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906. 
На основу члана 97. став 4. Закона о Служби друш-

твеног књиговодства („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), на предлог генералног директора Службе друштве-
ног књиговодства, Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 

О ДОПУНАМА УРЕДБЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ПОД КОЈИМА КОРИСНИЦИ ДРУШТВЕНИХ СРЕД-
СТАВА МОГУ КОД СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ КЊИГО-

ВОДСТВА ОТВАРАТИ И УКИДАТИ РАЧУНЕ 

Члан I. 
У Уредби о начину и условима под којима корисници 

друштвених средстава могу код Службе друштвеног књи-
го водства отварати и укидати рачуне („Службени лист 
СФРЈ", бр. 39/84, 50/89, 63/89 и 32/91) у члану 3. после 
става I. додаје се став 2, који гласи: 

„Поред рачуна из става I. овог члана, учесници у 
платном промету са седиштем у републици која уместо 
динара као законско средство плаћања користи другу ва-
луту (у даљем тексту: учесници из републике са другом ва-
лутом), могу код Службе отварати, и укидати и посебне ра-
чуне учесника у платном промету, сагласно Уредби о на-
чину обављања послова платног промета са републикама 
које користе другу валуту.". 

Члан 2. 
После члана IO. додаје се члан Ша, који гласи: 

„Члан 10a. 
На посебном рачуну из члана 3. став 2. ове уредбе во-

де се динарска средства која учесник из републике са дру-
гом валутом оствари од учесника у платном промету из 
република у којима је динар законско средство плаћања и 
којима располаже и врши плаћања.". 

Члан 3. 
У члану 11. после става 7. додаје се став 8, који гласи: 
„Посебан рачун учесника у платном прожету из чла-

на 3. став 2. ове уредбе, отвара се код организационе једи-
нице Службе у републици у којој је динар законско сред-
ство плаћања, коју у захтеву за отварање посебног рачуна, 
одреди учесник из републике са другом валутом.". 

Члан 4. 
У члану 12. после става 10. додају се ст. 11., и 12, који 

гласе: 
„Захтев за отварање посебног рачуна из члана 3. став 

2. ове уредбе подноси учесник из републике са другом ва-
лутом организационој јединици Службе код које се води 
његов жиро-рачун. 

Организациона јединица Службе из става l i . овог 
члана, примљени захтев за отварање посебног рачуна, до-
ставља организационој јединици Службе код које подно-
силац захтева жели да отвори посебан рачун, заједно са 
документацијом из става I. тач. 4, 5. и 6. овог члана.". 

Члан 5. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 358 Председник, 
17. децембра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

907. 
На основу члана 3. Закона о привременом финансира-

њу потреба федерације у 1991. години за које се средства 
обезбеђују у буџету федерације („Службени лист СФРЈ", 
бр. 84/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА 
ЗА ПОТРЕБЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ У 
БУЏЕТУ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР-ДЕ-

ЦЕМБАР 1991. ГОДИНЕ 
1. У Одлуци о распореду средстава за потребе феде-

рације која се обезбеђују у Буџету федерације за период ок-
тобар-децембар 1991. године („Службени лист СФРЈ", бр. 
71/91) у тачки I. износ: „28.307,000.000" замењује се изно-
сом: „32.187,000.000". 

У одредби под 3 износ: „19.174,000.000" " замењује се 
износом: „23.054,000.000". 

2. У тачки 3. износ: „10.594,250.000" замењује се изно-
сом: „14.474,250.000". 

У одредби под 3 износ: „6.908,679.600" замењује се из-
носом: „10.788,679.600". 

3. У Подбилансу прихода и расхода средстава за фи-
нансирање других функција и обавеза федерације, као и за 
резерве федерације у периоду октобар-децембар 1991. го-
дине у Одељку I. Приходи врше се следеће измене: 

1) у Врсти 09. Позајмице, кредити, ослобођена и дру-
га средства у текућој години, у облику прихода 09-5 При-
мљени кредити, износ: „6.908,679.600" замењује се изно-
сом: „10.788,679.600", у подоблику прихода 09-5-4 Друга 
средства у текућој години, износ: „6.908,679.600" замењује 
се износом: „10.788,679.600", a у ставци Свега врста 09. из-
нос: „6.908,679.600" замењује се износом: „10.788,679.600-"; 

2) у ставци Укупни приходи за распоред (врсте ОЗ, 05, 
Об, 07,08 и 09) износ: „10.594,250.000" замењује се износом: 
„14.474,250.000". 

У Одељку II. Распоред прихода: 
!)у Основној намени 09. Средства за интервенције у 

привреди и подстицај развоја, у распоредној групи 09-5 
Средства за интервенције у привреди и подстицај развоја, 
износ: „11.000" замењује се износом: „3.880,011.000", а у 
ставци Свега основна намена 09. износ: „11.000" замењује 
се износом: „3.880,011.000"; \ 

2) у ставци Укупно распоређени приходи Подбиланса 
прихода и расхода средстава за финансирање других фун-
кција и обавеза федерације, као и за резерве федерације у 
1991. години, износ: „10.594,250.000" замењује се износом: 
„14.474,250.000". 
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4. У тачки 9. износ: „10.594,250.000" замењује се изно-
сом: „14.474,250.000". 

l) у Разделу 12. Савезни секретаријат за финансије, 
,Глава I. Секретаријат, Основца намена 09. Средства за ин-
тервенције у привреди и подстицај развоја, у позицији 
167a, 09-5-1 - Курсне разлике по одређеним иностраним 
кредитима, шнос: „1.000" замењује се износом: 
„3.880,001.000", у ставци Свега основна намена 09, износ: 
„5.000" замењује се износом: „3.880,005.000", у ставци Све-
га Глава I. износ: „4.488,562.000" замењује се износом: 
„8.368,562.000", a у ставци Свега Раздео 12 (позиције од 134 
до 171) износ: „4.503,963.000" замењује се износом: 
„8.383,963.000". 

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 359 
17. децембра 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

908. 
На основу члана 3. Закона о посебним дажбинама при 

увозу пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89), на предлог Савезног 
секретаријата за трговину и Савезног секретаријата за по-
љопривреду, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЉОПРИВ-
РЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ 

СЕ ПРИ УВОЗУ ПЛАЋА ПОСЕБНА ДАЖБИНА 
1. У Одлуци о одређивању пољопривредних и пре-

храмбених производа за које се при увозу плаћа посебна 
дажбина („Службени лист СФРЈ", бр. 75/89, 46/90 и 8/91) 
у тачки I. под редним бројем 28 у Tap. броју 22.04 тар. оз-
нака 2204.2125 мења се и гласи: „2204.2121". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

A -
Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 361 
17. децембра 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 362 
5. јуна 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

.910. 
На основу члана 27. став 4. Царинског закона 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), на 
предлог савезног секретара за финансије, a по претходно 
прибављеном мишљењу Савезног секретаријата за народ-
ну одбрану, Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ОПРЕМЕ КОЈА СЛУЖИ ИСКЉУ-
ЧИВО ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ КОЈА ЈЕ 

ОСЛОБОЂЕНА ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ 
I. Утврђује се опрема која служи искључиво за потре-

бе народне одбране која је ослобођена плаћања царине на 
основу члана 27. став 2. тачка 3. Царинског закона, и то: 

Tap. 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н о в а н ^ Количина 

- комада 

I 2 3 4 

909. 
На основу члана 186. став 3. Пословника Савезног из-

вршног већа, Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОДИЗАЊЕ РАНГА 
КОНЗУЛАТА КРАЉЕВИНЕ ШВЕДСКЕ У ЗАГРЕБУ У 

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ 
7 I; Даје се сагласност за подизање ранга Конзулата 
Краљевине Шведске у Загребу у Генерални конзулат Кра-
љевине Шведске, са почасним Генералним конзулом на че-
лу. Конзуларно подручје би и даље обухватало територију 
Републике Хрватске и Републике Словеније. 

2. Савезни секретаријат за иностране послове обавес-
тиће дипломатским путем Амбасаду Краљевине Шведске 
о одлуци Савезног извршног већа о подизању ранга Кон-
зулата Краљевине Шведске у Загребу у Генерални конзу-
лат Краљевине Шведске, са почасним Генералним конзу-
лом на челу. 

90.15 Геодетски (укључујући фотогра-
метријске), хидрографски, океа-
нографски, хидролошки, метео-
ролошки и геофизички инстру-
менти и апарати, осим компа-
са; даљиномери: 

9015.80 - Остали инструменти и апара-
ти: 

9015.809 - - - остало 

- Анемограф WAA 15 A 12 
- Показивач правца WAV 15 A 12 
- Конзола WAC 15 A IO 
- Контролер сензора са каблом 

WAT 11, WAC 11 12 
- Дигитални показивач WAD 

21 33 
- Стуб ca свежом DKP 12, 

!DM 7 A IO 
- Писач - штампач ca папиром 

и кетриџ 12 
- Резервни делови за одржава-

ње 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 360 
17. децембра 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

911. 
На основу члана IO. став I. Закона о прелажењу 

државне границе и кретању у граничном појасу („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Савезно извршно 
веће доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА ЗА МЕЂУ-

НАРОДНИ ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 
1. За прелажење државне границе одређују се гранич-

ни прелази за међународни друмски саобраћај Ђала и Бај-
мок, 

2. Гранични прелази из тачкоЈ. овог решења радиће 
од 23. децембра 1991. године у складу са договором који 
буду постигле две стране. 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п, бр. 356/91 Потпредседник, 
17. децембра 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

912. 
на основу чл. 80. и 81. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), у споразуму са 
савезним секретаром за рад, здравство, борачка питања и 
социјалну политику, директор Савезног завода за стандар-
дизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О КВАЛИТЕТУ ПИВА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се минимални услови 

које у погледу квалитета мора испуњавати пиво, као и ми-
нимални услови за постизање и очување квалитета пива у 
току производње и промета. 

Члан 2. 
Под пивом, у смислу овог правилника, подразумева 

се слабо алкохолно пиће добијено алкохолним врењем за-
хмељене пиварске сладовине применом пиварског квасца. 

У производњи пиварске сладовине може се део јечме-
ног слада заменити пшеничним сладом, несладованим 
житарицама или њиховим прерађевинама, односно одго-
варајућом количином угљених хидрата. 

Члан 3. 
Под квалитетом пива, у смислу овог правилника, 

подразумева се хемијски састав и физичко-хемијске и орга-
"нолептичке особине пива. 

Члан 4. 
У производњи пива могу се користити: 
1) угљен-диоксид; 
2) природна средства за бојење пива (пржени слад, 

односно карамел од слада и шећера); 
3) средства за бистрење и филтрацију, ензимски пре-

парати и конзерванси прописани Правилником o квалите-
ту адитива. 

