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584в 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85,71/86, 3/88 
и 59/88) и член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕ-
СУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-

ОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефектив-

ни динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 6/87, 45/87, 66/87, 21/88, 22/88, 
39/88, 8/89 и 33/89) во точка 1 бројот: „20.000", се замену-
ва со бројот: „100.000". 

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

О. бр. 60 
26 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влаткомќ, с, р. 

585. 
Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89) а во врска со член 7 
од Законот за привремените мерки за регулирање на кур-
сните разлики и на каматите по девизните обврски кај На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 16/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАПЛАТУВА-
ЊЕ НА КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАРНА-
ТА ЕМИСИЈА КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ГИ КО-
РИСТАТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИ-

ЈА ПО ОСНОВ НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО 
ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Народните банки на републиките односно народ-
ните банки на автономните покраини (во натамошниот 
текст: народните банки) на кредитите од примарната еми-
сија кои овластените банки ги користат кај Народната 
банка на Југославија по основ на депонираното девизно 
штедење на граѓаните на 30 ноември 1988 година, пресме-
туваат и наплатуваат камата по есконтната стапка на На-
родната банка на Југославија, 

Каматата на кредитите од став 1 на оваа точка се 
пресметува месечно, а во согласност со Одлуката за начи-

нот на пресметување, наплатување и плаќање на каматата 
на Народната банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/89). 

Народните банки вршат наплатување на каматата од 
ст. 1 и 2 на оваа ?очка во рок од петнаесет дена по истекот 
на тримесечје^ за изминатото тримесечје. Народните 
банки можат, на барање од овластената банка, да вршат 
наплатување на каматата месечно, и тоа до осми во месе-
цот за изминатиот месец. 

2. Народните банки износот на наплатената камата 
од точка 1 на оваа одлука ќе и го уплатат на Народната 
банка на Југославија најдоцна во рок од 20 дена по исте-
кот на тримесечје^ за претходното тримесечје односно 
до дваесетти во месецот за изминатиот месец ако камата-
та се наплатува месечно. 

3. По исклучок од точ. 1 и 2 на оваа одлука, народни-
те банки за првото тримесечје на 1989 година пресметката 
и наплатувањето на каматата, како и уплатата на таа ка-
мата на Народната банка на Југославија ќе ги извршат 
најдоцна со пресметката и наплатата на каматата за вто-
рото тримесечје на 1989 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 61 
26 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Благоевиќ, с. р. 

58Фв 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Есконтната стапката Народната банка на Југосла-

вија од јуни 1989 година изнесува 28,4% месечно, 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 62 
26 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, ' 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 
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587. 
Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ; НАПЛАТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТАТА НА НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА 

РЕПУБЛИКИТЕ И НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА 
АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини (во натамошниот текст: народните банки) на пласма-
ните од примарната емисија и на другите побарувања на 
Народната банка (во натамошниот текст: пласманите од 
примарната емисија),како и на средствата депонирани кај 
Народната банка пресметуваат и плаќаат, односно напла-
туваат камата по каматните стапки утврдени со прописи-
те донесени врз основа на член 16 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и на народни-
те банки на автономните покраини, на начинот утврден со 
оваа одлука, ако со сојузен закон не е поинаку предвидено. 

2. На пласманите од примарната емисија каматата се 
пресметува месечно. 

Народните банки каматата од став 1 на оваа точка ја 
наплатуваат во рок од петнаесет дена по истекот на трн-
месечјето. Народните банки можат, на барање на банката, 
да вршат наплатување на каматата од став 1 на оваа точка 
месечно, и тоа до осми во месецот за изминатиот месец. 

На кредитите од примарната емисија кои почнувајќи 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, во смис-
ла на сојузниот закон, се дадени со определен рок за враќ-
ање, каматата се пресметува месечно. 

Народните банки каматата од став 3 на оваа точка ја 
наплатуваат на начинот и во роковите од став 2 на оваа 
точка. 

3. По исклучок од одредбите на точка 2 на оваа одлу-
ка, каматата на кредитите за ликвидноста и затезната ка-
мата на пласманите од примарната емисија се пресметува 
месечно, а се наплатува во рок од осум дена по истекот на 
секој месец. 

4. Каматата на средствата на задолжителната резер-
ва на банките кај Народната банка на Југославија се пре-
сметува месечно. 

