоделство и пре-

хранбена индустрија; 
3) во Сојузниот комитет за сообраќај и врски: 
— Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 
— Сојузниот секретаријат за внатрешни работи; 
— Сојузниот секретаријат за информации;. 
— Сојузниот завод за општествено планирање; 
— Стопанската комора на Југославија (Општо 

здружение на сообраќајот); 
— Југословенскиот завод за патишта; 
4) во Сојузниот комитет за труд, здравство 

и социјална заштита: 
— Сојузниот секретаријат за надворешни ра-

боти; 
— Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 
— Сојузниот завод за општествено планирање; 
— Стопанската комора на Југославија; 
— Постојаната конференција на градовите на 

Југославија; 
— Сојузот на заедниците на пензиското и инва-

лидското осигурување на Југославија; 
— Сојузот на заедниците на здравственото оси-

гурување и здравството на Југославија; 
— Сојузот на заедниците за вработување на Ју -

гославија; 
— Координациониот одбор на републичките и 

покраинските заедници за детска заштита; 
— Координациониот одбор на самоуправните ин-

терес™ заедници за социјална заштита на репуб-
ликите и автономните покраини; 

5) во Сојузниот комитет за прашања на борците 
и на воените инвалиди: 

— Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 
— Сојузот на заедниците на здравственото оси-

гурување иа Југославија; 
— Сојузот на заедниците на пензиското и инва-

лидското осигурување на Југославија; 
6> во Сојузниот комитет за законодавство: 
— Сојузниот секретаријат за надворешни ра-

боти; 
— Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 
— Сојузниот секретаријат за внатрешни работи\ 

— Сојузниот секретаријат за фг тасин ; 
— Сојузниот секретаријат за надворешна трго-

вија; 
— Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-

пански работи; 
— Сојузниот секретаријат за правосудство и ор-

ганизација на сојузната управа; 
— Интереси ата заедница на Југославија за еко-

номски односи со странство; 
— Стопанската комора на Југославија; 
— Сојузот на здруженијата на правниците на 

Југославија. 
2. Во сојузните комитети од точка 1 на оваа 

одлика делегираат по еден свој претставник извр-
шните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните по-
краини. 

3. Претседателите на с о б н и т е комитети ќе ут-
врдат со решение кои лица се делегирани во однос-
ниот сојузен комитет од страна на органите, органи-
зациите заедниците определени во точ. 1 и 2' на 
оваа одлука. 

Решението од стаз 1 <на осла точка се објавува 
во , Службен лист h;i СФРЈ'1 и му се издава на секој 
член руа односниот сопзрн комитет. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавуваното no „СЛУИГ^Ч ЛИСТ на СФРЈ". 

Сопранов ил СФР! 

АС бр -. 12 
16 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на С ФРЈ 

Дра* до лав Мадаош?!^ е. р* 

Претседател 
на Сојузниот собор,, 

Ќулаф^ќ, е. џ 

447. 

Врз основа на член 327 од Уставот на СФРЈ и 
чл. 65, бб и 67 од Деловншгот за работа на Претсе-
дателството иа СФРЈ „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/75), Претседателството на СФРЈ на седницата 
од 15 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗВОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За потпретседател на. Претседателството на Соци>-
јалистичка Федеративна Република Југославија, за 
период од една година, почнувајќи од 16 мај 197$ 
година, се избира Фадил Хоџа, член на Претседател-
ството на СФРЈ од САП Косово. 

Претседателство на Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија 

Број 0 - 6 
15 мај 1978 година ^ 

Белград 

Претседател 
на Претседателството, 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. pit 
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448. 

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и 
член 57 став 1 од Законот за книговодството (..Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА 
БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за Контниот план и за билансите 

за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/77) по 
[член 10 се додаваат два нови члена, кои гласат: 

„Член 10а 
Народната банка на Југославија води посебно 

книговодство за средствата што сочинуваат девиз-
ни резерви на Југос навиј а (во натамошниот текст: 
девизните резерви) и за изворите на тие средства 
според Контниот план за девизните резерви, што е 
отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Состојбата на средствата и на изворите на сред-
ствата на девизните резерви Народната банка на 
Југославија ги искажува на Образецот Биланс на 
состојбата на девизните резерви на 19— го-
дина, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин 
составен дел. 

Состојбата на средствата и на изворите на сред-
ствата на девизните резерви на почетокот на годи-
ната, промените на тие средства и на изворите на 
средствата во текот на годината и нивната состојба 
на крајот на годината, Народната банка на Југосла-
вија ги искажува на образецот од член 6 на оваа 
уредба. 

