
НА СОЦИЈАЛ ИС 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува 
во издание на српскохрватски односно 
хрватскосрпски, словенечки, македон-
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според тарифата - Жиро сметка кај 
Службата на општественото книговод-

ство 60802-603-21943 

Четврток, 21 декември 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 83 ГОД. XLV 

Цена на овој број е 10.200 динари. -
Претплатата за 1989 година изнесува 
1.050.000 динари. - Рок за рекламации 15 
дена. - Редакција Улица Јована Ристика 
бр. 1. Пошт. фах 226. - телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; 
Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756; Телефакс 651-482 

1293. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-. 
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕНА НА 

ВРЕДНОСТА НА ДИНАРОТ 

Се прогласува Законот за промена на вредноста на 
динарот, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 
1989 година. 

П бр. 1Ј06 
20 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д -р Јанез Дрвовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д -р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ДИНАРОТ 

Член 1 

Со овој закон се утврдува нова вредност на динарот, 
така што конвертибилниот динар (во натамршниот текст: 
динарот), со влегувањето на овој закон во сила, во однос 
на постојните банкноти и ковани пари вреди 10.000 постој-
ни динари. 

Динарот се дели на 100 пари. 

Член 2 

Народната банка на Југославија ќе ги издаде новите 
видови банкноти и ковани пари и ќе ги пушти во оптек 
најдоцна до 31 декември 1991 година. 

Член 3 

Покрај банкнотите и кованите пари од член 2 на овој 
закон, постојните банкноти и ковани пари што се наоѓаат 
во оптек на денот на влегувањето на овој закон во сила ос-
тануваат законско средство за плаќање најдоцна до 31 де-
кември 1991 година. 

Член 4 

Со денот на влегувањето на овој закон во сила цените 
на сите производи и услуги се изразуваат во динарите од 
член 1 на овој закон. 

Член 5 

Поштенските и таксените марки и другите таксени и 
даночни вредносници, чековите, налозите за плаќање и 
другите инструменти на внатрешниот платен проме-ѓ што 
ќе бидат во промет на 31 декември 1989 година остануваат 
и понатаму во важност, со тоа што нивната вредност ќе 
му одговара на еден десетилјаден дел од износот означен 
на нив.. 

Член 6 

Износите означени во прописите и во општите акти, 
на обврзниците и на другите хартии од вредност, на мени-
ци!?, договорите и на другите исправи и обврски издадени 
односно настанати до 31 декември 1989 година ќе се под-
разбираат така што 10.000 постојни динари му одговараат 
на еден динар од член 1 на овој закон: 

Член 7 

Паричните вредности и износите од чл. 5 и 6 на овој 
закон од 1 јануари 1990 година ќе се искажуваат во дина-
рите од член 1 на овој закон. 

Член 8 

Претпријатијата, банките и другите правни лица, оп-
штествено-полктичките заедници и нивните органи, како 
и физичките лица што се должни да водат деловни книги, 
ќе извршат пресметување на износите на своите парични 
средства на динарите од член 1 на овој закон според сос-
тојбата на 31 декември 1989 година. 

Од 1 јануари 1990 година сите парични примања и из-
давања ќе се вршат во динарите од член 1 на овој закон. 

Член 9 

Ако при пресметувањето на постојните динари во ди-
нарите од член 1 на овој закон се појават износи во распон 
од 10 пари, ќе се изврши заокружување на тој начин што 
износот од 5 пари ќе се занемарува, а износот над 5 пари 
ќе се заокружува на 10 пари. 

Член 10 

Сојузниот извршен совет ќе донесе, по потреба, по-
блиски прописи за примената на овој закон. 

Член И 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен лист на СФРЈ“. 
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1294. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СТА-
НОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАДРИТЕ И ЗА ВРАЌАЊЕ 
НА ИСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ВО САП КОСОВО ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот из-

нос на средствата за финансирање на Програмата за при-
бавување станови за потребите на кадрите за враќање на 
иселените лица во САП Косово, во периодот од 1989 до 
1993 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седни-
цата nti Соборот на републиките и покраините од 20 де-
кември 1989 година. 