Члан 5. 
Пиво се ставља у промет као: 
1) светло или тамно пиво са садржајем екстракта у 

основној сладовини преко 10% (m/m) (стандардна, специ-
јална или регионална пива). Ово пиво се декларише и 
садржајем екстракта у основној сладовини; 

2) лако пиво са садржајем екстракта у основној сла-
довини испод 10% (m/m). Ово пиво се декларише енергет-
ском вредношћу од максимално 120 kj/100 g; 

3) безалкохолно пиво са садржајем алкохола макси-
мално 0,5 % (V/V). Ово пиво се декларише и садржајем ал-
кохола; 

4) дијетално пиво са садржајем угљених хидрата мак-
симално 0,75 g/l00 g и садржајем алкохола максимално 

4,0 % (V/V). Ово пиво се декларише и садржајем угљ!ених 
хидрата; : : 

5) пшенично пиво, бистро или са садржајем пивар-
ског квасца, произведено уз учешће најмање 50 % {m/ia) 
пшеничног слада. 

Врсте пива из става I. овог члана могу се стављати у 
промет и као ^филтрирано пиво. 

Члан 6. 
Пиво које се ставља у промет мора испуњавати следе-

ће услове: 
1) да је бистро и без талога, осим пшеничног пива; 
2) да има мирис и укус својствен пиву и да не садржи 

стране мирисе и укусе; 
3) да садржи најмање О,З % (V/V) угљен-диоксида; 
4) да садржај екстракта основне сладовине, алкохо-

ла и угљених хидрата и енергетска вредност у пиву одго-
варају декларисаним вредностима; 

5) да се рН пива креће од 4 до 4,8; 
6) да непосредно после точења у чашу висине од 10 до 

П с т и ширине од 4 до Sem образује пену висине од 3 до 
4ст и да се при температури од 100С до 150С пена одржи 
најмање 3min. 

Члан 7. 
Од декларисаног садржаја екстраката у основној сла-

довини може се одступити до 0,22 %. 
Од декларисаног садржаја алкохола код безал ко ход-

ног пива може се одступити до 2 %. 

Члан 8. 
Пиво у оригиналном паковању не сме се држати на 

местима изложеним директној сунчевој светлости и утица-
ју топлоте. 

Пиво се у току промета чува на температури између 
50С и 150С. 

Члан 9. 
Притисак у апаратима за точење пива из буради ос-

тварује се искључиво угљен-диоксидом. 

Члан IO. 
Пиво које је у бурету преостало од претходног дана и 

није држано под притиском угљен-диоксида није дозвоље-
но точити. 

Ч л а н и . 
За пиво за које овим правилником нису прописани^ус-

лови квалитета и услови за постизање и очување квалите-
та, произвођачи су дужни да донесу произвођачку специ-
фикацију пре почетка производње тог пива. 

Члан 12. 
Произвођачка спецификација мора да садржи: 
l) назив пива и његово трговачко име, ака гa-има; 
l) назив и седиште произвођача, односно онога који 

је извршио пуњење; ' 
3) нето-количину (масу, запремину) пива, ако се став-

ља у промет у оригинал ном паковању; 
4) основне састојке и друге материје коришћене у 

производњи пива; 
5) врсту и масу материја од биолошке вредности до-

датих пиву, као и врсту и масу средстава за биолошку и 
кол сид ну стабил изацију; 

6) хемијски састав пива; 
l ) кратак опис технолошког поступка производње. 

Члан 13. 
Пиво се ставља у промет, по правилу, у оригиналом 

паковању. 
Под оригиналним паковањем из става I. овог' члана 
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подразумева се стаклена боца различите запремине (JUS 
Е.В6.020) и суд од другог материјала који не мења квали-
тет пива. 

Члан 14. 
Пиво које се ставља у промет у оригинал ном пакова-

њу мора на омоту, суду, етикети или затварачу имати дек-
ларацију^ 

Декларација из става I. овог члана садржи: 
1) назив пива и његово трговачко име, ако га има; 
2) назив и седиште произвођача пива, односно онога 

који је извршио пуњење, са назнаком „произведено", од-
носно „пуњено"; 

3) датум производње и рок употребе, односно „Упот-
ребљиво до"; 

4) нето-количину (масу, односно запремину) пива; 
5) податак о додатом конзервансу; 
6) податак о садржају екстраката у основној сладо-

вини, у процентима масе (нпр. екстракта 12 %); 
l) ознаку „пастеризовано" ако је пиво пастеризова-

но; 
8) услове чувања пива; 
9) енергетску вредност лаког пива, у килоџулима; 

10) садржај алкохола у безалкохолном пиву, у про-
центима запремине; 

11) садржај угљених хидрата у дијјеталном пиву, у 
грамима на 100 g пива; 

12) податак о присуству пиварског квасца код пше-
ничног пива и нефилтрираног пива; 

13) друге податке од интереса за потрошача. 
Декларација мора бити читка и лако уочљива. 
Декларација не сме да садржи ознаке (називе, слике, 

цртеже и сл.) које би могле довести у заблуду потрошаче у 
погледу порекла и квалитета пива. 

Члан 15. 
Узорак пива који се шаље на анализу мора бити запе-

чаћен или пломбиран и мора имати назив организације 
или физичког лица од кога је узет, датум и час узимања и 
слања на анализу и услове под којима је пиво чувано. 

Од момента узимања узорка и слања на анализу не 
сме да прође више од 12 h. Узорак за анализу и суперана-
лизу чува се према члану 8. овог правилника. 

Анализа узорка мора се извршити најкасније у року 
од три дана од дана узимања узорка. 

Члан 16. 
Даном4ступања на снагу овог правилника престају да 

важе одредбе Правилника о квалитету алкохолних и без-
алкохолних пића, леда и сирћета („Службени лист СФРЈ", 
бр. 13/78, 53/78, 2/82 и 34/82) које се односе на квалитет 
пива и безалкохолних пића. 

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку дванаест ме-

сеци од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ", a 
члан 9. овог правилника примењиваће се по истеку 24 ме-
сеца од дана ступања на снагу овог правилника. 

Бр. 15/01-149/160 Директор 
15. октобра 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

913. 
На основу члана 23. став 3. Закона о Служби друш-

твеног књиговодства („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), генерални директор Службе друштвеног књиговод-

ј̂  ства прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА О САД-
РЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ ПЛА-
НА РАЧУНА ДРУШТВЕНОГ РАЧУНОВОДСТВА У 

СЛУЖБИ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА 
1. У Упутству о садржини и начину вођења Јединстве-

ног плана рачуна друштвеног рачуноводства у Служби 
друштвеног књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 
46/90, 22/91 и 28/91) у тачки 4. класа 5 речи: „574 Ликви-
дација обрачуна између обрачунског седишта Службе и 
организационих јединица Службе на његовом подручју" 
замењују се речима: „574 Ликвидација обрачуна по из-
вршеном платном промету телекомуникационим (ТК) пу-
тем". 

У класи 6 после речи: „68 Жиро-рачуни осталих учес-
ника у платном промету" додају се речи: „682 Посебан ра-
чун учесника у платном промету". 

2. У тачки 28.,став 5. мења се и гласи: 
„На рачуну 574 - Ликвидација обрачуна по изврше-

ном платном промету телекомуникационим (ТК) путем, 
евидентира се пренос (ликвидација) стања рачуна 578 које 
се односи на усаглашење извршеног платног промета те-
лекомуцикационим (ТК) путем". 

3. У тачки 40. после става I. додају се ст. 2. и З, који 
гласе: 

„На рачуну 682 - Посебан рачун учесника у платном 
промету, води се евиденција у динарима о стању и проме-
ту средстава учесника у платном промету са седиштем у 
републици која уместо динара као законско средство пла-
ћања користи другу валуту, a која су остварена извршава-
њем платног промета између тих учесника и учесника у 
платном прмету са седиштем у републикама у којима је 
динар законско средство плаћања. 

Рачун 682 - Посебан рачун учесника у платном про-
мету не може имати дуговни салдо". 

Досадашњи став 2. постаје став 4. 
4. У Обрасцу КЊ-1-СДК - Биланс стања средстава на 

рачунима друштвеног рачуноводства, који је саставни део 
Упутства о садржини и начину вођења Јединственог плана 
рачуна друштвеног рачуноводства у Служби друштвеног 
књиговодства, речи: „Ликвидација обрачуна између обра-
чунског седишта Службе и организационих јединица 
Службе на његовом подручју 574" замењују се речима: 
„Ликвидација обрачуна по извршеном платном промету 
телекомуникационим (ТК) путем 574", a после речи: „Жи-
ро-рачуни друштвено-политичких и друштвених органи-
зација које послују преко рачунских књижица 679" у коло-
ни I додају се речи: „Посебан рачун учесника у платном 
промету", a у колони 2 - број: „682". 

5. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 
40 бр. 66/55 Генерални директор 
5. децембра 1991. године Службе друштвеног 
Београд ' књиговодства, 

Марко Ћеранић, с. р. 

914. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. став 

I. тачка 9. Закона о Народној банди Југославије и једин-
ственом монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/89 и 88/89), a у вези са Законом о 
привременим мерама о циљевима и задацима заједничке 
монетарне политике у 1991. години („Службени лист 
СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОМ ПРОДУЖАВАН^ ВАЖЕЊА ОД-
ЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КВОТА ЗА ДАВАЊЕ РЕЕС-
КОНТНИХ И ЛОМБАРДНИХ КРЕДИТА БАНКАМА У 

ЧЕТВРТОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 1991. ГОДИНЕ 
I. Важење Одлуке о утврђивању квота за давање pet 

контних и ломбардних кредита банкама у четвртом тр 



Петак 20. децембар 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 91 - Страна-4439 

месечју 1991. године („Службени лист СФРЈ", бр. 69/91, 
73/91, 75/91 и 91/91) привремено се продужава до 29. феб-
руара 1992. године. 

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

О- бр. 345 Председник 
17. децембра 1991. године Савета гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

915. 
На основу члана 16. и члана 80. став I. тачка IO. Зако-

на о Народној банци Југославије и јединственом монетар-
ном пословању народних банака република и народних 
банака аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 
34/89 и 88/89), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О КАМАТНИМ СТОПАМА И СТОПАМА НАКНАДЕ 

НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. Народна банка Југославије, народне банке републи-

ка и народне банке аутономних покрајина (у даљем тек-
сту: народна банка), на пласмане из примарне емисије, 
авансе по основу мењачких послова, као и на сва друга ис-
траживања Народне банке Југославије (у даљем тексту: 
пласмани из примарне емисије), обрачунавају и наплаћују 
камату по есконтној стопи Народне банке Југославије, ако 
савезним прописом и овом одлуком није друкчије одређе-
но. 

2. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, народна 
банка наплаћује камату по стопи вишој од есконтне стопе, 
и то: 

1) на ломбардне кредите - по стопи којаје за 130% ве-
ћа од есконтне стопе; 

2) на кредите за одржавање дневне ликвидности бана-
ка - по стопи која је за 187,5% већа од есконтне стопе. 

Изузетно од става I. одредбе под 2 ове тачке, на кре-
дите за одржавање дневне ликвидности банака по основу 
пада девизне штедње Народна банка Југославије наплаћу-
је камату по есконтној стопи. 