За девизните резерви Народната банка на Југо-
славија не врши посебно утврдување на приходите 
и расходите во текот на годината (периодична пре-
сметка) како ниту за деловната година (завршна 
сметка) и не го пополнува образецот од член 5 на 
оваа уредба. 

Член 106 
Основните банки и Поштенската штедилница од 

член 1 на оваа уредба, што покрај другите кредит-
но-банхарски работи, се занимаваат и со присобира-
н а па штедни влогови и други средства на граѓани 
водат посебно книговодство за тие средства според 
Контниот план за средствата на граѓани, што е отпе-
чатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Состојбата на средствата и на изворите на сред-
ствата на граѓаните, основните бачки и Поштенска-
та штедилница ги искажуваат на Образецот Биланс 
на состојбата на средствата на граѓаните на 
19 година, што е отпечатен кон оваа уредба и 
е нејзин составен дел. 

Состојбата на средствата и на изворите на сред-
ствата на граѓаните на почетокот на годината, про-
мените на тие средства и на изворите на средствата 
во текот на годината и нивната состојба на крајот 
на годината, основните банки и Поштенската ште-
дилница ги искажуваат на образецот од член 6 на 
оваа уредба. 

За средствата на граѓаните основните банки и 
Поштенската штедилница не Рршат посебно утвр-
дување на приходите и расходите во текот на го-
дината (периодична пресметка), како ниту за де-
ловната година (завршна сметка) и не го пополну-
ваат образецот од член 5 на оваа уредба." 

Член 2 
Во Контниот план за банките, што е составен 

дел од Уредбата за Контниот план и за билансите 
на банките, се вршат следните измени и дополне-
ш е 

1) во називот на контото 150 зборовите: „и на-
домести" се бришат; 

2) називот на контото 151 се менува и гласи: 
„151 — Побарувања по основ на надомести"; 
3) во класа 1: „Финансиски и пресметковни 

средства" по групата на контата: „15 — Побарувања 
од деловни односи" се додава нова група на конта 
со четири нова конта, кои гласат: 

„16 — Побарувања од граѓаните по средства на 
граѓани 

160 — попарувања од граѓани по основ на крат-
корочни динарски средства на граѓани 

161 — Побарувања од граѓани по основ на дол-
горочни динарски средства на граѓани 

165 — Побарувања од граѓани во девизи по ос-
нов, на краткорочни девизни средства на 
граѓани 

166 — Побарувања од граѓани во девизи по 
основ на долгорочни девизни средства на 
граѓани"; 

4) во називот на контото 250 зборовите: „и на-
домести" се бришат; 

5) називот на контото 251 се менува и гласи: 
„251 — Обврски по основ на надомести"; 
6) во класа 2: „Тековни обврски" по групата на 

контата „25 — Обврски од деловни односи" се до-
дава нова група на конта со четири нови конта, кои 
гласат: 

„26 — Обврски спрема граѓани по средства на 
граѓани 

260 — Обврски спрема граѓани по основ на крат-
корочни динарски средства на граѓани 

261 — Обврски спрема граѓани по основ на дол-
горочни динарски средства на граѓани 

265 — Обврски спрема граѓани во девизи по ос-
нов на краткорочни девизни средства на 
граѓани 

266 — Обврски спрема граѓани во девизи по 
основ на долгорочни девизни средства на 
граѓани"; 

7) во групата на контата „38 — Побарувања по 
работи во девизи од името и за сметка на правни 
лица", во групата на контата „48 — Краткорочни 
побарувања по работи од името и за сметка на прав-
ни лица и граѓани" и во групата на контата „58 — 
Долгорочни побарувања по работи од името и за 
сметка на правни лица и граѓани" — називите на 
контата се менуваат и гласат: „38 — Побарувања по 
работи во девизи од името и за сметка од правни 
лица и граѓани", „48 — Краткорочни побарувања 
по работи од името и за сметка од правни лица и 
граѓани" и „58 — Долгорочни побарувања по работи 
од името и за сметка од граѓани". 

8) во називите на контата 780, 781, 782, 783, 784, 
880, 881, 882, 883. 884, 980, 981, 982, 983 и 984 по збо-
рот: „сметка" зборот: „на" се заменува со зборот: 
„спрема". 