П бр. 1060 
20 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАД-
РИТЕ И ЗА ВРАЌАЊЕ НА ИСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ВО 

САП КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 
ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот износ на средствата за финансирање iia 

Програмата за прибавување станови за потребите на кад-
рите и за враќање на иселените лица во САП Косово во 
периодот од 1989 до 1993 година (во натамошниот текст: 
Програмата) се утврдува во износ од 62,065.350 динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон се обезбедуваат во 

буџетот на федерацијата и од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни покраи-

у ни од делот на задолжителниот заем што се распоредува 
а̂ САП Косово (во натамошниот текст: Фондот на феде-

рацијата), и тоа: 
1) во буџетот на федерацијата 25,560.233 динари 
2) од средствата на фондот на 

федерацијата 36,505.117 динари 

Член 3 
Средствата од член 2 на овој закон се уплатуваат во 

Фондот за прибавување станови за потребите на кадрите 
и за враќање на иселените лица во САП Косово во перио-
дот од 1989 до 1993 година ( во натамошниот текст: Фон-
дот) што се води кај сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на правосудството и управата. 

Член 4 
. Средствата на Фондот на федерацијата од одредбата 

пол 2 на член 2 од овој закон се од кредитен карактер и се 

користат за прибавување на становите утврдени со Про-
грамата. 

Средствата од став 1 на овој член ги уплатува овлас-
тената банка во Фондот според динамиката која ќе обезбе-
ди навремено намирување на обврските на Фондот. 

Ако Фондот на федерацијата не го пренесе утврдени-
от износ од одредбата под 2 на член 2 оц овој закон, 
Службата на општественото книговодство, по налог од 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на финансиите, во рок од пет дена 
од денот на приемот на налогот износот на неуплатените 
средства ќе го пренесе од сметката на Фондот на федера-
цијата на сметката на Фондот. 

f Член 5 
Средствата од член 2 на овој закон ќе се користат 

според динамиката, и тоа: 

1989 година 
1990 година 
1991 година 
1992 година 
1993 година 

Динари 

8,492.070 
12,413.070 
16334.070 
12,413.070 
12,413.070 

Член 6 
Враќањето на средствата на Фондот на федерацијата 

почнува со истекот на три години од денот на истекот на 
годината во која е даден кредитот. 

Средствата што му се пренесуваат на Фондот ќе се 
враќаат со камата од 9% годишно, во рок од 12 години, по-
чнувајќи од рокот од став 1 на овој член. 

Каматата пресметана од денот на добивањето на кре-
дитот до денот на почнувањето на отплатување^ на кре-
дитот му се додава на износот на дадениот кредит и заед-
но со него претставува основица за утврдување на ануите-
тите. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се уплатуваат на 
посебна сметка на организацијата која стопанисува со 
станбениот фонд на сојузните органи. 

Член 7 
Собранието на СФРЈ секоја година со своја одлука го 

утврдува износот на средствата што се обезбедуваат во бу-
џетот на федерацијата и од средствата на Фондот на феде-
рацијата. 

Член 8 
Средствата од член 2 на овој закон се користат врз 

основа на финансискиот план со кој се утврдуваат вкупни-
те приходи и вкупните расходи за секоја календарска го-
дина. 

Финансискиот план го донесува Сојузниот извршен 
совет, а го потврдува Собранието на СФРЈ. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на правосудството и управата 
е наредбодавец за користење на средствата за прибавува-
ње станови. , 

Член 9 
Сојузниот извршен совет ја донесува за секоја година 

завршната сметка на средствата за финансирање на Про-
грамата, што ја потврдува Собранието на СФРЈ. 

Годишниот извештај за користењето на средствата за 
финансирање на Програмата му се поднесува на Собрани-
ето на СФРЈ до 31 март тековната година за претходната 
година. 

\ 

Член 10 
Стручните, административните и другите работи во 

врска со користењето на средствата уплатени во Фондот, 
како и работите во врска со евиденцијата за користењето 
на тие средства ги врши сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на правосудството и управата. 
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Трошоците настанати во врска со користењето на 
средствата за реализација на Програмата се покриваат 
врз товар на тие средства. 

Член 11 
Средствата утврдени со одлуката на Собранието на 

СФРЈ што не ќе се потрошат до крајот на годината можат 
да се користат во наредните години за истите намени. 