Народните банки плаќаат камата на средствата на за-
должителната резерва тримесечно наназад, т.е. петнаесет 
дена по истекот на тримесечје^. Народните банки им 
плаќаат камата на средствата на задолжителната резерва 
секој месец, и тоа осум дена по истекот на месецот на бан-
ките кои каматата на пласманите од примарната емисија 
ја плаќаат по истекот на секој месец. 

Каматата на благајничките записи на Народната бан-
ка на Југославија се пресметува месечно, а се плаќа во ро-
кот на втасувањето на благајничкиот запис. 

5. Ако каматната стапка на пласманите од примарна-
та емисија односно на средствата на задолжителната ре-
зерва на банките кај Народната банка на Југославија од-
носно на благајничките записи на Народната банка на Ју-
гославија е утврдена на годишното ниво, каматата се пре-
сметува со примена на месечната конформна стапка. 

6. По исклучок од одредбите на точка 2 став 1 од оваа 
одлука, на кредитите од примарната емисија дадени до 30 
јуни 1989 година каматата се пресметува месечно и се на-
платува во договорениот рок на втасувањето на кредити-
те ако при одобрувањето на тие кредити е така договоре-
но со банката. Под наплата на каматата во договорениот 
рок се подразбира наплатата во рок од осум дена по исте-
кот на месецот во кој кредитот втасал. 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1989 година. 

О. бр. 63 
26 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влашковиќ, с. р. 

588. 
Врз основа на член 16 и член 80 qrae 1 точка 10 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Народната банка на Југославија, народните банки 

на републиките и народните банки на автономните покра-
ини (во натамошниот текст: народните банки) на пласма-
ните од примарната емисија, како и на сите други побару-
вања на Народната банка на Југославија (во натамошниот 
текст: пласманите од примарната емисија) пресметуваат и 
наплатуваат камата по есконтната стапка на Народната 
банка на Југославија, ако со сојузен пропис не е определе-
но поинаку. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на 
кредитите од примарната емисија за селективни намени 
во областа на земјоделството дадени до 10 март 1989 годи-
на, до договорените рокови за нивната наплата, народни-
те банки пресметуваат и наплатуваат камата по каматна 
стапка пониска од есконтната стапка, и тоа: 

1) на кредитите за производство, залихи и резерви на 
пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајни кул-
тури (вклучувајќи и соја) и сурово масло, оризова арпа и 
ориз, тутун, и за производство и залихи на вештачки ѓуб-
рива - во висина од 50% од есконтната стапка; 

2) на кредитите за организирано гоење на добиток 
(говеда, свињи и овци) живина и риби, за производство на 
млеко и млечни преработки од домашно производство 
(вклучувајќи и млеко во прав) и за одгледување на расен 
приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи и 
овци) - во висина од 40% од есконтната стапка; 

3) на останатите кредити за намени во земјоделство-
то - во висина од 60% од ексонтната стапка. 

2. На износот на пласманите од примарната емисија 
што не е вратен во договорениот рок и кој се користи 
спротивно на прописите односно ненаменски, народните 
банки наплатуваат камата по стапка која е за 20% поголе-
ма од есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија. 

На износот на користените средства преку износот на 
расположивите средства на жиро-сметката на банките и 
другите финансиски организации народните банки напла-
туваат камата по стапка која е за 50% поголема од ескон-
тната стапка на Народната банка на Југославија. 

3. Народните банки, во договорите за користење на 
примарната емисија, ќе предвидат одредба за променли-
вост на каматните стапки во согласност со промените на 
каматните стапки на пласманите од примарната емисија 
во смисла на оваа одлука. 

4. Есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија се утврдува во номинален месечен износ врз основа 
на стапката на растежот на цените на мало и определени-
от процент на реално-позитивната стапка на годишно ни-
во, во согласност со Методологијата на Народната банка 
на Југославија за утврдување на есконтната стапка. 

Ако есконтната стапка во тековниот месец, пресмета-
на во смисла на став 1 од оваа точка на годишно ниво, не 
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отстапува повеќе од ± 10% во однос на есконтната стапка 
утврдена за претходниот месец, есконтната стапка нема 
да се менува. 