Приликом куповине, пре рока доспећа, благајничких 
записа Народне банке Југославије, које су банке обавезне 
да упишу на основу прописа о начину одржавања мини-
малне ликвидност банака, народна банка примењује ка-
матну стопу у висини есконтне стопе. 

3. На износ кредита из примарне емисије који није 
враћен у уговореном року и који се користи противно про-
писима, односно ненаменски, народна банка наплаћује ка-
мату по стопи која је за 225% већа од есконтне стопе, 

Стопа камате из става I. ове тачке примењује се и на 
износ других новчаних обавеза банака и других правних 
лица према народној банци које нису измирене у року. 

4. На износ средстава коришћених изнад износа рас-
положивог покрића на жиро-рачуну банака и Поштанске 
штедионице, Народна банка Југославије наплаћује камату 
по стопи која је за 300% већа од есконтне стопе. 

Камату по стопи из става Г, ове тачке банка и По-
штанска штедионица плаћају Народној банци Југославије 
и на износ позајмица одобрених по основу јемства Народ-
не банке Југославије за штедне улоге и текуће рачуне гра-
ђана у динарима код банака и Поштанске штедионице. 

5. Банке које нису правилно обрачунале или нису у 
року издвојиле обавезну резерву у смислу прописа о оба-
везној резерви плаћају Народној банци Југославије накна-
ду за мање обрачунат или у року неиздвојен износ обавез-
не резерве по стопи која је за 200% већа од есконтне стопе. 

Камату по стопи из става I. ове тачке банке плаћају 
Народној банци Југославије и на износ коришћених сред-
става обавезне резерве за одржавање своје ликвидности. 

Камату по стопи из става I. ове тачке банке плаћају 
Народној банци Југославије и на износ разлике између 
прописане и остварене минималне ликвидност у новча-
ним средствима и у благајничким записима у смислу про-
писа о начину одржавања минималне ликвидности и о по-
себној резерви ликвидности. 

6. На благајничке записе Народне банке Југославије, 
које су банке и Поштанска штедионица обавезне да улиц!у 
на основу прописа о начину одржавања минималне лик-
видност и о посебној резерви ликвидности, народна бан-
ка плаћа камату по стопи у висини 51% есконтне стопе. 

7. На средства обавезне резерве банака Народна бан-
ка Југославије плаћа следећу камату: 

1) на средства обавезне резерве која се издваја на де-
позите по, виђењу и оне орочене до три месеца - по стопи у 
висини 30% есконтне стопе; 

2) на средства обавезне резерве која се издваја на де-
позите на три месеца и више месеци и на средства прибав-
љена издавањем хартија од вредности са роком враћања 
од три месеца и више месеци - по стопи у висини 70% ес-
контне стопе. . 

8. Каматне стопе на благајничке записе који се прода-
ју на аукцијама утврђује гувернер Народне банке Југосла-
вије посебном одлуком, полазећи од остварених монетар-
них кретања и кретања каматних стопа. 

Благајнички записи ће се у периоду између две аукци-
је продавати по најнижим каматним стопама по којима је 
Народна банка Југославије продавала благајничке записе 
на последњој аукцији умањеним за стопу провизије од 
0,0625%. 

У случају да се благајнички записи не продају на аук-
цији, у периоду између те и прве наредне аукције продава-
ће се по каматним стопама које утврђује гувернер Народ-
не банке Југославије посебном одлуком. 

9. Каматне стопе за конкретну куповину и продају 
хартија од вредности утврђује гувернер Народне банке Ју-
гославије посебном одлуком, полазећи од остварених кре-
тања монетарних агрегата у односу на оквире утврђене 
пројекцијом монетарне политике и заједничких основа 
кредитне политике, као и од утврђене есконтне стопе и 
кретања каматних стопа. 

10. Народна банка ће, у уговорима о коришћењу при-
марне емисије, предвидети одредбу о променљивости ка-
матних стопа у складу са променама каматних стопа на 
пласмане из примарне емисије у смислу ове одлуке. 

11. На кредите које банке дају крајњим корисницима 
на основу одређених исправа за утврђене намене, банке, на 
рефинансирани износ тих кредита из примарне емисије, 
обрачунавају и наплаћују камату по годишњој стопи која 
не може бити већа од прописане есконтне стопе Народне 
банке Југославије увећане за четири процентна поена. 

12. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о каматним стопама и стопама накнаде На-
родне банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 
22/91, 38/91, 58/91 и 69/91). 

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

О. бр. 346 
17. децембра 1991. године 
Београд Председник 

Савета гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с.р. 

916. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. став 

I. тачка 9. 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 и 88/89), a у вези са Законом о 
привременим мерама о циљевима и задацима заједничке 
монетарне политике у 1991. години („Службени лист 
СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

\ 
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О Д Л У К У 
Q ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИ-
ВАЊУ НАМЕНСКИХ РЕЕСКОНТНИХ КВОТА И УС-
ЛОВА ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ КРЕДИТА БАНАКА ДА-
!!!Х ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СЕЗОНСКИХ ЗАЛИХА И РЕ-
ЗЕРВИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЈЕСЕЊЕ 

БЕРБЕ РОДА 1991. ГОДИНЕ 
I. У Одлуци о утврђивању наменских реесконтних 

квота и услова за рефинансирање кредита банака датих за 
финансирање сезонских залиха и резерви пољопривредних 
производа јесење бербе рода 1991. године („Службени лист 
СФРЈ", бр, 69/91, 73/91 и 81/91), после тачке 2. додаје се 
тачка 2а, која гласи: 

„2а. Укупан износ квота и износ квота за децембар из 
тачке 2. став I. ове одлуке повећава се за 3.500.000.000 ди-
нара, у складу са Пројекцијом монетарне политике за чет-
врто тромесечје 1991. године коју је Савет гувернера усво-
јио на седници 17. децембра 1991. године, и распоређује на 
све банке применом јединственог процента повећања 
укупне квоте, с тим што се тако утврђена квота за Беобан-
ку д.д., Београд, увећава за 99.200.000 динара, у складу са 
закључком Савета гувернера од 17. децембра 1991. године. 
Изузетно, за новоосноване банке додатно повећање квота 
утврђено је множењем стања фондова на дан 30. септем-
бра 1991. године коефицијентом 5,46, који представља од-
нос између додатног повећања квота укупно за све банке и 
стања укупних фондова свих банака на дан 30. септембра 
1991. године, ако је то за банку повољније. 

' Укупан износ квота из става I. ове тачке додатно се 
повећава за банке са подручја Македоније за износ од 
450.000.000 динара и распоређује на поједине банке .према 
предлогу Народне банке Македоније.". 

Износи повећања квота из ове тачке дају се за сваку 
банку у Прегледу повећања наменских реесконтних квота 
за ^финансирање кредита банака датих за финансирање 
сезонских залиха и резерви пољопривредних производа је-
сење бербе рода 1991. године на основу Пројекције моне-
тарне политике за четврто тромесечје 1991. године коју је 
Савет гувернера усвојио на седници 17. децембра 1991. го-
дине, који је саставни део ове одлуке. 

;; 2. У тачки 4. после става 2. додаје се став З, који гла-
си; 

„Изузетно од одредбе става 2. ове тачке, основица за 
рефинансирање у смислу става I. ове тачке може се ут-
врдити повећањем прописаних заштитних цена највише 
до 60% за кредитирање кукуруза, шећерне репе, уљарица и 
дувана, с тим што тако кориговане цене не могу бити веће 
рд тржишних, односно откупних цена.". 

3. У тачки 7. на крају става 2. уместо тачке ставља се 
зарез и додаје текст, који гласи: „осим кредита за пропз 
водњу дувана рода 1991. године, које ће Народна банка Ју-
гославије, према њиховом књиговодственом стању на дан 
30. септембра 1991. године, пренети на одговарајуће рачу-
не народних банака само за кредитирање залиха дувана 
рода 1991. године, с тим што су банке дужне да износ тих 
кредита врате Народној банци Југославије у року доспећа, 
a најкасније до 31. марта 1992. године.". 

4. После тачке 8. додаје се тачка 8а, која гласи: 
- „8а. За неискоришћени износ квоте из ове одлуке, 
банка може повећати износ квоте утврђен у смислу Одлу-
ке о утврђивању квота за давање реесконтних и ломбар-
дних кредита банкама у четвртом тромесечју 1991. године 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 69/91, 73/91, 75/91 и 91/91) -
општа квота. 

Повећање опште квоте у смислу става I. ове тачке ут-
врђује, на захтев банке, гувернер народне банке републике, 
односно народне банке аутономне покрајине, посебним 
решењем чија се фото-копија доставља Народној банци 
Југославије.". 

5. У Прегледу наменских реесконтних квота за рефи-
нансирање кредита банака датих за финансирање сезон-
ских залиха и резерви пољопривердних производа јесење 
бербе рода 1991. године, који је саставни део Одлуке о ут-
врђивању наменских реесконтних квота и услова за рефи-
нансирање кредита банака датих за финансирање сезон-

ских залиха и резерви пољопривредних производа јесење 
бербе рода 1991. године, после редног броја 116. додају се 
ред. бр. 117. до 126, који гласе: 

,,l 17. Енергоинвест ко-
мерцијална банка 
д.д. Сарајево 4,52 1,08 1,18 1,13 1,13 

118. М.Б. капитал банка 
д.д. Београд 5,87 1,41 1,53 1,47 1,46 

119. Сточар банка д.д. 
Чачак 8,91 2,14 2,32 2,23 2,22 

120. Станком банка д.д. 
2,14 

Београд 8,14 1,95 2,11 2,04 2,04 
121. Комерц, банка 

„Сирмиум" Д.Д. 
Сремска Митрови-

2,07 ца 8,27 1,98 2,15 2,07 2,07 
122. Хипотекарна банка 

1,98 2,15 2,07 

д.ц. Сарајево 7,92 1,90 2,06 1,98 1,98 
123. Делта банка д.д. 

Београд 8,81 2,12 2,29 2,20' 2,20 
124. Медифарм банка 

д.д. Београд 7,91 1,90 2,05 1,98 1,98 
125. Хипотекарна банка 

д.д. Титоград 10,85 2,61 2,82 2,71 2,71 
126. Привредна банка 

л.д. Ђаковица 7,95 1,91 2,08 1,98 1,98.". 

Иза редног броја 116, у Нераспоређеном делу, изно-
си: „66,11 15,67 17,46 16,49 и 16,49" бришу се. 

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

О. бр. 347 
17. децембра 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

П Р Е Г Л Е Д 
ПОВЕЋАЊА НАМЕНСКИХ РЕЕСКОНТНИХ КВОТА 
ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ КРЕДИТА БАНАКА ДАТИХ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ СЕЗОНСКИХ ЗАЛИХА И РЕЗЕРВИ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЈЕСЕЊЕ БЕРБЕ 
РОДА 1991. ГОДИНЕ НА ОСНОВУ ПРОЈЕКЦИЈЕ МО-
НЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ 
1991. ГОДИНЕ КОЈУ ЈЕ САВЕТ ГУВЕРНЕРА УСВО-

ЈИО НА СЕДНИЦИ 17. ДЕЦЕМБРА 1991. ГОДИНЕ 

(у милионима динара) 

Износи по-
Ред. 
бр. 