Член 12 
Заради рекпизација на Програмата, САП Косово, ка-

ко дел од своето учество, ги обезбедува без надомест лока-
циите и инфраструктурата за изградба на становите и 711 
плацеви за индивидуална станбена изградба. 

\ 
Член 13 

Средствата за финансирање на Програмата се ут-
врдени според цените што постоеја на 31 мај 1989 година. 

Средствата на буџетот на федерацијата наменети за 
финансирање на Програмата предвидени за одделни годи-
ни ќе се валоризираат при донесувањето на буџетот на фе-
дерацијата, а врз основа на податоците од Сојузниот за-
вод за статистика за движењето на цените на градежните 
работи и на услугите. 

Средствата на Фондот на федерацијата за финансира-
ње на Програмата предвидени за одделни години ќе се ва-
лоризираат шестмесечно со одлука на Собранието на 
Фондот на федерацијата врз основа на податоците на Со-
јузниот завод за статистика за остварениот општествен 
производ на општественото стопанство на републиките и 
на автономните покраини, искажан според принципот на 
чисти дејности. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1295. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ И ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
СТРАНСТВО ЗА СМЕТКА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 

1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за преземање на обврските на 

федерацијата по определени странски кредити и за за-
должување на Народната банка на Југославија во стран-
ство за сметка на федерацијата во 1990 година, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 20 декември 1989 година. 

П. бр. 1111 
20 декември 1989 година 
Белград 

с 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 
л 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈА-
ТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ И ЗА ЗА-
ДОЛЖУВАЊЕТО НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ЗА СМЕТКА НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ВО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат критериумите, обемот и 

начинот на преземањето на обврските на федерацијата за 
плаќање на отплатите и каматите по определени странски 
кредити, како и обемот на задолжувањето на Народната 
банка.на Југославија во странство за сметка на федераци-
јата во 1990 година, по овој основ. 

Член 2 
Заради унапредување на материјалната основа на 

трудот и заради економско-финансиска консолидација на 
определени претпријатија и на други правни лица што 
натпросечно се задолжени спрема странство и натпросеч-
но се оптоварени со курсни разлики по определени стран-
ски кредити, Народната банка на Југославија ги презема 
за сметка на федерацијата, почнувајќи од 1 јануари 1990 
година, обврските за плаќање на отплатите и каматите по 
определени странски кредити во вкупна неотплатена вред-
ност од 9ф2 милиони САД долари. 

Заради рефинансирање на кредитите ^ став 1 на овој 
член односно заради регулирање на обврските по тие кре-
дити, Народната банка на Југослаивја ќе се задолжи во 
странство за сметка на федерацијата до износ од 500 ми-
лиони САД долари, со рок на отплата над 15 години и со 
период на почек од три години. 

Член 3 
Износот на кредитите до кој федерацијата ги презема 

обврските од член 2 на овој закон се распоредува на оддел-
ни републики и автономни покраини сразмерно со учес-
твото на претпријатијата и на другите правни лица од ни-
вната територија во остварувањето на правото на покри-
тие на корените разлики врз основа на Законот за покри-
тие на курсните разлики по определени странски кредити 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86, 31/87, 49/87, 3/88 и 
41/89) во 1988 година, и тоа: 

% Износ 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
С АЛ Војводина 
С АЛ Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

Вкупно: 

ИДО 107,74 мил. Ѕ 
17,62 169,50 мил. Ѕ 
4,10 39,44 мил. Ѕ 

14,57 140,16 мил. ,Ѕ 
2,20 21,18 мил. Ѕ 

21,08 202,79 мил. Ѕ 
10,66 102,55 мил. Ѕ 
18,57 178,64 ч мил. Ѕ 

100.00 962,00 мил,Ѕ 

Член 4 
Надлежните органи во републиките односно во авто-

номните покраини ќе ги опр делат претпријатијата и дру-
гите правни лица и странските кредити по кои федерација-
та ги презема обврските за плаќање до износите наведени 
во член 3 на овој закон врз основа на критериумите и под 
условите утврдени со овој закон. 