9) називите на контата 785, 786, 787 и 788 се ме-
нуваат и гласат: 

„785 — Обврски по работи во девизи од името 
и за сметка спрема банки и други фи-
нансиски организации 

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

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

788 — Обврски по работи во девизи од името 
и за сметка спрема странски лица"; 

10) називите на контата 885, 886, 887, 888, 985, 980, 
987 и 988 се менуваат и гласат: 

„885 — Обврски по работи од името и за сметка 
спрема банки и други финансиски ор-
ганизации 
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888 — Обврски по работи од името и за смет-
ка спрема други КОС 

887 — Обврски по работи од името и за сметка 
спрема населението 

888 — Обврски по работи од името и за сметка 
спрема странски лица 

985 — Обврски по работи од името и за сметка 
спрема банки и други финансиски орга-
низации 

986 — Обврски по работи од името и за сметка 
спрема други КОС 

987 — Обврски по работи од името и за сметка 
спрема населението 

988 — Обврски по работи од името и за смет-
ка спрема странски лица"; 

11) во класа 9: Извори на долгорочни средства, 
во групата на контата 97 — Други долгорочни об-
врски, по контото 970 се додава ново конто 971, кое 
гласи: 

„971 — Обврски по тековната сметка на плат-
ниот промет на Народната банка на Ј у -
гославија кај СОК". 

Член 3 
Во Образецот Биланс на состојбата на 

19 година, што е составен дел на Уредбата за 
континиот план и за билансите на банките, се вр-
шат следните измени и дополненија: 

а) заглавивте на образецот се менува и гласи: 

„Реден Конто Позиција Претходна Тековна 
број година година 

1 2 3 4 5 "; 

б) во делот Актива: 
1) под ред. број 31, во колона 3 во називот на 

Позицијата зборовите: „и надомести" се бришат; 
2) под ред. број 32, во колона 3 називот на по-

зицијата се менува и гласи: 
\ „Побарувања по основ на надомести"; 

3) по ред. број 36 се додаваат два нови редни 
броја, кои гласат: 

„Зба 160 — Побарувања од граѓани по основ на 
краткорочни динарски средства на 
граѓани 

366 161 — Побарувања од граѓани по основ 
на долгорочни динарски средства на 
граѓани"; 

4) по ред. број 39 се додаваат два нови редни 
броја, кои гласат: 

„39а 165 — Побарувања, од граѓани во девизи 
по основ на кракткорочни девизни 
средства на граѓани 

396 166 — Побарувања од граѓани во девизи по 
основ на долгорочни девизни сред-
ства на граѓани"; 

5) во ред. бр. 267 до 293 во колона 3 во називот 
Па позицијата по зборот: „сметка" зборот: „на" се 
заменува со зборот: „од", 

в) во делот Пасива: 
6) по ред. број 347 се додава нов реден број 347а, 

кој гласи: 
„347а 971 — Обврски по тековната сметка на 

платниот промет на Народната бан-
ка на Југославија ка ј СОК"; 

1 2 3 4 5 "; 

7) под ред. број 504 во колона 3 во називот на 
позицијата зборовите: „и надомести" се бришат; 

8) под ред. број 505 во колона 3 називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Обврски по основ на надомести"; 
9) по ред број 509 се додаваат два нови редни 

броја, кои гласат: 
„509а 260 — Обврски спрема граѓани по основ 

на краткорочни динарски средства 
на граѓани 

5096 261 — Обврски спрема граѓани по основ на 
долгорочни динарски средства на 
граѓани"; 

10) по ред. број 512 се додаваат два нови редни 
броја, кои гласат: 

„512а 265 — Обврски спрема граѓани во девизи 
по основ на краткорочни девизни 
средства на граѓани 

5126 266 — Обврски спрема граѓани во девизи 
по основ на долгорочни девизни 
средства на граѓани"; 

И) под ред. бр. 525 до 529, 534 до 538 и 543 до 
547 во колона 3 во називот на позициите по зборот: 
„сметка" зборот: „на" се заменува со зборот: „спре-
ма"; 

12) под ред. бр. 530 и 539 во колона 3 називите 
на позициите се менуваат и гласат: 

„Обврските по работите од името и за сметка 
спрема банките и.дру гите финансиски организации"; 

13) под ред. бр. 531 и 540 во колона 3 називите 
на позициите се менуваат и гласат: 

„Обврските по работите од името и за сметка 
спрема другите КОС"; 

14) под ред. бр. 532 и 541 во колона 3 називите 
на позициите се менуваат и гласат: 

„Обврски по работите од името и за сметка 
спрема населението"; 

15) под ред. бр. 533 и 542 во колона 3 називите 
на позициите се менуваат и гласат: 

„Обврски по работите од името и за сметка 
спрема странски лица"; 

16) под реден број 548 во колона 3 називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Обврски по работите во девизи од името и за 
сметка спрема банките и други финансиски органи-
зации"; 

17) под реден број 549 во колона 3 називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Обврски по работите во девизи од името и за 
сметка спрема други КОС"; 

18) под реден број 550 во колона 3 називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Обврски по работите во девизи од името и за 
сметка спрема населението"; 

19) под редниот број 551 во колона 3 називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Обврски по работите во девизи од името и за 
сметка спрема странски лица". 