већања за Ред. 
бр. Н а з и в б а н к е четврто тро-Ред. 
бр. месечје 1991. 

године 

I 2 3 

I. Привредна банка д.д. Сарајево 131,76 
2. ПБС Тузланска банка д.д. Тузла 27,63 
3. Бањалучка банка д.д. Бања Лука 5,49 
4. Босанска Градишка д.д. Босанска Гра-

дишка 29,84 
5. Привредна банка Травник д.д. Травник О,П 
6. Југобанка д.д. Сарајево 2,50 
7. Кредитна банка д.д. Сарајево 0,34 
8. Кредитна банка д.д. Тузла 11,83 
9. Агропром банка д.д. Бања Лука 5,90 

10. Шипад банка д.д. Сарајево 8,95 
11. УПИ банка д.д. Сарајево 3,26 
12. БХ банка д.д. Сарајево 4,24 
13. Енергоинвест комерцијална банка д.д. 

Сарајево 1,09 
14. Хипотекарна банка д.д. Сарајево 1,91 
15. Монтенегро банка д.д. Титоград 21,08 
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16. Пљеваљска банка д.д. Пљевља 13,25 
17. Хипотекарна банка д.д. Титоград 2,62 
18. Стопанска банка а.д. Скопље 594,52 
19. Комерцијална банка а.д. Скопље 78,30 
20. Земљоделска банка а.д. Скопље 22,05 
21. Југобанка Јубанка а.д. Скопље 54,59 
22. ББ Беобанка д.д. Београд 407,90 
23. ББ Пожаревачка банка д.д. Пожаревац 39,96 
24. ББ Пиротска банка л.д. Пирот 0,83 
25. ББ Шабачка банка д.д. Шабац 81,03 
26. ББ Прокупачка банка д.д. Прокупље 0,07 
27. ББ Чачанска банка д.д. Чачак 0,70 
28. ББ Врањска банка д.д. Врање 3,89 
29. ББ Лозничка банка д.д. Лозница 5,08 
30. ББ Смедеревска банка д.д. Смедерево 0,10 
31. ББ Ваљевска банка д.д. Ваљево 1,72 
32. ББ Нишка банка д.д. Ниш 26,98 
33. ББ Инвест банка д.д. Београд 45,52 
34. ББ Агробанка д.д. Београд 63,39 
35. ББ Славија банка д.д. Београд 2,36 
36. ЈИК банка д.д. Београд 10,77 
37. Југобанка д.д. Београд 31,30 
38. Кредитна банка д.д. Нови Београд 1,75 
39. ДИС банка д.д. Београд 2,31 
40. Мешовита банка ПКБ банка д.д. Београд 36,33 
41. Карић банка д.д. Београд 8,05 
42. Инекс банка - мешовита банка д.д. Беог-

рад 6,40 
43. Монтекс банка - мешовита банка д.д. Бе-

оград 3,16 
44. Мешовита банка д.д. Унион банка Беог-

рад 14,68 
45. Центробанка д.д. Београд 12,80 
46. Синдбанка - банка синдиката Београд 

д.д. Београд 2,84 
47. Societe Generale Yugoslav Bank д.д. Беог-

рад 8,70 
48. International Genex Bank д.д. Нови Беог-

рад 1,87 
49. Мешовита банка Ниш д.д. Ниш 2,23 
50. Депозитно-кредитна банка д.д. Београд 1,61 
51. Трговачка банка д.д. Београд 3,77 
52. АИК банка а.д. Зајечар 2,49 
53. Сточар банка д.д. Чачак 2,15 
54. Станком банка д.д. Београд 1,97 
55. Југобанка-Јубанка д.д. Београд 19,24 
56. Југобанка д.д. Крагујевац 4,88 
57. Југобанка д.д. Лесковац 2,35 
58. Југобанка д.д. Бор .. 11,15 
59. Југобанка д.д. Титово Ужице 0,44 
60. Југобанка д.д. Крушевац 8,77 
61. Југобанка комерцијална банка д.д. Беог-

рад 2,59 
62. М.Б. капитал банка ц.д. Београд 1,42 
63. Делта-банка д.д. Београд 2,13 
64. Медифарм банка д.д. Београд 1,91 
65. Кредитна банка д.д. Приштина 17,92 
66. Привредна банка д.д. Ђаковица 1,92 
67. ББ Приштинска банка д.д. Приштина 107,60 
68. Југобанка Јуббанка д.д. Косовска Митро-

вица 18,83 
69. Војвођанска банка д.д. Нови Сад 882,08 
70. ББ Вршачка банка д.д. Вршац 1,77 
71. Новосадска банка д„д. Нови Сад 77,52 
72. Панонска банка д.д. Нови Сад 229,83 
73. Привредна банка д,д. Нови Сад 56,85 
74. Привредна банка д.д. Панчево 68,93 
75. Мешовита банка ДТД банка д.д. Нови 

Сад 5,40 
76. Метале банка - мешовита банка л.д. Но-

ви Сад 3,82 
11. Мешовита банка АИК банка д.д. Сента 3,89 
78. Југобанка л.д. Нови Сад 31,99 
79. Југобанка Јуббанка д.д. Кула 22,42 
80. Комерцијална банка „Сирмиум" д.д. 

Сремска Митровица 2,00. 

917. 
На основу члана10. став 6, члана 15. и члана 80. став 

I. тачка 9. 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 и 88/89), a у вези са Законом о 
привременим мерама о циљевима и задацима заједничке 
монетарне политике у 1991. години („Службени лист 
СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИ-
ВАЊУ НАМЕНСКИХ РЕЕСКОНТНИХ КВОТА И УС-
ЛОВА ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ КРЕДИТА БАНАКА ДА-
ТИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УЛАГАЊА У ПРОИЗВОД-

ЊУ ПШЕНИЦЕ РОДА 1992. ГОДИНЕ 
1. У Одлуци о утврђивању наменских реесконтних 

квота и услова за рефинансирање кредита банака датих за 
финансирање улагања у производњу пшенице рода 1992. 
године („Службени лист СФРЈ", бр. 69/91, 73/91 и 81/91), 
после тачке 2. додаје се тачка 2а, која гласи: 

„2а. Укупан износ квота и износ квота за децембар из 
тачке 2. став I. ове одлуке повећава се за 1.500.000.000 ди-
нара, у складу са Пројекцијом монетарне политике за чет-
врто тромесечје 1991. године коју је Савет гувернера усво-
јио на седници 17. децембра 1991. године, и распоређује на 
све банке применом јединственог процента повећања 
укупне квоте, с тим што се тако утврђена квота за Беобан-
ку д.д., Београд, увећава за 243.100.000 динара, у складу са 
закључком Савета гувернера сд 17. децембра 1991. године. 
Изузетно, за новоосноване банке додатно повећање квота 
утврђено је множењем стања фондова на дан 30. септем-
бра 1991. године са коефицијентом 2,34, који представља 
однос између додатног повећања квота за све банке и ста-
ња укупних фондова свих банака на дан 30. септембра 
1991. године, ако је то за банку повољније.". 

Износи повећања квота из става I. ове тачке дају се за 
сваку банку у Прегледу повећања наменских реесконтних 
квота за рефинансирање кредита банака датих за финанси-
рање улагања у производњу пшенице рода 1992. године на 
основу Пројекције монетарне политике за четврто троме-
сечје 1991. године коју је Савет гувернера усвојио на седни-
ци 17. децембра 1991. године, који је саставни део ове од-
луке. 

2. После тачке 7. додаје се тачка 7а, која гласи: 
„7а. За неискоришћени износ квоте из ове одлуке бан-

ка може повећати износ квоте утврђен у смислу Одлуке о 
утврђивању квота за давање реесконтних и ломбардиих 
кредита банкама у четвртом тромесечју 1991. године 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 69/91, 73/91, 75/91 и 91/91) -
општа квота. 

Повећање опште квоте у смислу става I. ове тачке ут-
врђује, на захтев банке, гувернер народне банке републике, 
односно гувернер народне банке аутономне покрајине, по-
себним решењем чија се фотокопија доставља Народној 
банци Југославије.". 

3. У Прегледу наменских реесконтних квота за рефи-
нансирање кредита банака датих за финансирање улагања 
у производњу пшенице рода 1992. године, који је саставни 
део Одлуке о утврђивању наменских реесконтних квота и 
услова за рефинансирање кредита банака датих за финан-
сирање улагања у производњу пшенице рода 1992. године, 
после редног броја 111. додају се ред. бр. 112. до 121 који 
гласе': 

„112. Енергоинвест ко-
мерцијална банка 
д.д Сарајево 1,42 0,28 0,57 0,28 

113. М.Б. капитал банка 
д.д. Београд 1,84 0,37 0,74 0,37 

114. Сточар банка д.д. л Чачак 2,80 0,56 1,12 0,56 
115. Станком банка д.д. 

Београд 2,56 0,5! !,ОЗ 0,5! 

0,29 

0,36 

0,56 

0,51 
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116. Комерцијална бан-
ка „Сирмиум" л.д. 
Сремска Митрови-
ца 2,60 0,52 

117. Хипотекарна банка 
д.д. Сарајево 2,49 0,50 

118. Делта банка д.д. 
Београд 2,77 0,55 

119. Медифарм банка 
д.д. Београд 2,24 0,45 

120. Хипотекарна банка 
д.д. Титоград 3,41 0,68 

121. Привредна банка 
д.д. Ђаковица 2,49 0,50 

Иза редног броја 111,у Нераспоређеном делу, изно-
си: „38,07 7,64 15,15 7,64 и 7,64" замењују се износима: 
„13,45 2,72 5,30 2,72 и 2,71". 

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

О. бр. 348 Председник 
17. децембра 1991. године Савета гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

П Р Е Г Л Е Д 
ПОВЕЋАЊА НАМЕНСКИХ РЕЕСКОНТНИХ КВОТА 
ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ КРЕДИТА БАНАКА ДАТИХ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УЛАГАЊА У ПРОИЗВОДЊУ ПШЕ-
НИЦЕ РОДА 1992. ГОДИНЕ НА ОСНОВУ ПРОЈЕКЦИ-
ЈЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА ЧЕТВРТО ТРОМЕ-
СЕЧЈЕ 1991. ГОДИНЕ КОЈУ ЈЕ САВЕТ ГУВЕРНЕРА 
УСВОЈИО НА СЕДНИЦИ 17. ДЕЦЕМБРА 1991. 

ГОДИНЕ 
(у милионима динара) 

Износи по-
Ред. 
бр. 

већања за Ред. 
бр. Н а з и в б а н к е четврто тро-Ред. 
бр. месечје 1991. 