Федерацијата ги презема обврските и по одделни 
странски кредити под следните услови: 

- 1) ако по тој кредит веќе се остварува правото на по-
критие на курсните разлики; 

2) ако неотплатениот дел од кредитот е поголем од 1 
мил. САД долари; 

3) ако рокот на втасувале на неотплатениот дел од 
кредитот е подолг од пет години; 

4) ако корисникот на кредитот го остварува правото 
на покритие на курсните разлики во височина од 75% или 
повеќе. 
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Ако со примена на условите од став 2 на овој член не 
биде достигнат износот на кредитот од Член 3 на овој за-
кон, надлежните органи во републиките односно вр авто-
номните покраини можат да определат преземање на об-
врски и по кредитите по кои степенот на покритието на 
куроните разлики во 1988 година бил помал од 75% или 
рокот на втасување на неотплатениот дел од кредитот е 
подолг од три години. 

Член 5 
Корисникот на кредитот и Народната банка на Југо-

славија склучуваат договор за преземање на отплатите и 
каматите на неотплатениот дел од кредитот. 

Корисникот на кредитот се обврзува за денарската 
противвредност на неотплатениот странски кредит што се 
презема да изврши еднократно зголемување на својот де-
ловен фонд. 

Член 6 
Народната банка на Југославија за сметка на федера-

цијата ќе ги изврши сите потребни дејствија за спроведу-
вањето на овој закон. 

Член 7 
Народната банка на Југославија може со девизите, 

што потекнуваат од странскиот кредит од член 2 став 2 на 
овој закон, да изврши во странство откуп на кредитите по 
кои федерацијата ги презела отплатите и каматите или на 
други кредити во соодветен износ, со тоа што обврските 
на федерацијата се гаснат за вредноста на откупените кре-
дити. 

Член 8 
Федерацијата се обврзува дека, во роковите на втасу-

вањето на отплатите и каматите по странските кредити од 
член 2 став 2 на овој закон, ќе и ја пренесе на Народната 
банка на Југославија од буџетот за секоја година потреб-
ната динарсќа противвредност по тековниот курс. 

Износот на средствата за намените од став 1 на овој 
член се утврдува секоја година со одлука за претсметката 
на расходите на курсните разлики по определени странски 
кредити. 

Член 9 
Досегашните корисници на кредитите по кои федера-

цијата ги презела обврските за плаќање на отплатите и ка-
матите не можат да ги остваруваат правата или олеснени-
јата сврзани за тие кредити. \ 

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1990 година. 

1996. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНАТ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА 

РЕЗЕРВИТЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за средствата на резервите, што го усвои Собра-

нието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 20 декември 1989 година. 

П бр. 1116 
20 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Член 1 
Во Законот за средствата на резервите („Службен 

лист на СФРЈ“, бр. 62/77, 41/83, 10/84 и 71/84) во член 7 
став 1 бројот: „4%" се заменува со бројот: „4,5%". 

Во став 2 бројот: „2%" се заменува со бројот: „2,5%". 
По став 7 се додаваат два нови ст. 8 и 9, кои гласат: 
„Ако основната организација од ст. 1 и 2 на овој член 

искаже загуба по годишната пресметка, не е должна од до-
ходот за таа година да издвои за средствата на резервите. 

Одредбата на ст. 1 и 2 од овој член се однесува и на 
работните организации кои во својот состав немаат основ-
ни организации и ца претпријатија,та во општествена соп-
ственост како и на претпријатијата во мешовита сопстве-
ност организирани во согласност со Законот за претприја-
тијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88 и 40/89)" 

Член 2 
Во член 15 се додава нов став 2, кој гласи.-
„ло исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во 

фондовите на заедничките резерви на ниво на републиката 
односно на автономната покраина, по годишната пре-
сметка за 1989 година, ќе се издвои најмалку 40% од сред-
ствата на резервите формирани во согласност со член 7 ст. 
1 и 2 на овој закон, што ќе се употребат за покритие на за-
губите во стопанството по годишната пресметка за 1989 
година согласно со законот.". 

Член 3 
Стапките Од член 1 на овој закон ќе се применуваат 

на годишната пресметка за 1989 година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1297. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 279 ст. 

