
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание иа српскохрватски, односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгаро 
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 8,50 динари. - Претплатата 
за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за 
рекламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Пешт. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

564. 

Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член бб став 1 точка 
15 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИ-

МАРНАТА ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 
од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/84) во точка 1 на почетокот на реченицата се додаваат 
зборовите: „Народната банка на Југославија". 

2. Во точка 2 став 1 процентот: „34%" се заменува со 
процентот: „47%".' 

Во став 2 во одредбата под 1 процентот: „21%" се за-
менува со процентот: „31%". 

Во одредбата под 2 процентот: „23%" се заменува со 
процентот: „33%", а во одредбата под 3 процентот: „25%" 
- со процентот: „35%". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Под пласмани за увоз на суровини и репродукцио-

нен материјал, во смисла на оваа одлука, се подразбираат 
и определени динарски побарувања по основ на увоз на 
стоки врз основа на посебни прописи." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
3. Во точка 3 процентов: „45%" се заменува со про-

центот: „62%" на обете места. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Народната банка наплатува од банките камата сдо-

ред стапката од 62% на износот на користените средства 
преку износот на расположивите средства на нивната 
жиро-сметка во смисла на член 111 став 3 од ЗаконотУза 
службата на оппштественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/83)." 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 октомври 1984 го-
дина. 

О. бр. 60 
18 септември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
Радован Макиќ, е. р. 

565. 
Врз основа на член 7 став 2 во врска со член 17 став 7, 

член 22 и член бб став 1 точка 15 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен 
совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДР-
ЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИ-

ТЕ И НА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за надомест за користење на за-
должителната резерва за одржување на дневната ликвид-
ност на банките и на други финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/84) во точка 1 став 1 про-
центот: „0,15%" се заменува со процентот: „0,17%". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 октомври 1984 го-
дина. 

О. бр. 61 
18 септември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југос-
лавија, 

Радован Макиќ, е. р. 

566. 

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 16 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83 и 21/84), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И 
ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИ-
ОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГО-

ДИНА 
1. Заради остварување на задачите на монетарно-кре-

дитната политика, утврдени во точ. 2 до 4 на Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
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БЕЛГРАД 
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во 1984 година, со оваа одлука се регулираат обемот и ди-
намиката на порастот на нето домашната актива и на ди-
нарските пласмани на основните банки и здружените бан-
ки (во натамошниот текст: банки). 

2. Банките се должни во периодот од 1 октомври до 
31 декември да обезбедат: 

1) порастот на нивната нето домашна актива да изне-
сува: 

- до 10,2% на 31 октомври, 
- до 12,1% на 30 ноември, 
- до 14,1% на 31 декември; 
2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесу-

ва: 
- до 11,4% на 31 октомври, 
- до 13,0% на 30 ноември, 
- до 14,4% на 31 декември. 
Банките што даваат пласмани за извоз на стоки и ус-

луги и кредити за производство и сезонски залихи на: 
пченка, оризова арпа - ориз, маслодајни култури - сурово 
масло, шеќерна репка - шеќер и тутун, својата нето до-
машна актива и вкупните динарски пласмани можат да ги 
зголемат над порастот утврден во став 1 од оваа точка, и 
тоа: 

1) за износот на порастот на пласманите за извоз на 
стоки и услуги во периодот јануари-декември 1984 година, 
а најмногу во височина до 20% на 31 октомври, до 25% на 
30 ноември и до 30% на 31 декември 1984 година - од тие 
пласмани со состојба на 31 декември 1983 година; 

2) за износ до 50% од остварениот нето пораст на 
пласманите за производство и залихи на пченка и 50% од 
нето порастот на пласманите за производство и залихи на 
тутун, сметано во однос на состојбата на тие пласмани на 
31 декември 1983 година; 

3) за износ до 70% од остварениот нето пораст на 
пласманите за производство и залихи на шеќерна репка -
шеќер и до 70% од нето порастот на пласманите за произ-
водство и залихи на оризова арпа - ориз сметано во однос 
на состојбата на тие пласмани на 31 декември 1983 годи-
на; 

4) за износот на остварениот нето пораст на пласма-
ните за производство и залихи на маслодајни култури -
сурово масло над процентот од став 1 одредба под 2 на 
оваа точка. 