године 

I 2 3 

I. Привредна банка д.д. Сарајево 44,49 
2. ПБС Тузланска банка д.д. Тузла 8,12 

. 3. Бањалучка банка д.д. Бања Лука 7,17 
4. Босанска Градишка д.д. Босанска Гра-

дишка 17,05 
5. Привредна банка Травник д.д. Травник 0,84 
6. Југобанка д.д. Сарајево 2,54 
l, Кредитна банка д.д. Сарајево 0,26 
8. ПБС Инвестиционо-комерцијална банка 

Зеница 1,89 
9. Кредитна банка д.д. Тузла 5,07 

10. Агропром банка д.д. Бања Лука 10,66 
11. Шипад банка д.д. Сарајево 4,11 

,12. УПИ банка д.ц. Сарајево 1,82 
13. БХ банка д.д. Сарајево 3,94 
14. Енергоинвест комерцијална банка д.д. 

Сарајево 0,47 
15. Хипотекарна банка д.д. Сарајево 0,82 
16. Монтенегро банка д.д. Титоград 1,29 
17. Пљеваљска банка д.д. Пљевља 2,07 
18. Хипотекарна банка д.д. Титоград 1,12 
19. Стопанска банка а.д. Скопље 93,77 
20. Комерцијална банка а.д. Скопље 4,95 
21. Земљоделска банка а.д. Скопље 2,48 
22. ББ Беобанка д.д. Београд 324,11 
23. ББ Пожаревачка банка д.д. Пожаревац 4,39 
24. ББ Пиротска банка д.д. Пирот 1,38 
25. ББ Шабачка банка д.д. Шабац 5.22 

I 2 . 3 

26. ББ Прокупачка банка д.д. Прокупље 2ЛЗ 
27. ББ Чачанска банка д.д. Чачак 1,42 
28. ББ Врањска банка д.д. Врање 0,37 
29. ББ Лозничка банка л.д. Лозница 0,78 
30. ББ Смедеревска банка д.д. Смедерево 2,43 
31. ББ Ваљевска банка д.д. Ваљево 5,09 
32. ББ Нишка банка д.д. Ниш 8,66 
33. ББ Инвест банка д.д. Београд 10,14 
34. ББ Агробанка д.д. Београд 59,08 
35. ЈИК банка д.д. Београд 0,86 
36. Југобанка д.д. Београд 14,37 
37. Кредитна банка д.д. Нови Сад 1,08 
38. ДИС банка д.д. Београд 0,99 
39. Мешовита банка ПКБ банка д.д. Београд 28,89 
40. Карић банка д.д. Београд 3,45 
41. Инекс банка - мешовита банка д.д. Беог-

рад - 2,74 
42. Монтекс банка-мешовита банка д.д. Бе-

оград 1,35 
43. Мешовита банка д.д. Унион банка Беог-

рад 6,29 
44. Центробанка д.д. Београд 5,49 
45. Синдбанка - банка синдиката Београд 

д.д. Београд 1,22 
46. Societe Generale Yugoslav Bank д.д. Беог-

рад 3,73 
47. International Genex Bank д.д. Нови Беог-

рад 0,80 
48. Мешовита банка Ниш д.д. Ниш 0,96 
49. Депозитно-кредитна банка д.д. Београд 0,69 
50. Трговачка банка д.д. Београд 1,62 
51. Југобанка Јубанка д.д. Београд 6,35 
52. Југобанка д.д. Бор 9,23 
53. Југобанка комерцијална банка д.д. Беог-

0,35 рад 0,35 
54. Југобанка д.д. Крушевац 0,24 
55. Југобанка д.д. Лесковац 3,52 
56. АИК банка а.д. Зајечар 0,93 
57. Југобанка Јубанка д.д. Крагујевац 12,73 
58. М.Б. капитал банка л.д. Београд 0,61 
59. Сточар банка д.д. Чачак 0,92 
60. Станком банка л.д. Београд 0,84 
61. Делта-банка д.д. Београд 0,91 
62. Медифарм банка л.д. Београд 0,82 
63. Кредитна банка л.д. Приштина 7,65 
64. ББ Приштинска банка л.д. Приштина 45,85 
65. Југобанка Јуббанка л.д. Косовска Митро-

7,65 вица 7,65 
66. Привредна банка д.д. Ђаковица 0,82 
67. ББ Привредна банка а.л. Панчево 25,39 
68. Мешовита банка ДТД банка л.д. Нови 

4,15 Сад 4,15 
69. Метале банка мешовита банка л.д. Нови 

Сад 1,64 
70. Мешовита банка АИК банка л.д. Сента 1,67 
71. Југобанка Јуббанка л.д. Кула 12,09 
72. Југобанка д.д. Нови Сад 7,08 
73. Војвођанска банка л.д. Нови Сад 278,11 
74. ББ Вршачка банка л.д. Вршац 4,75 
75. Новосадска банка л.д. Нови Сад 57,71 
76. Панонска банка д.д. Нови Сад 132,57 
77. Привредна банка л.д. Нови Сад 20,28 
78. Комерцијална банка „Сирмиум" л.д. 

0,86. Сремска Митровица 0,86. 

918. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. став 

I. тачка 9. 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 и 88/89), a у вези са Законом о 
привременим мерама о циљевима и задацима заједничке 

1,04 0,52 0,52 

0,99 0,50 0,50 

I,H 0,55 0,56 

0,89 0,45 0,45 

1,37 0,68 0,68 

0,99 0,50 0,50.". 
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монетарне политике у 1991. години („Службени лист 
СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИ-
ВАЊУ КВОТА ЗА ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИХ И ЛОМ-
БАРДНИХ КРЕДИТА БАНКАМА У ЧЕТВРТОМ ТРО-

МЕСЕЧЈУ 1991. ГОДИНЕ 
1. У Одлуци о утврђивању квота за давање реескон-

тних и ломбардних кредита банкама у четвртом тромесеч-
ју 1991. године („Службени лист СФРЈ", бр. 69/91, 73/91 и 
75/91), у тачки 2. став I. износ: „42.942.061.522 динара" за-
мењује се износом: „48.942.061.522 динара". 

У ставу 2. после одредбе под 3 додаје се одредба под 
4, која гласи: 

„4) укупан износ квота за децембар, који се повећава 
за 4.800.000.000 динара у складу са Пројекцијом монетарне 
политике за четврто тромесечје 1991. године коју је Савет 
гувернера усвојио на седници 17. децембра 1991. године, и 
распоређује на све банке применом јединственог процента 
повећања укупне квоте, с тим што се тако утврђена квота 
за Беобанку д.д., Београд, увећава за 412.500.000 динара у 
складу са закључком Савета гувернера од 17. децембра 
1991. године, као и додатно повећање квота, у укупном из-
носу 1.200.000.000 динара, од чега: за банке на подручју 
Босне и Херцеговине 800.000.000 динара, Црне Горе 
300.000.000 динара и Косова 100.000.000 динара, a ти се из-
носи распоређују на поједине банке према предлозима на-
родних банака са тих подручја. Изузетно, за новоосноване 
банке додатно повећање квота утврђено је множењем ста-
ња фондова на дан 30. септембра 1991. године са коефици-
јентом 7,49, који представља однос између додатног пове-
ћања квота укупно за све банке и стања укупних фондова 
свих банака на дан 30. септембра 1991. године, ако је то за 
банку повољније.". 

Износи додатних повећања квота из става 2. ове тач-
ке дају се за сваку банку у Прегледу додатног повећања 
општих квота на основу Пројекције монетарне политике 
за четврто тромесечје 1991. године коју је Савет гувернера 
усвојио на седници 17. децембра 1991. године, који је сас-
тавни део ове одлуке. 

2. У Прегледу општих квота за четврто тромесечје 
1991. године, који је саставни део Одлуке о утврђивању 
квота за давање реесконтних и ломбардних кредита банка-
ма у четвртом тромесечју 1991. године, под ред. бр. 130. 
Енергоинвест комерцијална банка д.д. Сарајево износи: 

„100,00 100,00 " замењују се износима: 
„102,12 100,70 0,71 0,71". 
После редног броја 130. додају се ред. бр. 131. до 139, 

који гласе:' 

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

„131. Станком банка д.д. Беог-
рад 3,82 1,27 1,27 1,28 

132. М.Б. Капитал банка д.д. 
Београд 2,75 0,91 0,91 0,93 

133. Сточар банка д.д. Чачак 4,18 1,39 1,39 1,40 
134. Комерцијална банка 

„Сирмиум" д.д. Сремска 
Митровица 3,88 1,28 1,30 1,30 

135. Хипотекарна банка д.д. 
Сарајево 3,72 1,22 1,25 1,25 

136. Медифарм банка д,д. Бе-
оград 3,71 1,21 1,25 1,25 

137. Делта банка л.д. Београд 4,13 1,35 1,39 1,39 
138. Хипотекарна банка д.д. 

Титоград 5,09 1,67 1,71 1,71 
139. Привредна банка д.д. Ђа-

ковица 3,73 1,23 1,25 1,25.". 

Q. бр. 349 
17. децембра 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

П Р Е Г Л Е Д 
ДОДАТНОГ ПОВЕЋАЊА ОПШТИХ КВОТА НА ОС-
НОВУ ПРОЈЕКЦИЈЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 
ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ 1991. ГОДИНЕ КОЈУ ЈЕ СА-
ВЕТ ГУВЕРНЕРА УСВОЈИО НА СЕДНИЦИ 17. ДЕ-

ЦЕМБРА 1991. ГОДИНЕ 

(у милионима динара) 

Ред. 
бр. Н а з и в б а н к е 

Износи по-
већања за 

четврто тро-
месечје 1991, 

године 

I 2 3 

Иза редног броја 130, у Нераспоређеном делу, изно-
си: „160,10 55,80 55,80 и 48,50" замењују се износима: 
„122,97 43,57 43,37 и 36,03". 