5. На средствата депонирани кај Народната банка на 
Југославија банките плаќаат камата, и тоа: 

1) на средствата на задолжителната резерва што се 
издвојува на депозити орочени на три и повеќе месеци, 
средствата прибавени со издавање на хартии од вредност 
со рок за враќање од три и повеќе месеци и на депозити и 
други средства наменети за станбена изградба - по стапка 
во висина од 70% од есконтната стапка на Народната бан-
ка на Југославија; 

2) на средствата на задолжителната резерва што се 
издвојува на депозити на населението по видување и оро-
чени до три месеци - по стапка во висина од 12% од ескон-
тната стапка на Народната банка на Југославија; 

3) на благајничките записи на Народната банка на Ју-
гославија што банките, почнувајќи од денот на влегување-
то на оваа одлука во сила, ќе ги запишат со рок за втасува-
ње од еден месец - по стапка во висина од 60% од ескон-
тната стапка и со рок за втасување од три месеци - во 
висина од 95% од есконтната стапка. 

6. Народната банка на Југославија на бланкетите на 
благајничките записи од точка 5 на оваа одлука ќе предви-
ди одредба за променливосга на каматните стапки на тие 
записи, во согласност со измените на есконтната стапка. 

7. На благајничките записи на Народната банка на Ју-
гославија што банките до денот на влегувањето на оваа 
одлука во сила ги запишале врз основа на Одлуката за из-
давање на благајнички записи на Народната банка на Југо-
славија што банките ги запишуваат на доброволна основа 
(,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/88,49/88, 55/88 и 59/88), 
а што ги наплатуваат по истекот на една година од денот 
на уписот, народните банки плаќаат камата по стапка во 
висина на есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија, на записите што ќе ги наплатат по истекот на 180 
дена - во висина од 80% од есконтната стапка, на записите 
што ќе ги наплатат по истекот на 90 дена - во висина од 
60% од есконтната стапка и на записите што ќе ги напла-
тат по истекот на 60 дена - во висина од 50% од есконтна-
та стапка. 

На благајничките записи на Народната банка на Југо-
славија што банките ги запишале во смисла на точка 1 
став 1 од одредбата под 2 на Одлуката за одржување на 
минималната ликвидност на банките („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 29/88) до рокот за нивно втасување, народните 
банки плаќаат камата по стапка од 11,5% годишно. 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1989 година. 

О. бр. 64 
26 јуни 1989 година Претседател 
Белград н а Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Витковиќ, с. р. 

589. 
Врз основа на член 13 и член 80 став 1 точка 8 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и на народните банки на автономните покраини 
(,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89) во врска со чл. 42 до 
54 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 40/78 и 15/80) Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Народната банка на Југославија ќе издава благај-

нички записи што банките можат да ги запишуваат на на-
чинот и под условите што се предвидени со оваа одлука. 

2. Благајничкиот запис, во смисла на оваа одлука, 
содржи: означување дека е благајнички запис, назив и се-
диште на издавателот на благајничкиот запис, означување 
дека благајничкиот запис гласи на доносител, паричен из-
нос на кој гласи благајничкиот запис, означување дека ка-
матата на благајничкиот запис се пресметува по каматна-
та стапка утврдена во посебна одлука што се донесува врз 
основа на член 16 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини, место и датум на издавањето и сериски 
број на благајничкиот запис, права на имателот на благај-
ничкиот запис и факсимил на потписот на гувернерот на 
Народната банка на Југославија. 

Благајничките записи во смисла на оваа одлука ќе се 
издаваат со рок за втасување од еден месец и од три месе-
ци. 

Вкупната состојба на издадените а неисплатени бла-
гајнички записи на Народната банка на Југославија по 
оваа одлука може да изнесува најмногу 1.000.000.000.000 
динари. 

Благајничките записи, во смисла на оваа одлука, се 
издаваат во апоени од 100.000.000, 500.000.000, 
1,000.000.000, 2,000.000.000 и 5,000.000.000 динари. 

Благајничките записи запишани по оваа одлука бан-
ките не можат да ги поднесат на наплата пред истекот на 
рокот на кој се запишани. 

3. Банките можат да запишуваат благајнички записи, 
во смисла на оваа одлука, кај народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини (во на-
тамошниот текст: народната банка) до 30 јуни 1990 годи-
на, и тоа само од својата жиро-сметка. 

4. Благајничките записи запишани по одредбите на 
оваа одлука можат да се пренесуваат на други банки од-
носно на други финансиски организации по основ на ку-
попродажба на тие записи или за намирување на обврски-
те меѓу банките и финансиските организации, под услови-
те и на начинот што имателот на благајничкиот запис ќе 
ги договори со купувачот на тие записи. 