Банките што својата нето домашна актива и вкупни 
динарски пласмани ги зголемуваат во смисла на став 2 од 
оваа точка за намените од одредбите под 2 до 4 на тој 
став, зголемување во смисла на тој став можат да вршат 
под услов пласманите за тие намени да се наплатуваат во 
согласност со пропишаните рокови, односно со вистинска-
та состојба на залихите на производи. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се 
должни да обезбедат инвестиционите пласмани на банки-
те во основни средства на корисниците на општествени 
средства да неможат да се зголемат над износот на тие 
пласмани со состојба на 31 декември 1983 година, освен 
инвестиционите пласмани за изградба: на објекти со кои 
се обезбедува најмалку 50% од производството за извоз со 
позитивен нето девизен ефект, енергетски објекти врз база 
на домашни извори, објекти за гасификација врз база на 
склучени меѓудржавни договори и определени објекти за 
производство на најдефицитарни суровини и репродукци-
онен материјал; капацитети на примарното земјоделско 
производство, вклучувајќи и хидромелиорација; објекти 
за производство на шински возила од домашно производ-
ство за потребите на југословенските железници; објекти 
за водоснабдување што се неопходни заради спречување 
поголеми растројства во снабдувањето со вода; објекти во 
чие финансирање учествуваат средствата на Фондот на фе-

дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни покраи-
ни ; објекти што се финансираат од дополнителните и по-
себните средства што се користат за побрз развој на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово; објекти за обно-
ва и изградба на подрачјата пострадани од земјотрес и 
објекти во чие финансирање учествуваат кредити на Меѓу-
народната банка за обнова и развој и нејзините афилија-
ции, на Европската инвестициона банка и Еурофима. 

При утврдувањето на порастот на нето домашната 
актива, во смисла на одредбите од оваа точка, не се зема 
предвид порастот по основ на промена на курсот на дина-
рот. 

Порастот на нето домашната актива и на динарските 
пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во 
однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 
1983 година според образецот КНЈ-БИФО. 

За износот на непокриеното пречекорување на динар-
ските пласмани на 31 декември 1983 година се намалува 
износот на можниот пораст на пласманите од одредбите 
на став 1 од оваа точка. 

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, 
ги опфаќа динарските и девизните пласмани на банките и 
другата актива и пасива во нето-износ. 

4. Под динарските пласмани на банките, во смисла на 
точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските плас-
мани што банките им ги даваат на организациите на 
здружен труд и на други општествени правни лица, на ин-
терните банки, на граѓански правни лица и на граѓани, ос-
вен динарските пласмани што им ги даваат на банките, на 
Југословенската банка за меѓународна економска соработ-
ка, на пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштен-
ската штедилница. 

5. Под нето домашна актива и динарски пласмани, во 
смисла на точ. 2 до 4 од оваа одлука, не се подразбираат: 

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
настрадани од земјотреси, пласманите од дополнителните 
и посебните средства што се користат за побрз развој на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу 
до височина на расположивите средства за тие намени; 
пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродо-
ви и изведување на инвестициони работи во странство на 
кредит - до височина на порастот на тие пласмани на ор-
ганизациите на здружен труд за таа намена од средствата 
примени во 1984 година од Југословенската банка за меѓу-
народна економска соработка; инвестиционите кредити 
на банките што ги следат пласманите од постојаните сред-
ства на Фондот на федерацијата за кредитирање на пц-
брзиот развој на стопански недоволно равзиените репуб-
лики и автономни покраини - во делот што се формира со 
здружување на труд и средства на организациите на 
здружен труд; инвестиционите кредити на банките во кои 
учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и 
развој и на нејзините афилијации, на Европската инвести-
циона банка и на Еурофима и пласманите за кредитирање 
на побарувањата од странство, чија наплата е одложена со 
посебен сојузен закон - до височина на вредноста на до-
машната опрема и домашниот материјал што се вградува-
ат во инвестициони објекти, на исплатените лични доходи 
во југословенски динари и на текуштиот стоковен извоз, 
содржани во тие одложени плаќања; 

2) побарувањата во девизи од организациите на 
здружен труд настанати по основ на користењето на 
странски кредити, во смисла на Законот за земање опреде-
лени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83 и 35/83). 

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка 
се должни да обезбедат посебно следење на тие пласмани 
во своите книговодствени евиденции. 
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6. Банките што дале пласмани за сезонски залихи на 
пченица од родот на 1984 година во смисла на точка 2 став 
2 одредба под а) од Одлуката за усогласување на обемот и 
динамиката на порастот на нето домашната актива и на 
динарските пласмани на банките во периодот од 1 јули до 
30 септември 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/84), се должни остварениот пораст на нето домашната 
актива и на динарските пласмани на банките да го усогла-
сат со процентите од тонка 2 став 1 на оваа одлука, и тоа 
60% до 30 ноември, а преостанатите 40% до 31 декември 
1984 година. 

7. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неис-
користениот дел од порастот на динарските пласмани до 
обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, во 
смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 7 од оваа од-
лука. 

Банките кои не ќе остварат пораст на пласманите за 
извоз на стоки и услуги во смисла на точка 2 став 2 одред-
ба под 1 од оваа одлука, можат да им го отстапуваат на 
други банки износот на неискористениот дел од порастот 
на пласманите во смисла на тој став, под услов тоа отста-
пување да се врши наменски само за давање пласмани за 
извоз на стоки и услуги. 