Привредна банка д.д. Сарајево 166,57 
ПБС Тузланска банка д.д. Тузла 279,66 
Бањалучка банка д.д. Бања Лука 64,94 
Босанска Градишка д.д. Босанска Гра-
дишка ф 38,26 
Привредна банка Травник д.д. Травник 10,20 
Југобанка д.д. Сарајево 176,67 
Кредитна банка д.д. Сарајево 84,86 
!!БС Инвестиционо-комерцијална банка 
Зеница 537,02 
Кредитна банка д.д. Тузла 16,23 
Агропром б(анка д.д. Бања Лука 21,00 
Шипад банка д.д. Сарајево ' 16,24 
УПИ банка д.д. Сарајево 11,61 
БХ банка д.д. Сарајево 5,81 
Енергоинвест комерцијална банка д.д. 
Сарајево 11,47 
Хипотекарна банка д.д. Сарајево 2,62 
Монтенегро банка д.д. Титоград 430,99 
Пљеваљска банка д.д. Пљевља 29,30 
Хипотекарна банка д.д. Титоград 3,60 
Стопанска банка а.д. Скопље 294,88 
Комерцијална банка а.д. Скопље 77,46 
Југобанка Јубанка а.д. Скопље 34,89 
Земљоделска банка а.д. Скопље 5̂ 76 
ББ Беобанка д.д. Београд 711,29 
ББ Пожаревачка банка д.д. Пожаревац 18,19 
ББ Прибојска банка д.д. Прибој 3,96 
ББ Пиротска банка д.д. Пирот 4,68 
ББ Шабачка банка д.д. Шабац 31,12 
ББ Прокупачка банка д.д. Прокупље 3,08 
ББ Чачанска банка д.д. Чачак 7,61 
ББ Врањска банка д.д. Врање 4,33 
ББ Лозничка банка д.д. Лозница 5,07 
ББ Смедеревска банка д.д. Смедерево 3,05 
ББ Ужичка банка д!д. Т. Ужице 3,05 
ББ Ваљевска банка д.д. Ваљево 10,04 
ББ Трстеничка банка д.д. Трстеник 9,53 
ББ Нишка банка д.д. Ниш 19,66 
ББ Инвест банка д.д. Београд 79,81 
ББ Агробанка д.д. Београд 119,60 
ББ Славија банка д.д. Београд 4,32 
ЈИК банка д.д. Београд 17,49 
Југобанка д.д. Београд 100,50 

' Кредитна банка д.д. Нови Београд 5,70 
Привредна банка д.д. Београд 1,93 
ДИС банка д.д. Београд 3,17 
Мешовита банка ПКБ банка д.д. Београд 57,47 
Карић банка д.д. Београд 11,04 
Инекс банка - мешовита банка д.д. Беог-
рад g,79 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
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19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
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45. 
46. 
47. 
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48. Монтекс банка - мешовита банка д.д. Бе-

оград 4,33 
49. Мешовита банка Унион банка д.д. Беог-

рад 20,14 
50. Центробанка д.д. Београд 17,56 
51. Синдбаика, банка синдиката Београд д.д. 

Београд 3,90 
52. Societe Generale Yugoslav bank д.д. Беог-

рад 11,94 
53. lnternational Genex bank д.д. Нови Беог-

рад 2,57 
54. Мешовита банка Ниш д.д. Ниш 3,06 
55. Депозигно-кредитна банка д.д. Београд 2,20 
56. Трговачка банка д.д. Београд 5,18 
57. Мешовита банка капитал банка д.д. Беог-

рад 1,95 
58. ЛИК банка а.д. Зајечар 3,42 
59. Сточар банка д.д. Чачак 2,95 
60. Станком банка д.д. Београд 2,70 
61. Југобанка Јубанка д.д. Београд 26,33 
6 1 Југобанка Јубанка д.д Крагујевац 26,39 
63. Југобанка д.д. Лесковац 9,47 
64. Југобанка д.д. Бор 51,45 
65. Југобанка д.д. Титово Ужице 0,89 
66. Југобанка д.д. Крушевац 17,88 
67. Југобанка комерцијална банка д.д. Беог-

рад 6,57 
68. Медифарм банка д.д. Београд 2,62 
69. Делта банка д.д. Београд 2,92 
70. Кредитна банка д.д. Приштина 

ББ Приштинска банкРд.д. Приштина 
20,47 

71. 
Кредитна банка д.д. Приштина 
ББ Приштинска банкРд.д. Приштина 153,44 

72. Југобанка Јуббанка д.д. Косовска Митро-
вица 29,49 

73. Привредна банка д.д. Ђаковица ,63 
74. Војвођанска банка д.д. Нови Сад 5/3,09 
75. ББ Вршачка банка д.д. Вршац 8,81 
76. Новосадска банка д.д. Нови Сад 126,91 
77. Панонска банка д.д. Нови Сад 154,52 
78. Привредна банка д.д. Нови Сад 55,09 
79. Привредна банка д.д. Панчево 72,85 
80. Мешовита банка ДТД банка д.д. Нови 

Сад 6,26 
81. Метале банка - мешовита банка д.д. Но-

ви Сад 5,24 
82. Мешовита банка АИК банка д.д. Сента 5,34 
83. Југобанка д.д. Нови Сад 20,15 
84. Југобанка Јуббанка д.д. Кула 30,76 
85. Комерцијална банка „Сирмиум" д.д. 

2,74 Сремска Митровица 2,74 
86. НБЈ Војни сервис 33,76 

919. 
На основу члана 13. став 3. и члана 80. став I. тачка 8. 

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 и 88/89), у вези са чл. 36. до 40. Закона о 
хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ", бр. 64/89 
и 29/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗДАВАЊУ БЛАГАЈНИЧКИХ ЗАПИСА НАРОДНЕ 

БАНКЕ ЈУГО,СЛАВИЈЕ 
1. Народна банка Југославије издаваће благајничке 

записе које банке могу уписивати на начин и под условима 
који су предвиђени овом одлуком. 

2. Благајнички запис, у смислу ове одлуке, садржи: 
означена да је благајнички запис, назив и седиште издава-
оца благајничког записа, означена да благајнички запис 
гл,аси на доносиоца, новчани износ на који благајнички за-
пис гласи, означење да се камата на благајнички запис об-

рачунава по каматној стопи утврђеној у посебној одлуци 
која се доноси на основу члана 16. Закона о Народној бан-
ци Југославије и јединственом монетарном пословању на-
родних банака република и народних банака аутономних 
покрајина, место и датум издавања и серијски број благај-
ничког записа, права имаоца благајничког записа и факси-
мил потписа гувернера Народне банке Југославије. 

.Власнички записи, у смислу ове одлуке, издаваће се 
са роком доспећа од седам дана, месец дана, три месеца, 
шест месеци, девет месеци и дванаест месеци. 

Укупно стање издатих, a неисплаћених благајничких 
записа по овој одлуци може да износи највише 
40.000.000.000 динара. 

Благајнички записи, у смислу ове одлуке, издаваће се 
у апоенима од 1.000.000, 50.000.000, 200.000.000, 500.000.000 
и 1.000.000.000 динара. 

3. Благајничке записе, у смислу ове одлуке, продаваће 
банкама и Поштанској штедионици Народна банка Југос-
лавије аукцијама, које Народна банка Југославије органи-
зује на основу одлука гувернера Народне банке Југослави-
ј е 

Одлукама гувернера из става I. ове тачке утврђују се 
ближи услови за продају благајничких записа за сваку по-
једину аукцију, и то: 

1) време аукције; 
2) укупни износи благајничких записа које ће Народ-

на банка Југославије понудити на појединој аукцији, по 
роковима доспећа; 

3) највеће каматне стопе по којима ће Народна банка 
Југославије пласирати благајничке записе на аукцији, у 
складу са тачком 8. Одлуке о каматним стопама и стопама 
накнаде Народне банке Југославије („Службени лист 
СФРЈ", бр. 91/91). 

У периоду између две аукције благајничке записе про-
даваће Народна банка Југославије на међубанкарском сас-
танку Тржишта новца и непосредно са банкама и Поштан-
ском штедионицом. 

Услови из става 2. одредбе под 2 и 3 ове тачке послов-
на су тајна Народне банке Југославије и не могу се саоп-
штавам другим лицима. 

Благајничке записе уписане по одредбама ове одлуке 
код Народне банке Југ ославије, банке и Поштанска штеди-
оница држе у депоу код Народне банке Југославије. 

4. Банке, односно Поштанска штедионица ће, у окви-
ру износа из тачке 2. став 3. ове одлуке, уписивати код на-
родних банака република и народних банака аутономних 
покрајина и благајничке записе које су на основу прописа 
обавезне да држе као минималну ликвидност, односно као 
посебну резерву ликвидности. 

Благајнички записи које банке и Поштанска штедио-
ница уписују у смислу става I. ове тачке издаваће се у апо-
енима који одговарају обавезама банака, односно По-
штанске штедионице по основу минималне ликвидности, 
односно посебне резерве ликвидности у благајничким за-
писима. 

Благајничке записе уписане у смислу ове тачке банке 
и Поштанска штедионица држе у депоу код народних ба-
нака република и народних банака аутономних покрајина. 

Благајничке записе уписане у смислу ове тачке банке 
и Поштанска штедионица могу наплатити и пре рока њи-
ховог доспећа, с тим да тако добијена средства употребе 
за покриће средстава која недостају на жиро-рачуну банке 
у смислу члана111. став 4. Закона о Служби друштвеног 
књиговодства („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). 

5. Благајничке записе уписане по одредбама ове одлу-
ке банке и Поштанска штедионица могу преносити на дру-
ге банке по основу купопродаје тих записа или за измири-
вање обавеза између банака, под условима и на начин које 
ималац благајничких записа уговори са купцем тих запи-
са. 

6. Обавезе из благајничких записа издатих по одред-
бама ове одлуке, по основу главнице и камате, извршава у 
року доспећа благајничких записа Народна банка Југосла-
вије - за записе који се држе у депоу код Народне банке Ју-
гославије и народне банке републике, односно народне 
банке аутономне покрајине - за записе које оне продају 
банкама и Поштанској штедионици. 



Петак 20. децембар 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 91 - Страна-4439 

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи 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). 

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

Бр. 350 Председник 
17. децембра 1991. године Савета гувернера 

Београд гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

920. 
На основу члана 20. став I. тачка 6, члана 25. и члана 

80. став I. тачка 9. Закона о Народној банци Југославије и 
јединственом монетарном пославању народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/89 и 88/89), Савет гуверне-
ра доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА КРЕДИТА БАН-
КАМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИ-

ЈАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТИ 
1. Народна банка Југославије даје банкама кратко-

рочне кредите за одржавање њихове дневне ликвидности 
(у даљем тексту: кредит за ликвидност) у висини, под ус-
ловима и на начин који су утврђени овом одлуком. 

2. Кредит за ликвидност Народна банка Југославије 
даје преко народне банке републике и народне банке ауто-
номне покрајине (у даљем тексту: народна банка) над-
лежне према седишту банке као правног лица. 

3. Кредит за ликвидност народна банка даје на осно-
ву следећих хартија од вредности којима банке распо-
лажу: 

1) благајничких записа Народне банке Југославије, и 
то: 

- благајничких записа које су банке обавезне да упи-
шу на основу прописа о начину одржавања минималне 
ликвидности банака - до износа 20% номиналне вредности 
тих записа; 

- осталих благајничких записа - до износа 100% но-
миналне вредности тих записа; 

2) обвезница које је издала федерација - до износа 
50% номиналне вредности обвезница које доспевају у року 
зд шест месеци од дана коришћења кредита; 

3) обвезница које су издале републике, односно ауто-
номне покрајине или су законом преузеле обавезу да их 
амортизују или за које гарантују, a које су издате ради 
прикупљања новчаних средстава и гласе на динаре - до из-
носа 50% номиналне вредности обвезница које доспевају у 
року од три месеца од дана коришћења кредита; 

4) есконтованих меница које су издала предузећа са 
роком од два месеца или више месеци, на које су банке да-
ле авале - до висине 20% номиналне вредности меница до 
чијег рока доспећа преостаје највише 30 дана. 

4. Кредит за ликвидност банка може користити под 
условом да у протеклих 60 дана није имала доспелих неиз-
мирених обавеза по кредиту за ликвидност. 