Член 4 
Во Образецот Приходи и расходи во текот на 

годината — Биланс на приходите и на расходите 
од 1 јануари до 19 година, што е составен 
дел на Уредбата за Контниот план и за билансите 
за банките, дел: „Посебни податоци" од ред. бр. 1 
до 8 се бришат. 
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Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 350 
5 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен' извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафиќ, е. p. 

К О Н Т Е Н П Л А Н 
ЗА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ 
СРЕДСТВА 

12 — БЛАГОРОДНИ И ДРУГИ МЕТАЛИ 

120 — Монетарно злато 

15 — ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ 

154 — Побарувања по основ на девизни ре-
зерви 

19 — АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 

191 — Исправка на вредноста на странски ва-
лути 

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

25 — ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ 

254 — Обврски по основ на девизни резерви 

29 — ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 

291 — Исправка на вредноста на странски ва-
лути 

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 
315 — Девизни ностро покриени акредитиви и 

гаранции 
318 — Други девизни сметки во странство 

33 — КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО 
ДЕВИЗИ 

331 — Пласмани во хартии од вредност во де-
визи на странски лица 

332 — Орочени девизни средства во странство 

334 — Пласмани во девизи ка ј меѓународни 
финансиски организации 

338 — Други пласмани во девизи во странство 

35 — ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕ-
ВИЗИ 

351 — Долгорочни пласмани во хартии од 
вредност во девизи на странски лица 

' 352 — Орочени девизни средства во странство 
354 — Долгорочни пласмани во девизи ка ј ме-

ѓународни финансиски организации 
358 — Други долгорочни пласмани во девизи 

во странство 

КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА 

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

700 — Девизни тековни сметки на домашни 
банки и други финансиски организации 

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

702 — Девизни депозити на банки по основ 
на средства на граѓани 

704 — Девизни лоро покриени ак£)едитиви и 
гаранции 

706 — Примени покрити ја по чекови и кре-
дитни писма 

708 — Други депозити по видување во девизи 
на странски лица 

74 — КРАТКОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО 
ДЕВИЗИ 

745 — Орочени депозити во девизи на банки 
и други финансиски организации 

743 — Орочени депозити во девизи на стран-
ски лица 

75 — ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И 
ДРУЦИ ОБВРСКИ ВО ДЕВИЗИ 

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

754 — Краткорочни кредити во девизи од 
странски лица 

76 — ДОЛГОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ВО ДЕВИЗИ 

765 — Долгорочни депозити во девизи на бан-
ки и други финансиски организации 

768 — Долгорочни депозити во девизи на 
странски лица 

77 — ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И 
ДРУГИ ОБВРСКИ ВО ДЕВИЗИ 

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

774 — Долгорочни кредити во девизи од стран-
ски лица 
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НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 19 ГОДИНА 

А К Т И В А 

Редев Претходна Тековна 
број Конто П о з и ц и ј а година година 

1 2 3 4 5 

А. СРЕДСТВА НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 

I. БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 

1 120 — Монетарно злато 

II. ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА 

2 ЗОО - Девизи — ефективни странски пари 
3 301 — Чекови 
4 307 — Хартии од вредност во девизи — инструменти за плаќање 
5 308 — Други девизни средства 
6 310 — Девизни тековни сметки во странство 
7 315 — Девизни ностро покриени акредитиви и гаранции 
8 318 — Други девизни сметки во странство 

III. КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ 

9 331 — Пласмани во хартии од вредност во девизи на странски лица 
10 332 — Орочени девизни средства во странство 
11 334 — Пласмани во девизи ка ј меѓународни финансиски организации 
12 338 — Други пласмани во девизи во странство 

IV, ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И 
ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ 

13 351 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност во девизи на стран-
ски лица 

14 352 — Орочени девизни средства во странство 
15 354 — Долгорочни пласмани во девизи ка ј меѓународни финансиски 