Банките кои ќе остварат пораст на пласманите за 
производство и залихи на пченка, тутун, шеќерна репка -
шеќер и оризова арпа - ориз во смисла на точка 2 став 2 
одредби под 3 и 4 од оваа одлука, можат да им го отстапу-
ваат на други банки износот на неискористениот дел од 
порастот на другите пласмани во смисла на став 1 од оваа 
точка. 

Банките меѓусебно го отстапуваат односно примаат 
неискористениот дел на порастот на динарските пласма-
ни, во смисла на оваа точка, однапред до 25-ти во месецот, 
со тоа што периодот за кој тој дел го отстапуваат не може 
да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно за 
примениот неискористен дел од порастот на динарските 
пласмани, во смисла на оваа точка, банката е должна да ја 
извести надлежната народна банка во рок од три дена од 
денот на отстапувањето односно на примањето на неиско-
ристениот дел на можниот пораст на динарските пласма-
ни, и тоа со доставување фотокопија од договорот или од 
самоуправната спогодба за меѓусебно отстапување и при-
мање на неискористениот дел од порастот на динарските 
пласмани склучен меѓу банките или меѓу здружената бан-
ка и основните банки - членки на таа здружена банка. 

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 5 
став 1 одредба под 1 на оваа одлука е поголем од порастот 
предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, 
не можат да го отстапуваат неискористениот дел од по-
растот на динарските пласмани, освен ако им го отстапу-
ваат на основни банки во рамките на иста здружена банка 
од територијата на републиката односно на автономната 
покраина чија членка е и банката која го отстапува тој не-
искористен дел или на банки во рамките на исто 
здружение на банкарски организации ако на територијата 
на републиката односно на автономната покраина нема 
здружена банка. 

8. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна банка да и доставуваат извештај за ос-
тварениот пораст на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани, според книговодствената состојба на кра-
јот на секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот 
пропишан за доставување на билансот на банката. Народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини и доставуваат на Народната банка на Ју-
гославија збирни извештаи за состојбата на нето домаш-
ната актива и на динарските пласмани на банките на ниво 
на републиките односно на автономните покраини и по 
еден примерок од примените индивидуални извештаи од 
банките во рок од пет дана од денот на истекот на рокот 
за доставување на билансот на банката. 

Народната банка на Југославија во рок од пет дена 
од денот на приемот на збирните извештаи од став 1 на 
оваа точка, ќе им достави на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраини обе-
динет збирен извештај за сите републики и автономни по-
краини. 

9. Извештаите од точка 8 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што го 
пропишува Народната банка на Југославија. 

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

О.бр. 58 
28 септември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

567. 

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 66 став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во 
согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83 и 21/84), Одлуката за 
остварување на целите и задачите на заедничката полити-
ка во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/84 и 
48/84) и точка 7 на Одлуката за критериумите за замена 
на кредитите од примарната емисија за селективни наме-
ни со монетизација со селективно обележје („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 41/83), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-

-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на моне-
тарно-кредитната политика во 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/84, 27/84, 32/84 и 37/84) во точка 11 
став 9 бројот: „180" се заменува со бројот: „150". 

2. Во точка 25 став 2 по процентот: „70%" се додаваат 
запирка и зборовите: „а во периодот од 1 октомври до 31 
декември 1984 година за монетизација на вложувањата во 
сезонски залихи на пченка и оризова арпа, односно ориз 
од родот во 1984 година - во височина од 65%,". 

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

О.бр. 59 
18 септември 1984 година 

. Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 
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568. 

Врз основа на член 17 и член бб став 1 точка 14 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84) и точ-
ка 12 од Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/84 и 48/84), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84 и 
44/84) во точка 2 став 1 во одредбата под 1 процентот: 
„13,7%" се заменува со процентот: „14,2%". 

2. Првата пресметка на задолжителната резерва по 
одредбите на оваа одлука банките ќе ја извршат на денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, според состојбата 
на средствата на крајот на месецот кој и претходи на таа 
пресметка. Кон таа пресметка банките ќе поднесат соодве-
тен налог за уплата, односно за враќање на средствата на 
задолжителната резерва. 

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

О. бр. 62 
18 септември 1984 година 

Белград 
Председател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на народната банка на 
Југославија 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

564 Одлука за измена на Одлуката за надомест за 
користење на задолжителната резерва за 
одржување на дневната ликвидност на банките 
и на други финансиски организации 1215 

565 Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за каматните стапки на пласманите од примар-
нта емисија 1215 

566. Одлука за усогласување на обемот и динамика-
та на порастот на нето домашната актива и ди-
нарските пласмани на банките во периодот од 
1 октомври до 30 декември 1984 година 1215 

567. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
мерките за спроведување на монетарно-кре-
дитната политика во 1984 година 1217 

568. Одлука за измена на Одлуката за задолжител-
ната резерва на банките кај Народната банка 
на Југославија 1218 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Понгг. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. - Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Рисгиќа бр. 1. 