5. У дане коришћења кредита за ликвидност, у смис-
лу ове одлуке, банка не може давати кредите ни друге 
пласмане, нити уплаћивати динарску противувредност де-
виза из закључница о куповини девиза од Народне банке 
Југославије на међубанкарском састанку јединственог де-
визног тржишта. Под кредитима и другим пласманима, у 
смислу ове одлуке, подразумевају се пласмани прописани 
Одлуком о методологији утврђивања укупних пласмана 
банака („Службени лист СФРЈ", бр. 9/90 и 27/90), међу-
банкарски пласмани и пласмани у благајничким записима 
Народне банке Југославије. 

6. Кредит за ликвидност, у смислу ове одлуке, банка 
може користити непрекидно или са прекидима до укупно 
десет радних дана у месецу, без обзира на износ коришће-
ног кредита. Даном почетка коришћења кредита сматра се 

дан кад су банци пренесена средства на њен жиро-рачун, a 
дан када банка врати кредит не рачуна се као дан кориш-
ћења кредита. Ако банка врати кредит истог дана кад еу 
јој средства пренесена на жиро-рачун, сматраће се да је 
кредит користила у трајању од једног дана. 

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

7. Изузетно од одредаба тачке 6. ове одлуке, банке мо-
гу у периоду од I. октобра до 31. децембра 1991. године ко-
ристити кредит за ликвидност двадесет радних дана у то-
ку месеца. 

8. Изузетно од одредаба тач. З, 4, 5. и 6. ове одлуке, 
банке које су у периоду од I. јануара до 31. јула 1991. годи-
не имале нето-смањење девизне штедње могу у периоду 
до 31. децембра 1991. године сваког дана користити кре-
дит за ликвидност на основу краткорочних есконтованих 
меница предузећа и благајничких записа Народне банке 
Југославије - до износа од 100% њихове номиналне вред-
ности, без обзира на рок на који су издати и време које 
преостаје до њиховог доспећа. -v 

Коришћење кредита из става I. ове тачке ниједног да-
на не може бити веће од износа динарске противувреднос-
ти нето-смањења девизне штедње у периоду jartyap-Maj, 
увећаног за 30% динарске противувредности нето-см^ње-
ња девизне штедње у јуну 1991. године и за 50% динарске 
противувредности нето-смањења девизне штедње у јулу 
1991. године, израчунатог на основу кумулативног обрачу-
на за прво тромесечје и месечних обрачуна за април, мај, 
јуни и јули 1991. године по методологији којаје примењи-
вана за 1990. годину на основу Упутства о начину плаћања 
реализованих курсних разлика и камата на износ јавног 
дуга („Службени лист СФРЈ", бр. 33/90). 

Износи кредита из става 2. ове тачке могу бити пове-
ћани од I. октобра за 50% динарске противувредности не-
то-смањења девизне штедње у августу, од I. новембра за 
50% динарске противувредности нето-смањења девизне 
штедње у септембру и од I. децембра за 50% динарске про-
тивувредности нето-смањења девизне штедње у октобру 
1991. године, израчунатог на основу месечних обрачуна 
према упутству из става 2. ове тачке. 

Изузетно, на смањење девизне штедње коју су банке 
преузеле од банака у стечају, уместо процената 30 и 50 у 
ставу 2. и процента 50 у став 3. ове тачке примењиваће' се 
процент 100. 

9. Кредит за ликвидност до износа 100% номиналне 
вредности хартија од вредности у смислу тачке 8. ове од-
луке могу до 31. децембра 1991. године користити и банке 
исплатиоци одређене Одлуком о условима, начину и по-
ступку исплате и покрића динарских штедних улога ис-
плаћених грађанима са статусом избеглих лица и одређи-
вању банака које ће обављати те исплате („Службени лист 
СФРЈ", бр. 81/91 и 89/91) које исплаћују динарску проти-
вувредност девизне штедње грађанима са статусом !избег-
лих лица, под условом да су ту исплату извршиле па по-
ступку и на начин који су утврђени тачком 4. те одлуке. 

Кредит из става I. ове тачке банке исплатиоци корис-
те др износа 100% динарске противувредности девизних 
штедних улога исплаћене грађанима са статусом избеглих 
лица у смислу одлуке из става I. ове тачке. 

Захтев за коришћење кредита, у смислу ове тачке, На-
родној банци Југославије подноси народна банка републи-
ке, односно народна банка аутономне покрајине на основу 
захтева банке исплатиоца који садржи податке о обрачуну 
извршених исплата по валутама и динарској противувред-
ности, посебно за сваку банку депозитара. 

Банка исплатилац је дужна да, најкасније у року од 
три дана од дана исплате динарске противувредности де-
визног штедног улога у смислу ове одлуке, поднесе банци 
депозитару, према уобичајеној банкарској пракси, захтев 
за рефундацију исплаћеног износа и камате обрачунате за 
период од дана исплате до дана рефундациЈе по каматној 
стопи по којој банке плаћај/ Народној банци Југославије 
камату на износ позајмица одобрених по основу јемства 
Народне банке Југославије за штедне улоге и текуће рачу-
не грађана у динарима код банака. 

Износ на име рефундације наплаћен у смислу става 4. 
ове тачке банка исплатилац истог дана преноси Нарводној 
банци Југославије. 



-Страна 1448 - Број 91 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак 20. децембар 1991. 

Банка исплатилац је дужна да на износ кредита из ове 
тачке, поред редовне камате по прописаној каматној сто-
пи и у прописаним роковима, одмах по извршеној рефун-
дацији исплаћеног износа и камате у смислу става 4. ове 
тачке, уплати Народној банци Југославије разлику између 
рефундираног износа камате и износа редовне камате пла-
ћене по овом кредиту. 

10. Изузетно од тачке 3. ове одлуке, кредите за лик-
видност по основу нето-смањења девизне штедње, у смис-
лу тач. 8. и 9. ове одлуке, банке могу правдати и стањем 
благајничких записа банака li других издавалаца и комер-
цијалних записа - до износа од 100% њихове номиналне 
вредности, без обзира на рок на који су издати и време ко-
је преостаје до њиховог доспећа, a највише до њиховог 
стања на дан 8. новембра 1991. године. 

11. Изузетно од тачке 8. став I. и тачке 9. став I. ове 
одлуке, банке могу кредите за ликвидност по основу сма-
њења девизне штедње користити до доношења посебног 
савезног закона којим се уређују обавезе федерације по де-
визној штедњи грађана, a најкасније до 31. јануара 1992. 
године. 

12. Хартије од вредности на основу којих банка ко-
ристи ломбардни кредит или реесконтни кредит не могу 
бити основа за коришћење кредита за ликвидност у смис-
лу ове одлуке. 

13. Под банком, у смислу ове одлуке, подразумевају 
се банке које су основане као правно лице на основу Зако-
на о банкама и другим финансијским организацијама 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 
72/90). 

14. Кредит за ликвидност под условима из ове одлуке 
народна банка може давати и другим финансијским орга-
низацијама. 

Другим финансијским организацијама, у смислу ста-
ва I. ове тачке, сматра се Поштанска штедионица. 

15. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о условима и начину давања кредита банка-
ма и другим финансијским организацијама за одржавање 
дневне ликвидности („Службени лист СФРЈ", бр. 8/91, 
15/91, 2,0/91, 22/91, 23/91, 30/91, 32/91, 40/91, 46/91, 
48/91, 58/91, 66/91, 72/91 и 81/91). 

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

O. бр. 351 Председник 
17. децембра 1991. године Савета гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатков!и!ћ, с. р. 

-УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНА АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

ХРВАТСКОМ ДРЖАВЉАНСТВУ 
^ I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности ђа-
кона о хрватском држављанству („Народне новине" -
службени лист Републике Хрватске, бр. 53/91). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
обуставу извршења појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу оспореног закона, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Законом о хрватском држављанству утврђени су 
начини и услови за стицање и престанак држављанства Ре-
публике Хрватске, 
v 3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено je да 

Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа и)ш општег акта органа друштвено-
-тк?литичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односио законитост оцењује ако би њиховим 

извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу оспореног закона. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 20. новембра 1991. године, 
донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу Закона о хрватском држављанству 
(„Народне новине" - службени лист Републике Хрватске, 
бр. 53/91), којима се на територији Републике Хрватске 
онемогућује стицање држављанства СФРЈ по одредбама 
Закона о држављанству СФРЈ и држављанима других ре-
публика онемогућује да у Републици Хрватској имају иста 
права као и држављани Републике Хрватске. 

1У бр. 153/1-91 Председник 
20. новембра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ 

ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
1 I. Савезну извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности за-
кона Републике Хрватске наведених у изреци овог реше-
ња. 

Савезно извршно веће предложило је Уставоном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
обуставу извршења појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу оспорених закона, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радрве која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправнбг општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу оспорених закона. 

3. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 20. и 27. новембра 1991. го-
дине, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу закона Републике Хрватске: 

I 
Закона којима се преузимају савезни закони: 
1. Закона о преузимању савезних закона из подручја 

трговине, тржишта и цијена који се у Републици Хрват-
ској примјењују као републички закони; 

2. Закона о преузимању савезних закона у областима 
пољопривреде и шумарства који се у Републици Хрватској 
примјењују као републички закони; 

3. Закона о преузимању савезних закона у областима 
поморске и унутарње пловидбе који се у Републици Хрват-
ској примјењују као републички закони; 

4. Закона о преузимању Закона о јединственој евиден-
цији просторних јединица који се у Републици Хрватској 
примјењује као републички закон; 



Петак 20. децембар 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 91 - Страна-4439 

5. Закона о преузимању савезних закона из области 
промета и веза који се у Републици Хрватској примјењују 
као републички закони; 

6. Закона о преузимању савезних закона из области 
финанција који се у Републици Хрватској примјењују као 
републички закони; 

7. Закона о преузимању савезних закона из подручја 
организације и пословања господарских субјеката који се 
у Републици Хрватској примјењују као републички зако-
ни; 

8. Закона о преузимању Закона о присилној нагодби, 
стечају и ликвидацији; 

9. Закона о преузимању савезних закона цз области 
здравства који се у Републици Хрватској примјењују као 
републички закони; 

10. Закона о преузимању савезних закона из области 
просвјете и културе који се у Републици Хрватској примје-
њују као републички закони; 

11. Закона о преузимању Закона о уношењу и распар-
чавању иноземних средстава масовног комуницирања и о 
иноземној информативно^ дјелатности у Југославији који 
се у Републици Хрватској примјењује као републички за-
кон; 

12. Закона о преузимању Кривичног закона Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије; 

13. Закона о преузимању Закона о кривичном поступ-
ку; 

14. Закона о преузимању Закона о извршном поступ-
ку; 

15. Закона о преузимању Закона о парничном поступ-
ку; 

16. Закона о преузимању савезних закона из области 
унутарњих послова који се у Републици Хрватској примје-
њују као републички прописи; 

17. Закона о преузимању Закона о управним спорови-
ма; 

18. Закона о преузимању Закона о привредним пријес-
тупима; 

