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759. 
На основу Амандмана XXXV на Устав СФРЈ, a у вези 

са Амандманом XXXI тачка I. алинеја I. и на основу чла-
на 42. став 2. Закона о Народној банци Југославије и једин-
ственом монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), a поводом Зако-
на о Банци Словеније^ („Урадни лист Републике Словени-
је", бр. 1/91), Закона о новчаној јединици Републике Сло-
веније и Закона о употреби новчане јединице Републике 
Словеније („Урадни лист Републике Словеније", бр. 
17/91), које је Скупштина Републике Словеније донела 
супротно Уставу СФРЈ и савезним законима, Савет гувер-
нера доноси 

О Д Л У К У 
О ЗАДУЖЕЊУ БАНКЕ СЛОВЕНИЈЕ ЗА НОВЧАНИЦЕ 
И КОВАНИ НОВАЦ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА НАРОДНА 

БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. За новчанице и ковани новац, у износу од 
27.300.000.000 динара, за које је, према књиговодственим 
подацима на дан 8. октобра 1991. године, Народна банка 
Словеније задужена код Народне банке Југославије, На-
родна банка Југославије девизно задужује Банку Словени-
је, што по важећем курсу на дан 8. октобра 1991. године из-
носи 1.248.667.589 САД долара. 

Износ девизног задужења из става I. ове тачке смањи-
ваће се до динарског износа новчаница и кованог новца из 
тог става које Банка Словеније преда Народној банди Ју-
гославије. 

Новчанице и ковани новац који се на дан 8. октобра 
1991. године налазе у трезорима Банке Словеније и 
Службе друштвеног књиговодства и у поштама на терито-
рији Републике Словеније, Банка Словеније дужна је да 
врати у року од три дана од дана доношења ове одлуке, a 
новчанице и ковани новац који су били у оптицају до 8. ок-
тобра 1991. године - у року од 30 дана од дана доношења 
ове одлуке. 

Новчанице и ковани новац из става I. ове тачке које 
Банка Словеније не врати у износима и роковима из тачке 
I. ове одлуке, Банка Словеније дужна је вратити у девиза-
ма. 

2. Преузимање новчаница и кованог новца из тачке I. 
ове одлуке обавиће у Банди Словеније комисија коју обра-
зује гувернер Народне банке Југославије. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ у 
„Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 294 
15. октобра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

760. 
На основу члана 30. и члана 80. став I. тачка 5. Закона 

о Народној банди Југославије и јединственом монетарном 
пословању народних банака републике и народних банака 
аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 
88/89 и 61/90), a поводом Закона о банди Словеније, Зако-
на о девизном пословању и Закона о кредитним послови-
ма са иностранством („Урадни лист Републике Словени-
је", бр. 1/91) и поводом одлуке Сабора Републике Хрват-
ске од 8. октобра 1991. године на основу које Република 
Хрватска постаје суверена и самостална држава и расхода 
државно-правне односе са СФРЈ - које су Скупштина Ре-
публика Словеније и Сабор Републике Хрватске донели 
супротно Уставу СФРЈ и савезним законима, Савет гувер-
нера доноси 

О Д Л У К У 
О ОГРАНИЧЕЊУ ПОСЛОВАЊА СА ИНОСTрАН-
СТВОМ БАНАКА СА ТЕРИТОРИЈА РЕПУБЈШСЕ 

СЛОВЕНИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
1. Обавезе које су банке и друге финансијске организа-

ције са територија Републике Словеније и Републике 
Хрватске створиле задуживањем у иностранству после 27. 
јуна 1991. године не признају се као обавезе федерације 
или Народне банке Југославије. 

2. Банке овлашћене за послове са иностранством са 
седиштем у Републици Словенији и Републици Хрватској 
могу користити девизна средства на рачунима код инос-
траних банака - кореспондената само на основу посебне 
сагласности Народне банке Југославије, која се даје у пис-
меном облику. 

Народна банка Југославије даје сагласност из "Става I. 
ове тачке под условом да банка из тог става уредно изми-
рује обавезе по иностраним кредитима за које је федераци-
ја или Народна банка Југославије дала гаранцију или су-
пергаранцију, односно за које је Народна банка Југослави-
је агент платац, као и друге обавезе према Народној банци 
Југославије. 

3. Народна банка Југославије обавестиће све централ-
не банке у иностранству, као и иностране банке код' којих 
су отворени рачуни да банке из тачке I. ове одлуке без саг-
ласности Народне банке Југославије не могу располагати 
средствима на тим рачунима. 