1,3 и 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Амандман XL точка 3 потточка 2) на 
Устав на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 4 од Законот за покритие на кур-
сните разлики по определени странски кредити, Собрание-
то на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 20 декемвра 1989 година донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТСМЕТКА НА РАСХОДИТЕ НА КУРСНИТЕ 
РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

, ЗА 1990 ГОДИНА 
1. Претсметката на расходите на курсните разлики по 

определени странски кредити за 1990 година се утврдува 
во износ од 3.040 мил. динари, и тоа за: 

1) делумно покритие на реализира-
ните курсни разлики по странски-
те конвертира^ кредити г-

2) делумно покритие на реализира-
ните курсни разлики по странски-
те стоковни кредити 

3) покритие на курсните разлики по 
странските кредити користени за 
изградба на објектот „Фени“, Ка-
вадарци 

4) покритие на курсните разлики по 
. конвенциските девизни обврски на 
Заедницата на југослоенските 
железници 

5) покритие на курсните разлики на 
Југословенскиот нафтовод 

6) покритие по ненамирените обвр-
ски од 1989 година 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на оојавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 
јануари 1990 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 921 
20 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневнќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

1298. 
Врз основа на член 281. став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на 
Амандман XXXIX точка 1 потточка 4) и Амандман XL 
точка 3 потточка 2) на Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, а во врска со член 2 став 2 
од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење' на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини, 
Собранието на СФРЈ на седницата на Собоорот на репуб-
ликите и покраините од 20 декември 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ^ЗАЕДНИЧКАТА МОНЕ-
ТАРНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 

НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1990 ГОДИНА 
1. Во согласност со целите и задачите на економската 

политика, со оваа одлука поблиску се утврдуваат целите и 
задачите на заедничката монетарна политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1990 година 
(во натамошниот текст: мрнетарно-кредитната политика). 

2. Со монетарно-кредитната политика, заедно со дру-
гите мерки на макроекономската политика, а посебно со 
мерките на фискалната политика и на политиката на рас-
пределбата, ќе се обезбеди соодветно влијание врз предви-
деното забавување на стапките на растежот на цените на 
мало и врз предвидениот суфицит во тековните трансак-
ции на платниот биланс. ч 

3. За остварување на целите на економската политика 
од точка 2 на оваа одлука ќе се води рестриктивна моне-

гарно-кредитна политика, така што стапката на порастот 
на нето домашната активна на сите банки може да изнесу-
ва најмногу 7% во однос на состојбата на 31 декември 1989 
година. 

4. Заради остварување на стапката на растежот од 
точка 3 на оваа одлука, Народната банка на Југославија со 
проекцијата на монетарно-кредитната политика ќе го ут-
врди можниот пораст на нето домашната актива-на На-
родната банка на Југославија и со ефикасна примена на 
инстру.ментите на монетарно-кредитното регулирање, во 
согласност со овластувањата од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, ќе го обезбеди остварувањето 
на тој пораст. 

5. Во условите на високо креирање на примарни пари 
преку девизните трансакции и кога со редовните инстру-
менти на монтарно регулирање (посредно) не може да се 
обезбеди остварување на утврдените квантитативни зада-
чи на монетарно-кредитната политика, Народната банка 
на Југославија ќе презема додатни мерки од својата над-
лежност, така што непосредно ќе ги лимитира нето до-
машната актива на Народната банка на Југославија и 
пласманите на деловните банки. 

Лимитите од став 1 на оваа точка ќе се применуваат 
со рок на траење од еден месец, а исклучително со рок кој 
не може да биде подлог од три месеци. 

6. Во рамките на остварувањето на задачите од точ. 3 
и 4 на оваа одлука, Народната банка на Југославија ќе го 
регулира обемот на понудата и побарувачката на пари и 
краткорочни хартии од вредност на пазарот на пари, така 
што ќе купува и ќе продава краткорочни хартии од вред-
ност. 

7. Во рамките од точ. 3 и 4 на оваа одлука, солвентни-
те и кредитно способните банки можат да користат и кре-
дити за рефинансирање од примарната емисија, во рамки-
те на реесконтните квоти, врз основа на определени хар-
тии од вредност и врз основа на определени исправи за 
дадените кредити, првенствено за приоритетни намени во 
земјоделство, ако средствата потребни за одржување на 
ликвидноста не ги обезбедат на пазарот на пари. 