организации 
16 358 — Други долгорочни пласмани во девизи во странство 

V. ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ И ДРУГИ ПОБА-
РУВАЊА 

17 154 — Побарувања по основ на девизни резерви 
18 191 — Исправка на вредноста на странски валути 

ВКУПНА АКТИВА 

П А С 

1 

И В А 

2 3 4 5 

Б. ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 

I. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА 

19 765 — Долгорочни депозити во девизи на банки и други финансиски 
организации 
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1 

20 

2 

768 

3 4 5 

Долгорочни депозити во девизи на странски лица 
21 772 — Долгорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски 

лица 
22 774 — Долгорочни кредити во девизи од странски лица 

IL КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА 

23 700 Девизни тековни сметки на домашни банки и други финансиски 
организации 

24 701 — Девизни тековни сметки на странски банки и други финансиски 
организации 

25 702 — Девизен депозит на банки по основ на средства на граѓани 
26 704 — Девизни лоро покриени акредитиви и гаранции 
27 706 — Примени покритија по чекови и кредитни писма 
28 708 — Други депозити по видување во девизи на странски лица 
29 745 — Орочени депозити во девизи на банки и други финансиски орга-

низации 
30 748 — Орочени депозити во девизи на странски лица 
31 752 — Краткорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски 

организации 
32 754 — Краткорочни кредити во девизи од странски лица 

III. ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ И ДРУГИ ОБВРСКИ 

33 254 — Обврски по основ на девизни резерви 
34 291 — Исправка на вредноста на странски валути 

ВКУПНА ПАСИВА 

Гувернер 
Раководител на книговодството, на Народната банка на Југославија, 

К О Н Т Е Н П Л А Н 31 — ДЕВИЗНИ СМЕТКИ 

З А С Р Е Д С Т В А Т А Н А Г Р А Ѓ А Н И 310 — Девизни средства на девизна тековна 
сметка на банка во странство 

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ 311 — Девизни средства на девизна тековна 
СРЕДСТВА сметка на банка во Југославија 

10 — ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 312 — Девизни средства на девизна тековна 

100 — Издвоени парични средства на граѓани 
сметка на Народната банка на Југосла-

100 — Издвоени парични средства на граѓани вија, во конвертибилни девизи 
101 — Благајна 

вија, во конвертибилни девизи 
101 — Благајна 

313 — Девизни средства на девизна тековна 
16 — ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ ПО ОСНОВ НА 

СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИ 
сметка на Народната банка на Југо-
славија, во пресметковни валути 

160 — Побарувања од банки по основ на крат-
314 — Девизни средства во депозит на Народ-

160 — Побарувања од банки по основ на крат- ната банка на Југославија 1 корочни средства на граѓани 1 
161 — Побарувања од банки по основ на дол- 33 — ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ ВО ДЕВИЗИ ПО горочни средства на граѓани 

ОСНОВ НА КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА НА 
ГРАЃАНИ 

КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ '! 

30 — ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ 

330 — Побарувања од банки во конвертибилни 
30 — ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕД-

НОСТ девизи ио основ на краткорочни сред-— ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ ства на граѓани 
ЗОО — Девизи — ефективни странски пари 331 — Побарувања од банки во пресметковни 
301 — Чекови во конвертибилни девизи валути по основ на^ краткорочни сред-
302 — Чекови во пресметковни валути ства на трагани 
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БАНКА 

А К Т И В А 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
НА СРЕДСТВАТА НА ГРАЃАНИ НА 19-— ГОДИНА 

35 — ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ ВО ДЕВИЗИ ПО 
ОСНОВ НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА НА 
ГРАЃАНИ 

350 — Побарувања од банки но конвертибилни 
девизи по основ на долгорочни средства 
на граѓани 

351 — Побарувања од банки во пресметковни 
валути по основ на долгорочни средства 
на граѓани 

72 

710 — Краткорочни депозити на граѓани во 
конвертибилни девизи 

711 — Краткорочни депозити на граѓани во 
пресметковни валути 

- ДОЛГОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ВО ДЕВИЗИ НА 
ГРАЃАНИ 

720 — Долгорочни депозити на граѓани во 
конвертибилни девизи 

721 — Долгорочни депозити на граѓани во 
пресметковни валути 

КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА 

70 - ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ ВО ДЕВИЗИ НА 
ГРАЃАНИ 

КЛАСА 8: ИЗВОРИ НА КРАТКОРОЧНИТЕ СРЕД-
СТВА 

80 — ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ 

700 — Девизни сметки на граѓани во конвер-
тибилни девизи 

701 — Штедни влогови на граѓани во конвер-
тибилни девизи 

702 — Девизни сметки на граѓани во пресмет-
ковни валути 

703 — Штедни влогови на граѓани во пре-
сметковни валути 

704 — Други депозити по видување на гра-
ѓани во конвертибилни девизи 

705 — Други депозити по видување на гра-
ѓани во пресметковни валути 

706 — Иселенички девизни влогови 

800 — Жиро-сметки на граѓани 
801 — Тековни сметки на граѓани 
802 — Штедни влогови на граѓани 