Народна банка Југославије обавестиће иностране 
банке - кореспонденте да јој редовно достављају извешта-
је о приливу и одливу средстава на тим рачунима. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ у 
„Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 295 
15. октобра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер t 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 
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761. 
На основу члана 23. и члана 80. став I. тачка 14. Зако-

на о Народној банди Југославије и јединственом монетар-
ном пословању народних банака република и народних 
банака аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 
34/89, 88/89 и 61/90), a у вези са чл. 14. до 19. Закона о са-
нацији, стечају и ликвидацији банака и других финансиј-
ских организација („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89 и 
63/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У " 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА АК-
ТИВИРАЊА ЈЕМСТВА НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛА-
ВИЈЕ ПО ШТЕДНИМ УЛОЗИМА И ТЕКУЋИМ РАЧУ-

НИМА ГРАЂАНА У ДИНАРИМА 

I. У Одлуци о начину и условима активирања јемства 
Народне банке Југославије по штедним улозима и теку-
ћим рачунима грађана у динарима („Службени лист 
СФРЈ", бр. 57/90, 59/90, 63/90 и 30/91) тачка 3. мења се и 
гласи: 

„3. Када на свом жиро-рачуну нема средстава за теку-
ће исплате по штедним улозима грађана, банка, преко на-
редне банке републике, односно народне банке аутономне 
покрајине (у даљем тексту: народна банка), подноси На-
родној банди Југославије захтев за коришћење позајмице 
ради исплате, односно покрића већ исплаћених штедних 
улога грађана. Уз захтев, банка подноси потврду органи-
зационе јединице Службе друштвеног књиговодства да 
банка нема средстава на свом жиро-рачуну, да је искорис-
тили средства обавезне резерве и да је настала обавеза На-
родне. банке Југославије из тачке 2. ове одлуке. . 

Истовремено са пријемом налога народне банке о 
преносу позајмице са рачуна народне банке - Кредити из 
примарне емисије ван квота, са назнаком броја рачуна 
4676, на жиро-рачун банке, организациона јединица 
Службе друштвеног књиговодства издаће налог за пренос 
средстава у висини искоришћене позајмице на терет жиро-
-рачуна банке, a у корист рачуна народне банке - Кредити 
из лрнмарне емисије ван квота, са назнаком броја рачуна 
4676, који извршава из првог наредног прилива на жиро-
-рачун банке након обезбеђења покрића на жиро-рачуну 
банке, a пре враћања средстава обавезне резерве коришће-
них за одржавање ликвидност! банке." 

2.Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 296 Председник Савета 
15. октобра 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

762. 
На основу члана 20. став I. тачка З, члана 22. и члана 

80. став I. тачка 7. Закона о Народној банци Југославије и 
јединствеиом монетарном пословању народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет 
гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА ОБАВЕЗНЕ 
РЕЗЕРВЕ БАНАКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЊИХОВЕ ДНЕВ-

НЕ л и к в и д н о с т 
I. Банка која наредног дана од дана када Служба 

друштвеног књиговодства по завршеној дневној обради 

налога у платном промету утврди и евидентира средства 
која недостају на њеном жиро-рачуну у смислу члана l i l . 
став 4. Закона о Служби друштвеног књиг ово летва 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 
37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 и 20/91) не обезбеди по-
криће тих средстава - користи средства обавезне резерве 
за исплату, односно покриће већ исплаћених штедних уло-
га, укључујући исплате по текућим рачунима грађана. 

2. Под исплатама штедних улога, односно под испла-
тама по текућим рачунима грађана, у смислу тачке I. ове 
одлуке, подразумевају се и следеће исплате: 

1) када банка на,логом за пренос плаћа обавезу имао-
ца текућег рачуна грађана према његовом повериоцу, чији 
се рачун води код Службе друштвеног књиговодства, на 
терет жиро-рачуна банке или посебног рачуна за обавља-
ње новчаног промета дела банке; 

2) када банка, на терет жиро-рачуна банке или посеб-
ног рачуна за обављање новчаног промета дела банке, из-
вршава налог за наплату друге банке или другог правног 
лица које је за рачун банке извршило исплату по штедним 
улозима и текућим рачунима грађана код те банке; 

3) када банка, на терет жиро-рачуна банке или посеб-
ног рачуна за обављање новчаног промета дела банке, из-
вршава налог за наплату имаоца чека по текућем рачуну 
грађана код банке примљеног по основу продате робе или 
извршене услуге. 

3. Средства обавезне резерве, у смислу тач. I. и 2. ове 
одлуке, користе се по налогу Службе друштвеног књиго-
водства на тај начин што Служба друштвеног књиговод-
ства прима и извршава налоге који гласе на жиро-рачун 
банке, a до износа расположивих средстава на рачуну оба-
везне резерве банке. 

4. За време коришћења обавезне резерве банка не 
може давати кредите нити вршити друге пласмане. 