8. Народната банка на Југославија нема да и одобру-
ва кредити на федерацијата по никакав основ. 

Банките, по никакав основ, нема да одобруваат кре-
дити за финансирање на расходите на јавниот сектор (оп-
штествено-политичките заедници, самоуправните инте-
ресни заедници). 

Општествено-политичките заедници и самоуправни-
те интересни заедници не можат да се задолжуваат ни на 
пазарот на пари ниту на пазарот на капитал. 

9. Банките слободно ќе ги формираат активните и па-
сивните каматни стапки, во согласност со понудата и по-
барувачката на пари и хартии од вредност на пазарот. 

10. Општата есконтна стапка на Народната банка на 
Југославија ќе се утврдува зависно од монетарно-кредит-
ните движења и во согласност со понудата и побарувачка-
та на пазарот на пари, со тоа што височината на есконтна-
та стапка да биде реално позитивна. 

Каматните стапки на пласманите и другите побару-
вања на Народната банка на Југославија не можат да би-
дат пониска од општата есконтна стапка. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 
јануари 1990 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 968 
20 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран МеЈак, с. р. 

950 мил. дин. 

640 мил. дин. 

280 мил. дин. 

100 мил. дин. 

110 мил. дин. 

960 мил. дин. 
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1299. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и на член 279 

став 3, од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија како и трчка 3 потточка 3) на Амандман 
XL ма Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Ј м оставија, а во врска со член 7 од Законот за утврду-
вање на вкупниот износ на средствата за финансирање на 
Програмата за прибавување станови за потребите на кад-
рите и за враќање на иселените лица во САП Косово во 
периодот од 1989 да 1993 година, Собраниет,о на СФРЈ на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 
декември 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАДРИТЕ И ЗА ВРАЌАЊЕ НА 
ИСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ВО САП КОСОВО ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА, ЗА 1990 
ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат средствата за финан-
сирање на Програмата за прибавување станови за потре-
бите на кадрите и за враќање на иселените лица во САП 
Косово во периодот од 1989 до 1993 година, за 1990 година 
во износ од 194,256.940 динари. 

I 2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбеду-
ваат во Буџетот на федерацијата за 1990 година и од сред-
ства на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини од делот на задолжителниот 
заем којшто се распоредува за САП Косово, и тоа: 

а) во Буџетот на федерацијата 
за 1990 година 80,000.000 динари 

б) од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој- на 
стопански недоволно разви-
ените републики и автоном-
ни покраини 114,256.940 динари 

, 3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 
јануари 1990 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 971 
20 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ^ 

д-р Слободан Глигормевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

1300. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 ст. 3 

од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, како и точка 3 потточка 3) на Амандман XL на 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија а во врска со член 7 од Законот за утврдување на 
вкупниот износ на средствата за финансирање на Програ-
мата за прибавување Станови за потребите на кадрите и за 
враќање на иселените лица во САП Косово во периодот 
од. 1989 до 1993 година, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 20 декем-
ври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАДРИТЕ И ЗА ВРАЌАЊЕ НА 
ИСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ВО САП КОСОВО ВО ПЕРИО-

ДОТ 1989 ДО 1993 ГОДИНА ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се утврдуваат средствата за финан- -

сирање на Програмата за прибавување танови за потреби-
те на кадрите и за враќање на иселените лица во САП Ко-
сово во периодот од 1989 до 1993 за 1989 година во износ 
од 8,492.070 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбеду-
ваат во Буџетот на федерацијата за 1989 година и од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини од делот на задолжителниот 
заем кој што се распоредува за С АЛ Косово, и тоа: 

а) во Буџетот на федерацијата 
за 1989 година 1,191.000 динари 

б) од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на 
стопански недоволно разви-
ените републики и автоном-
ни покраини . , 7,301.070 динари. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АСбр.967 
20 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

1301 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република, на Амандман 
XXXIX точка 1 потточка 4) и Амандман XL точка 3 по-
тточка 2) на Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 2 став 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија^ за единственото мо-
нетарно работење на народни-те банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини, Собранието 
на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 20 декември 1989 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА И НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО 1989 ГОДИНА 
l.'Bo Одлуката за целите и задачите на заедничката 