81 - КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ НА ГРАЃАНИ 
810 — Краткорочни штедни влогови на гра-

ѓани 
811 — Други краткорочни депозити на гра-

ѓани 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ СРЕД-
СТВА 

90 — ДОЛГОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ 

71 — КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ВО ДЕВИЗИ НА 
ГРАЃАНИ 

900 — Долгорочни штедни влогови на гра-
ѓани 

901 — Други долгорочни депозити на граѓани 

Реден Претходна Тековна 
број Конто П о з и ц и ј а година година 

1 2 3 4 5 

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

а) Динарски средства 

1 100 — Издвоени парични средства на граѓани 
2 101 — Благајна 

б) Девизни средства 

3 зоо — Девизи — ефективни пари 
4 301 — Чекови во конвертибилни девизи 
5 ,302 — Чекови во пресметковни валути 
6 310 — Девизни средства на девизна тековна сметка на банка во стран-

ство 
7 ЗИ — Девизни средства на девизна тековна сметка на банка во Југо-

славија 
8 312 — Девизни средства на девизна тековна сметка на Народната банка 

на Југославија во конвертибилни девизи 
9 313 — Девизни средства на девизна тековна сметка на Народната банка 

на Југославија во пресметковни валути 
10 314 — Девизни средства во депозит на Народната банка на Југославија 
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Раководител на книговодството, Директор, 

1 2 3 4 5 

II. ПОБАРУВАЊА 

а) Побарувања во динари 

и 160 Побарувања од банки по основ на краткорочни средства на гра-
ѓани 

12 161 — Побарувања од банки по основ на долгорочни средства на гра-
ѓани 

б) Побарувања во девизи 

13 330 Побарувања од банки во конвертибилни девизи по основ на крат-
корочни средства на граѓани 

14 331 — Побарувања од банки во пресметковни валути по основ на крат-
корочни средства на граѓани 

15 350 — Побарувања од банки во конвертибилни девизи по основ на дол-
горочни средства на граѓани 

16 351 — Побарувања од банки во пресметковни валути по основ на дол-
горочни средства на граѓани 

ВКУПНА АКТИВА 

ПАСИВА 

1 2 3 4 5 

I. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 

а) Долгорочни депозити во динари 

17 900 — Долгорочни штедни влогови на граѓани 
18 901 — Други долгорочни депозити на граѓани 

б) Долгорочни депозити во девизи 

19 720 — Долгорочни депозити на граѓани во конвертибилни девизи 
20 721 — Долгорочни депозити на граѓани во пресметковни валути 

II. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 

а) Краткорочни депозити во динари 

21 800 — Жиро-сметки на граѓани 
22 801 — Тековни сметки на граѓани 
23 802 — Штедни влогови на граѓани 
24 810 — Краткорочни штедни влогови на граѓани 
29 811 — Други краткорочни депозити на граѓани 

б) Краткорочни депозити во девизи 

26 700 — Девизни сметки на граѓани во конвертибилни девизи 
27 701 — Штедни влогови на граѓани во конвертибилни девизи 
28 702 — Девизни сметки на граѓани во пресметковни валути 
29 703 — Штедни влогови на граѓани во пресметковни валути 
30 704 — Други депозити по видување на граѓани во конвертибилни девизи 
31 705 — Други депозити по видување на граѓани во пресметковни валути 
32 706 — Иселенички девизни влогови 33 

710 — Краткорочни депозити на граѓани во конвертибилни девизи 34 
711 — Краткорочни депозити на граѓани во пресметковни валути 

ВКУПНА ПАСИВА 
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449. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 
6/73), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 

ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 
1. За преминување на државната граница се 

определуваат следните сезонски гранични премини 
за меѓународен поморски сообраќај: Изола, Нови-
град, Опатија, Примоштен, Котор, Будва и Тиват. 

2. Преминувањето на државната граница на гра-
ничните премини од точка 1 на ова решение ќе се 
врши од 1 мај до 31 октомври 1978 година. 