Ако банка користи обавезну резерву у износу већем 
од 20% издвојених средстава ради успостављања и 
одржавања своје дневне ликвидност^ банка у наредних 
пет радних дака не може Служби друштвеног књиговод-
ства подносити налоге за давање кредита и за вршење 
других пласмана, осим пласмана у хартије од вредности 
Народне банке Југославије са роком доспећа од 30 или ви-
ше дана. Под кредитима и другим пласманима, у смислу 
ове одлуке, подразумевају се пласмани прописани Одлу-
ком о методологији утврђивања укупних пласмана банака 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 9/90 и 27/90), међубанкарски 
пласмани и пласмани у благајничким записима Народне 
банке Југославије. 

Радним даном, у смислу ове одлуке, не сматра се су-
бота. 

5. О коришћењу средстава обавезне резерве у смислу 
ове одлуке Служба друштвеног књиговодства истог дана 
обавештава народну банку републике, односно народну 
банку аутономне покрајине и Народну банку Југославије. 

6. Истовремено са коришћењем обавезне резерве бан-
ке у смислу ове одлуке, Служба друштвеног књиговодства 
издаје налог за повраћај тих средстава из првог наредног 
прилива средстава на жиро-рачуну банке, након што бан-
ка изврши покриће средстава која недостају на њеном 
жиро-рачуну у смислу члана l i l . став 4. Закона о Служби 
друштвеног књиговодства и након што врати позајмицу у 
смислу тачке 3. Одлуке о начину и условима активирања 
јемства Народне банке Југославије по штедним улозима к 
текућим рачунима грађана у динарима („Службени лист 
СФРЈ", бр. 57/90, 59/90, 63/90, 30/91 и 74/91). 

I. Даном^ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о начину и условима коришћењаобавезне ре-
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зерве банака за одржавање њихове дневне ликвидности 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 22/91). 

8. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ у 
„Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 297 Председник Савета 
15. октобра 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. ̂  

763. 
На основу члана 23. став I. и члана 80. став I. тачка 

14. Закона о Народној банци Југославије и јединственом 
монетарном пословању народних банака република и на-
родних банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И 
ПОСТУПКУ ИСПЛАТЕ И ПОКРИЋА ШТЕДНИХ УЛО-
ГА ИСПЛАЋЕНИХ ГРАЂАНИМА СА СТАТУСОМ ИЗ-
БЕГЛИХ ЛИЦА И ОДРЕЂИВАЊУ БАНАКА КОЈЕ ЋЕ 

ОБАВЉАТИ ТЕ ИСПЛАТЕ 

1. У Одлуци о условима, начину и поступку исплате и 
покрића штедних улога исплаћених грађанима са стату-
сом избеглих лица и одређивању банака које ће бављати 
те исплате („Службени лист СФРЈ", бр. 72/91), тачка 2. ме-
ња се и гласи: 

„2. Исплате штедних улога из тачке I. ове одлуке 
обављаће Бањалучка банка л.д., Бања Лука, Монтенегро 
банка д.д., Титоград, Југобанка д.д., Београд, Беобанка 
д.д., Београд, Војвођанска банка д.д., Нови Сад и Новосад-
ска банка д.д., Нови Сад (у даљем тексту: Банка).". 

2. У тачки 3. став I. мења се и гласи: 
„Народна банка Југославије, преко народних банака 

република, односно народних банака аутономних покраји-
на (у даљем тексту: народна банка), одобрава краткороч-
ни кредит Банци до висине исплаћених штедних улога.". 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 298 Председник Савета 
15. октобра 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

764. 
На основу члана IO. став I. h члана 80. став I. тачка 5. 

Закона о Народној банци Југославије и јединственом мо-
нетарном пословању народних банака република и народ-
них банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), a поводом Закона о Бан-
ди Словеније („Урадни лист Републике Словеније", бр. 
1/91) који је Скупштина Републике Словеније донела суп-
ротно Уставу СФРЈ и савезним законима, Савет гувернера 
доноси 

О Д Л У К У 
О НЕПРИМЕЊИВАЊУ ПОЈЕДИНИХ ОДЛУКА САВЕ-
ТА ГУВЕРНЕРА ПРЕМА БАНКАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
I. Даном ступања на снагу ове одлуке прописи из об-

ласти монетарно-кредитне политике, које је донео Савет 

гувернера a којима се регулише количина новца у оптица-
ју и ликвидност банака, неће се примењивати према банка-
ма са територије Републике Словеније. 