5. Обврските од благајничките записи издадени по од-
редбите на оваа одлука ги извршува народната банка, на 
барање од банките односно другите финансиски организа-
ции кои го поднесуваат благајничкиот запис на наплата, 
во рокот за втасување на тие записи, и тоа со исплата на 
главнината и каматата, што се смета од денот на запишу-
вањето до денот на исплатата на тие записи од страна на 
народната банка. 

6. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за издавање на благајнички 
записи на Народната банка на Југославија што банките ги 
запишуваат врз доброволна основа („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 42/88, 49/88, 55/88 и 59/88). 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1989 година. 
О. бр. 65 
27 јуни 1989 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

590. 
Врз основа на член 264 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), сојуз-

ниот секретар за сообраќај и врски, во согласност со сојузниот секретар за финансии, издава 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНАТА СПОСОБ-
НОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ 

1. Во Наредбата за височината на надоместот за проверка на стручната способност на воздухопловниот персо-
нал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 80/87) точката 4 се менува и гласи: 
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„4. При проверката на стручната способност на воздухопловниот персонал, на членовите на комисијата за по-
лагање на испит подносителот на барањето им обезбедува средства на име на дневници и трошоци за превоз според 
прописот со кој се определуваат издатоците за патни и други трошоци кои на сојузните органи на управата и на сојузни-
те организации им се признаваат во материјални трошоци." 

2. Точката 5 се брише. 
3. Табелата 1 се менува и гласи: 

Височина на надоместот 

Ред. 
бр. Вид i за основна 

дозвола 
за за признавање 

овластување на дозвола овластување вонреден 
преглед 

1 Пилот на слободен балон 40.000 20.000 20.000 10.000 20.000 

2 Пилот на змев 30.000 15.000 20.0001 10.000 15.000 

3 Пилот на едрилица 50.000 25.000 25.000 15.000 25.000 

4 Спортски пилот на авион и хеликоптер 70.000 40.000 20.000 10.000 40.000 

5 Спортски падобранец 30.000 15.000 15.000 10.000 15.000 

6 Професионален пилот на авион и хеликоп-
тер 200.000 150.000 100.000 80.000 150.000 

7 Професионален пилот од I класа на авион 250.000 170.000 150.000 100.000 170.000 

8 Сообраќаен пилот на авион и хеликоптер 300.000 220.000 170.000 150.000 220.000 

9 Навигатор летач 150.000 100.000 100.000 70.000 100.000 
10 Инженер летач во авион и хеликоптер 200.000 150.000 100.000 80.000 150.000 

И Вернфштатор летач 100.000 80.000 80.000 60.000 80.000 

12 Домаќин, домаќинка на воздухоплов 150.000 100.000 100.000 80.000 100.000 

13 Воздухопловен механичар 200.000 150.000 100.000 80.000 150.000 

14 Воздухопловен техничар за техничка подго-
товка 100.000 80.000 80.000 50000 80.000 

15 Воздухопловен инженер за техничка подго-
товка 150.000 100.000 90.000 60.000 100.000 

16 Воздухошѕовно-сообраќаен персонал 150.000 100.000 90.000 60.000 100.000 

17 Друг стручен персонал 200.000 150.000 100.000 80.000 150.000 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2882/2 
21 јуни 1989 година Сојузен секретар за 
Белград сообраќај и врски, 

Јоже Отокар, с. р. 

Страна 

С О Д Р Ж И Н А I 587. Одлука за начинот на пресметување, наплату-
Страна вање и плаќање на каматата на Народната бан-

л л ка на Југославија, на народните банки на ре-
584. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и публиките и на народните банки на автоном-

шесување на ефективни динари во патничкиот н и т е покраини - 946 
промет со странство 945 
^ 588. Одлука за каматните стапки на Народната бан-

585. Одлука за начинот на пресметување и наплату- и н а Ј у г о с л а в и ј а . 9 4 6 
вање на каматата на кредитите од примарната 
емисија кои оштетените банки ги користат кај 589. Одлука за издавање на благајнички записи на 
Народната бинка на Југославија по основ на Народната банка на Југославија 947 
депонираното девизно штедење на граѓаните 945 

590. Наредба за измени на Наредбата за височина-
586. Одлука за есконтната стапка на Народната та на надоместот за проверка на стручната 

банка на Југославија - 945 способност на воздухопловниот персонал 947 
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