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

Е. п. бр. 351 
10 мај 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

450. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Слз^жбен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА КНИГАТА „ОД ТРИГЛАВА ^ О АНДОВ" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на книгата „Од Триглава до Андов" од Ја -
нез Кладник, што е печатена на словенечки јазик 
во Горица во 1978 година, Италија. 

Бр. 650-1-54/1 
25 април 1978 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

451. 

на овластената банка и за одобрување бескаматен 
кредит на овластената банка што ги депонира де-
визите („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/78) по точ-
ката 11 се додаваат две неви точки, кои гласат: 

„Па. По исклучок од одредбата на точка 11 од 
оваа одлука, овластената банка може до 30 јуни 
1978 година да депонира ка ј Народната банка на 
Југославија девизи на граѓани, со пренос од својата 
девизна сметка кај Народната банка на Југославија 
девизи што ги прибавила со купување на меѓубан-
карски состанок. 

Депонирањето на средствата преку купување на 
девизи во смисла на став 1 од оваа точка овласте-
ната банка може да врши најмногу до износот на 
девизите на девизните сметки и на девизните штед-
ни влогови на граѓани на денот што му претходи 
на денот на купувањето на девизите. 

Купувањето на девизи, во смисла на ст. 1 и 2 
од оваа точка се врши според средниот курс што 
е формиран на меѓубанкарски состанок по редовни 
купувања и продажби на девизи извршени на де-
нот на купувањето на девизите според оваа одлука. 
Износот на динарската противвредност за таквото 
купување на девизи се обезбедува непосредно од 
бескаматен кредит што народната банка на репуб-
ликата, односно народната банка на автономната 
покраина и го одобрува на овластената банка врз 
основа на барање за депонирање на девизи. 

116. Според постапката од точка На на оваа од-
лука, овластената банка може да депонира девизи 
што му одговараат на износот на пропишаната ка-
мата кон крајот на секоја година на девизните 
сметки и на девизните штедни влогови на граѓани-
те, и тоа до 31 јануари наредната година." 

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

О. бр. 23 
24 април 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

452. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 25/ 72 и 35/72) претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), член 
42 од Законот за паричниот систем („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/76) и член 51 ст. 2 и 3 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Со-
ветов на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА ПРИМАЊЕ ВО ДЕПОЗИТ ДЕВИЗИ НА ГРА-
ЃАНИ ШТО СЕ ВОДАТ НА СМЕТКИТЕ НА ОВЛА-
СТЕНАТА БАНКА И ЗА ОДОБРУВАЊЕ БЕСКА-
МАТЕН КРЕДИТ НА ОВЛАСТЕНАТА БАНКА 

ШТО ГИ ДЕПОНИРА ДЕВИЗИТЕ 
1. Во Одлуката за начинот на примање во де-

позит девизи на граѓани што се водат на сметките 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПУМ-

ПИ БЕЗ МОТОР 

1) Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 март 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цепи за пумпи без мотор, со тоа што произ-
водптелскпте организации на здружен труд да мо-
жат своите затечени продажни цени за производите 
опфатени со Спогодбата, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат до 11%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дока производите од точка 1 на оваа спогодба, ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
зано и за цени со решение бр. 2334 од 28 апфил 1978 
година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен - лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Југотурби-
на" — Карловац, „Јастребац" — Ниш, „Електро-
ковина" — Марибор, ИМП — Љубљана, „Лито-
строј" — Љубљана, Металски заводи „Тито" — 
Скопје, и „Горење-Север" — Суботица. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 19 
купувачи — потрошувачи потгшсиици на Спо-
годбата. 

453. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) претставниците на производители-
те и претставниците на потрошугачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АМ-

БАЛАЖА ОД ДРВО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 ноември 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за амбалажа од дрво, со тоа што 
производите леќите организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени. при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат во про-
сек до 11%, а според Ценовникот што е составен дел 
на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5176 од 11 мај 1978 
година. 

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

Претставници на производите пите: 18 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
17 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

Н А З Н А Ч У В А Њ А И Р А З Р Е Ш У В А Њ А 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШШЖ-СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за внатрешни работи Иван Фабијан, пора-
ди заминување на друга должност. 

Е. п. бр. 258 
19 април 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретсе цател, 
Доброслав Кулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54 71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за внатрешни ра-
боти се назначува Рикард Корљан, началник на 
управа во Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

Е. и. бр. 259 
19 април 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен соѕет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист па 
СФРЈ", бр. 32 71, 54 '71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 v 
34; 77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СО-

ЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ 
МЕТАЛИ 

Се разрешува од должноста директор на Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали Петар 
Ковинчиќ, со 1 мај 1978 година. 