2. Према банкама са територије Републике Словеније 
неће се примењивати следеће одлуке Савета гувернера: 

1) Одлука о условима и начину давања краткорочних 
кредита банкама на основу портфеља одређених кратко-
рочних хартија од вредности („Службени лист СФРЈ" бр. 
8/91, 9/91 и 23/91); 

2) Одлука о условима и начину давања краткорочних 
кредита банкама на основу залоге одређених хартија од 
вредности („Службени лист СФРЈ", бр. 8/91 и 23/91); 

3) Одлука о условима и начину давања краткорочних 
кредита банкама на основу одређених исправа о кратко-
рочним кредитима које су банке дале крајњим корисници-
ма за одређене намене („Службени лист СФРЈ", бр. 22/91); 

N 4) Одлука о утврђивању квота за давање реесконтних 
и ломбардних кредита банкама у четвртом тромесечју 
1991. године („Службени лист СФРЈ", бр. 69/91); 

5) Одлука о утврђивању квота за давање краткороч-
них кредита банкама за кредитирање производње ратар-
ских култура рода 199 U године („Службени лист СФРЈ", 
бр. 22/91 и 48/91); 

6) Одлука о утврђивању услова за рефинансирање 
кредита које су банке дале крајњим корисницима за фи-
нансирање сезонских залиха и резерви пшенице домаће 
производње рода 1991. године („Службени лист ,СФРЈ 
бр. 51/91, 58/91, 62/91, 69/91 и 72/91); 

7) Одлука о утврђивању наменских реесконтних кво-
та и услова за рефинансирање кредита банака датих за фи-
нансирање сезонских залиха и резерви пољопривредних 
производа јесење бербе рода 1991. године („Службени лист 
СФРЈ", бр. 69/91); 

8) Одлука о утврђивању наменских реесконтних кво-
та и услова за рефинансирање кредита банака датих за фи-
нансирање улагања у производњу пшенице рода 1992. го-
дине („Службени лист СФРЈ", бр. 69/91); 

9) Одлука о условима и начину давања кредита бан-
кама и другим финансијским организацијама за одржава-
ње дневне ликвидност („Службени лист СФРЈ", бр. 8/91, 
15/91, 20/91, 22/91, 23/91, 30/91, 32/91, 40/91, 46/91, 
48/91, 58/9F, 66/91, 72/91 и 74/91); 

10) Одлука о начину и условима активирања јемства 
Народне банке Југославије по штедним улозима и теку-
ћим рачунима грађана у динарима („Службени лист 
СФРЈ", бр. 57/90, 59/90, 63/90, 30/91 и 74/91); 

11) Одлука о оквирним условима под којима Народ-
на банка Југославије купује и продаје преносиве кратко-
рочне хартије од вредности („Службени лист СФРЈ", бр. 
7/90, 42/90, 52/90, 59/90 и 15/91); 

12) Одлука о утврђивању оквира примарне емисије у 
коме ће Народна банка Југославије куповати и продавати 
хартије од вредности („Службени лист СФРЈ", бр. 79/90 и 
15/91); 

13) Одлука о издавању благајничких записа Народне 
банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89,7/90, 
10/90, 27/90, 42/90, 8/91, 22/91, 44/91 и 66/91); 

14) Одлука о начину и условима коришћења обавезне 
резерве банака за одржавање њихове дневне ликвидност 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/91); 

15) Одлука о одобравању аванса, отпреми, полагању 
и преносу девиза на рачуне Народне банке Југославије ко-
је овлашћене банке остваре обављањем мењачких послова 
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у своје име и за рачун Народне банке Југославије 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 6/91 и 23/91); 

16) Одлука о одобравању краткорочног кредита 
Агенцији федерације за осигурање депозита и санацију ба-
нака ради обезбеђивања финансијске подршке банкама и 
условима под којима се овај кредит одобрава и користи 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 30/91); 

17) Одлука о издавању благајничких записа Народне 
банке Југославије које су банке дужне да уписују из сред-
става кредита добијених од Агенције федерације за осигу-
рање депозита и санацију банака („Службени лист СФРЈ", 
бр. 30/91). 

3. Ова одлука ће се примењивати до коначног утврђи-
вања уставно-правног статуса Републике Словеније. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 299 Председник Савета 
15. октобра 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

Среда 16. октобар 1991. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

759. Одлука о задужењу Банке Словеније за новча-
нице и ковани новац које је издала Народна 
банка Југославије 1205 

760. Одлука о ограничењу пословања са иностран-
ством банака са територија Републике Слове-
није и Републике Хрватске 1205 

761. Одлука о измени Одлуке о начину и условима 
активирања јемства Народне банке Југославије 
по штедним улозима и текућим рачунима тра-л 

ђана у динарима 1206 
762. Одлука о начину и условима коришћења оба-

, везне резерве банака за одржавање њихове 
дневне ликвидност 1206 

763. Одлука о измена Одлуке о условима, начину и 
поступку исплате и покрића штедних улога ис-
плаћених грађанима са статусом избеглих ли-
ца и одређивању банака које ће обављати те ис-
плате 1207 

764. Одлука о непримењивању појединих одлука 
Савета гувернера према банкама са територије 
Републике Словеније 1207 
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