монетарна политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 77/88, 40/89, 60/89 и 70/89), во точка 2 став 2 процен-
тот: „1.062%" се заменува со процентот: „2.030%". 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 944 
20 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

1302 
, Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 

1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, и точка 3 потточка 3) на Амандман XL од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
ивја а во врска со член 2 став 3 од Законот за обезбедување 
средсгава за регрес на дел од каматата според одредбите 
на член 6 од Општествениот договор за посебните мерки 
за остварување на политиката на најбрз развој на САП 
Косово во периодот од 1986 до 1990 година, Собранието 
на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 20 декември 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС НА 
ДЕЛ ОД КАМАТАТА ВО 1990 ГОДИНА ПО КРЕДИТИ-
ТЕ ШТО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГИ КОРИС-
ТЕА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО ОСНОВ 

НА ВЕЌЕ КОРИСТЕНИТЕ СТРАНСКИ КРЕДИТИ 
1. За регрес на дел од каматата во 1990 година по кре-

дитите што работните организации од член 6 на Општес-
твениот договор за посебните мерки за остварување на по-
литиката на најбрз развој на С АЛ Косово во периодот од 
1986 до 1990 година ги користеа за намирување на об-
врските по основ на веќе користените странски кредити се 
обезбедуваат средства во износ од 16,200.000 динари во Бу-
џетот на федерацијата за 1990 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 
јануари 1990 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 918 
20 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ,. 

д-р Слободан Глнгорневнќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

1303. х 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Собрание-
то на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именува-
ња, на седницата на Соборот на републиките и покраини-
те од 18 декември 1989 година и на седницата на Сојузни-
от собор од 19 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР 
НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се разрешува од должноста генералниот директор на 

Службата на општественото книговодство на Југославија 
Димитрие Тасиќ, по лично барање. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 958 
19 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 
републиките и Претседател , 

покраините, на Сојузниот Собор, 
д-р Миран Мејак, с. р. Богдана Глумац-Леваков, с.р. 

1304. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со ч,лен 
287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 18 декември 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Соборот на републиките и по-

краините на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија се избира Драгомир Ракиќ, делегат 
во Соборот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ. 

Собрание иа, СФРЈ 

АС бр. 977 
18 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневнќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1293. Закон за промена на вредноста на динарот - 2033 
1294. Закон за утврдување на вкупниот изнрс на 

средствата за финансирање на Програмата за 
прибавување станови за потребите на кадрите 
и за враќање на иселените лица во САП Косо-
во во периодот од 1989 до 1993 година 2034 
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Страна Страна 

1295. Закон за преземање на обврските на федера- станови за потребите на кадрите и за враќање 
цијата по определени странски кредити и за на иселените лица во САП Косово во перио-
задолжувањето на Народната банка на Југо- дотод 1989 до 1993 година, за 1989 година - ,2038 
славијан странство за сметка на федерација- 1 3 0 i . Одлука за измена на Одлуката на целите и за-

I W
 в о 1 9 9 0 година 2035 дачите на заедничката монетарна политика и 1296. Закон за измени и дополненија на Законот за н а заедничките основи на кредитната полити-

1 ,и , средствата на резервите 2036 ка во 1989 година 2038 
? н Г т ^ ^302. Одлука за височината на средствата за регрес 
Г з Г Ж о д и н а 0 n r i t n l H l на дел од каматата во 1990 година по креди-

1298. Одлука за целите и задачите на заедничката ^ Т а м Ј р у ^ 
монетарна политика и на заедничките основи - - - - - 2039 
на кредитната политика во 1990 година 2037 користените странски кредити ЛЈЈУ 

1299. Одлука за утврдување на средствата за фи- 1 3 0 3- Одлука за разрешување на генералниот ди-
нансирање на Програмата за прибавување ректор на Службата на општественото книго-
станови за потребите на кадрите и за враќање водство на Југославија 2039 
на иселените лица во САП Косово во перио- 1304. Одлука за избор на потпретседател на Собо-
дот од 1989 до 1993 година, за 1990 година - 2038 рот на републиките и покраините на Собра-

1300. Одлука за утврдување на средствата за фи- нието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
нансирање на Програмата за прибавување лика Југославија - т- ' 2039 
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