Именуваниот правата од работниот однос, во 
смисла на член 45 од Законот за организацијата и 
делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните оргаризации, ќе ги остварува во Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали до 1 мај 1979 
година. 

Е. п. бр. 260 
19 април 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72. 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗА-

ЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за правосудство и организација на сојуз-
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ната управа д-р Душан Цотиќ, еа 31 март 1978 годи-
на, поради заминување на друга должност. 

Е. гг. бр.339 
4 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
354/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШШОШНИК-СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ВА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за правосудство и организација на сојуз-
ната управа Милое Дилпариќ, со 30 јуни 1978 годи-
на, поради заминување во пензија. 

Именуваниот правата од работниот однос, во 
смисла на член 45 од Законот за организацијата и 
делокругот на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации, ќе ги остварува во Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на со-
јузната управа до 30 јуни 1979 година. 

Е. п. бр. 340 
4 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Доброслав ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува до должноста помошник-сојузен 
Секретар зѕи надворешна трговија Сћлајдин Скеја, со 
2 мад 1978 година, поради заминување на друга дол-
жност. 

Е п. бр.341 
4 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Поти ретсе д ате л, 
Доброслав Иулафиќ, е. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва* да се одликуваат: 

— за заслуги на научната и стручната соработ-
ка во областа на ортопедијата со нашите здравстве-
ни установи, со што е направен значаен придонес 
кон проширувањето на пријателските односи поме-
ѓу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Република Франција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Бр. 150 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З ј 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

— за заслуги во негувањето на југословенска-
та култура и ширењево на братството и единството 
меѓу нашите иселеници, како и за значаен придонес 
во развивањето на пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
Република Аргентина 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Церић-Петровић Јосип; почесен конзул на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Аргентина; 

Рубеша Бранко, почесен конзул на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Аргентина. 

Бр. 151 
1 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 



Страна 1028 — Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 мај 1978 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Ју гос л аврија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

— по повод на осумдесетгодишнината на живо-
тот и долгогодишната револуционерна работа, а за 
извонредни заслуги на полето на јавната де,]ност со 
која се придоЕ1сува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Лескошек Франца Франц; 

Бр. 142 
1 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликува: 

— за особени заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на мирољу бината соработка и пријателски-
те односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Народна Република Бангла-
деж 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Rashid Ahmad извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Народна Република Бангладеж во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 

Бр. 154 
6 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страил 

434. Одлука за избор на претседател на Соб-
ранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 1013 

435. Одлука за избор на потпретседатели на 
Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија — — — 1013 

436. Одлука за избор на претседател на Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ — 1013 

437. Одлука за избор на претседател на Со-
борот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ — — — — — — 1014 

438. Одлука за избор на потпретседател на Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ — 1014 

439. Одлука за избор на потпретседател на 
Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ — — — — — 1014 

440. Одлука за именување генерален секретар 
на Собранието на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија — — — 1014 

441. Одлука за именување на заменик-генера-
лен секретар на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија — — — — — — — — — 1015 

442. Одлука за именување секретар на Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ — 1015 

443. Одлука за именување секретар на Собо-
рот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ — — — — — — 1015 

444. Одлука за избор на Сојузниот извршен 
совет — — — — — — — — 1016 

445. Одлука за именување на генерален ди-
ректор на Сојузниот завод за општест-
вено планирање — — — — — — — 1016 

446. Одлука за составот на сојузните коми-
т е т и — — — — — — — — — — 1016 

447. Одлука за избор на потпретседател на 
Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија — — 1017 

448. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за Контниот план и за билансите за 
банките — — — — — — — — — 1018 

449. Решение за определување на сезонски 
гранични премини за меѓународен сообра-
кај — — — — _ — — — 1025 

450. Реигение за забрана на внесувањето и 
растурањето на книгата „Од Триглава до 
Андов" — — — — — — — — — 1025 

451. Одлука за дополнение на Одлуката за 
начинот на примање во депозит девизи на 
граѓани што се водат на сметките на ов-
ластената банка и за одобрување беска-
матен кредит на овластената банка што 
ги депонира девизите — — — — — 1025 

452. Спогодба за промена на затечените цени 
за пумпи без мотор — — — — — — 1025 

453. Спогодба за промена на затечените цени 
за амбалажа од дрво — — — — — 1026 

Назначување и разрешувања — — — — 1026 
Одликувања — — — — — — — — — 1027 