19. Закона о преузимању Закона о опћем управном 
поступку у Републици Хрватској; ч 

20. Закона о преузимању Закона о основним влеснич-
коправним односима; 

21. Закона о преузимању Закона о рјешавању сукоба 
закона и сукоба надлежности у извршењу казнених сан-
кција; 

22. Закона о преузимању Закона о легализацији ис-
права у међународном промету; 

23. Закона о преузимању Закона о обвезним односи-
ма; 

24. Закона о преузимању Закона о рјешавању сукоба 
закона и надлежности у статусним, породичним и наслед-
ним односима; 

25. Закона о преузимању Закона о рјешавању сукоба 
закона с прописима других земаља у одређеним односи-
ма; 

26. Закона о преузимању Закона о основама режима 
вода важних за двије или више република, односно ауто-
номних покрајина и о међудржавним водама који се у Ре-
публици Хрватској примјењују као републички закони; 

27. Закона о преузимању Закона о мјерним јединица-
ма и мјерилима који се у Републици Хрватској примјењује 
као републички закон; 

28. Закона о преузимању Закона о заштити изума, 
техничких унапређења и знакова разликовања који се у Ре-
публици Хрватској примјењује као републички закон; 

29. Закона о преузимању Закона о стандардизацији, 
који се у Републици Хрватској примјењује као републички 
закон; 

30. Закона о преузимању Закона о контроли предмета 
од драгоцених ковина који се у Републици Хрватској при-
мјењује као републички закон; 

31. Закона о преузимању савезних закона из области 
борачке заштите који се у Републици Хрватској примјењу-
ју као републички закони; 

32. Закона о преузимању савезних закона из области 
мировинскога и инвалидног осигурања који се у Републи-
ци Хрватској примјењују као републички закони; 

33. Закона о преузимању савезних закона из области 
мировинскога и инвалидног осигурања и доплатне за /џе-
пу војних осигураника који се у Републици Хрватској при-
мјењују као републички закони; 

34. Закона о преузимању Закона о заштити чланови 
обитељи особа на обавезној војној служби који се у Репуб-
лици Хрватској примјењује као ,,републички закон; 

35. Закона о преузимању Закона о здравственом оси-
гурању војних осигураник који се у Републици Хрватској 
примјењује као републички закон; 

36. Закона о преузимању Закона о основним правима 
војних инвалида и обитељи палих бораца који се у Репуб-
лици Хрватској примјењује као републички закон. 

Закони од I до 36 објављени су у „Народним новина-
ма" - службени лист Републике Хрватске, бр. 53/91. 

Il 
закона којима се стављају ван снаге савезни закони: 
1. Закона о стављању изван снаге Закона о Савјету за 

народну обрану Предсједништва Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије; 

2. Закона о стављању изван снаге Закона о економ-
ским и другим односима у производњи и промету нао 
ружања и војне опреме; 

3. Закона о стављању изван снаге Закона о војним по-
морским заставама Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије и командним и ранговним заставама; 

4. Закона о стављању изван снаге Закона о војним 
школама и знанствено-истраживачким установама Југос-
л а в е н ^ народне армије; 

5. Закона о стављању изван снаге Закона о висини 
средстава за стамбену изградњу у Југославенској народној 
армији и начину њиховог издвајања; 

6. Закона о стављању изван снаге Закона о поморском 
плијену и ратном плијену на мору; 

7. Закона о стављању изван снаге Закона о образова 
њу и раду делегација активних војних особа и грађанских 
особа на служби у оружаним снагама СФРЈ; 

8. Закона о стављању изван снаге Закона о обављању 
унутарњих послова из надлежности савезних органа упра 
ве; ^ ^ 

9. Закона о стављању изван снаге Закона о стамбеном 
осигуравању у Југословенској народној армији; 

10. Закона о стављању изван снаге у Републици 
Хрватској Закона о војним судовима и Закона о војном 
тужилаштву; 

11. Закона о стављању изван снаге у Републици 
Хрватској Закона о основама система државне управе и о 
Савезном извршном вијећу и савезним органима управе, 
Закона о организацији и дјелокругу савезних органа упра-
ве и савезних организација, Закона о тарифи савезних ад^ 
министративних такса, Закона о раду савезних органа на 
представкама и приједлозима^ Закона о финанцирању Фе-
дерације, Закона о правима и дужностима савезних органа 
у погледу средстава у друштвеном власништву којима се 
користе, Закона о накнадама особног дохотка делегата у 
Скупштини СФРЈ и особних доходака функционере кој'е 
проглашава, бира или именује Скупштина СФРЈ, Закона о 
обављању вањских послова из надлежности савезних орга-
на управе и савезних организација, Закона о удруживању 
грађана у удружења, друштвене организације и политичке 
организације што се оснивају за териториј СФРЈ? Зако.на о 
празницима СФРЈ и Закона о државном печату СФРЈ и пе-
чатима савезних органа; 

12. Закона о стављању изван снаге у Републици 
Хрватској Закона о помиловању, Закона о савезном суду, 
Закона о судовима удруженог рада, Закона о савезном јав-
ном правобранилаш гву, Закона о поступку за упис у суд-
ски регистар, Закона о савезним судским таксама, Закона 
о друштвеном правобраниоцу самоуправљења и Закона о 
Савезном друштвеном правобраниоцу самоуправљења; 

13. Закона о стављању изван снаге прописа Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије из области 
финанције; 

14. Зеконе о стављању извен снеге прописа Социјал 
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листичке Федеративне Републике Југославије из области 
енергетике; 

15. Закона о ставллњу изван снаге Закона Социјалис-
тичке Федеративне Републике Југославије о удруживању у 
-Заједницу југославенских жељезница и Заједницу југосла-
венских пошта, телеграфа и телефона; 

16. Закона о стављању изван снаге Закона о компенза-
цији; 

17. Закона о стављању изван снаге Закона о робним 
резервима; 

18. Закона о стављању изван снаге Закона о осигура-
ва њу средстава за дјеломично финанцирање програма за 
заштиту социјално угроженог становништва и радника за 
чијим радом престаје потреба због преструктурирања 
привреде; 

19. Закона о стављању изван снаге Закона о обезбјеђи-
вању и кориштен^ средстава за подстицање технолошког 
развоја Југославије; 

20. Закона о стављању изван снаге Закона о савезној 
тржишној инспекцији; 

21. Закона о стављању изван снаге Закона о борачком 
доплатку; 

22. Закона о стављању изван снаге Закона о основним 
правима особа одликоваше Орденом Карађорђеве звијез-
де с мачевима, Орденом бијелог орла с мачевима и Злат-
ном медаљом Обилића. 

Закони од I до 22 објављени су у „Народним новина-
ма" - службени лист Републике Хрватске, бр. 53/91. 

III 

закона којима су уређени односи чије је уређивање ис-
кључиво право и дужност федерације и који су уређени са-

, везним законом: 
1. Царинског закона („Народне новине" - службени 

лист Републике Хрватске, бр. 53-а/91); 
2. Закона о слободним зонама („Народне новине" -

: службени лист Републике Хрватске, бр. 53-а/91); 
3. Закона о царинској Тарифи („Народне новине" -

службени лист Републике Хрватске, бр. 53-6/91); 
4. Закона о царинској служби Републике Хрватске; 
5. Закона о путним исправама хрватских држављана; 
6. Закона о склапању и извршавању међународних 

уговора; 
7. Закона о кретању и боравку странаца; 

' 8. Закона о пријевозу у међународном цестовном про-
мету. 

Закони од 4 до 8 објављени су „Народним новинама" 
- службени лист Републике Хрватске, бр. 53/91. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним новинама" - Службеном листу Републике Хрват-
ске. 

Бр. IУ-154/1-91, 157/1-91, Председник 
182/1-91, 184/1-91, 223/1-91, Уставног суда Југославије, 
178/2-91, 193/2-91,213/2-91 Милован Бузаџић, с. р. 
и 214/2-91 
20. и 27. новембра 1991. године 
Београд 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНА АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЧЛАНА 2, ЧЛАНА 7. ĆTAB l, ЧЛ. 10,11 И 18, ЧЛАНА 19. 

СТАВ I. И ЧЛ. 20. И 42. ЗАКОНА О ИНОЗЕМНИМ 
ПОСЛОВИМА 

I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о иноземним пословима („Народне новине" -
службени лист Републике Хрватске, бр. 53/91). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 

обуставу извршења појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу оспореног закона, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице, 

2. Одредбама члана 2, члана l, став l, чл. IO, Il и 18, 
члана 19. став I. h чл. 20. и 42. Закона о иноземним посло-
вима прописани су начин обављања послова у области ме-
ђународних односа Републике Хрватске и основе органи-
зације и рада Министарства иноземних послова и дипло-
матско-конзуларних представништава Републике Хрват-
ске. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта чија се уставност, 
односно законитост оцењује ако би њиховим извршењем 
могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу наведених одредаба оспореног зако-
на. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 27. новембра 1991. године, 
донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу одредаба члана 2, члана l, ста^ l, чл. 
IO, 11, и 18, члана 19. став I. и чл. 20. и 42. Закона о инозем-
ним пословима („Народне новине" - службени лист Репуб-
лике Хрватске, ор. 55/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним новинама" - службеном листу Републике Хрват-
ске. 

IУ бр. 158/1-91 Председник 
27. новембра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНА АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

ОСОБНОЈ ИСКАЗНИЦИ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о особној исказници („Народне новине" - службени 
лист Републике Хрватске, бр. 53/91). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
обуставу извршења појединачних аката и радњи предузе-
тих Иа основу оспореног закона, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Законом о особној исказници утврђују се услови 
под којима се хрватским држављанима издају особне ис-
казнице. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до донеше 
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по 
јединачног акта или радње која је предузета на основу за 
кона, другог прописа или општег акта чија се уставност 
односно законитост оцењује ако би њиховим извршењем 
могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус 
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре 
ди да се обустави извршење појединачних аката и радња 
предузетих на основу оспореног закона. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста 
ва СФРЈ, на седници одржаној 27. новембра 1991. године 
донео је 
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Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузегих на основу Закона о особној исказници („На-
родне новине" - службени лист Републике Хрватске бр. 
53/91), којима се у поступку издавања личних карата одби-
ја примена Закона о основним подацима за личну карту 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 6/73). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним новинама" - службеном листу Републике Хрват-
ске. 

IУ бр. 156/1-91 Председник 
27. новембра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

ПРЕБИВАЛИШТУ И БОРАВИШТУ ГРАЂАНА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о пребивалишту и боравишту грађана („Народне но-
вине" - службени лист Републике Хрватске, бр. 53/91). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
обуставу извршења појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу оспореног закона, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Законом о пребивалишту и боравишту грађана 
прописани су услови под којима хрватски држављани при-
јављују и одјављују пребивалиште и боравиште у Републи-
ци Хрватској. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу наведених одредаба оспореног зако-
на. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 27. новембра 1991. године, 
донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу Закона о пребивалишту и боравиш-
ту грађана („Народне новине - службени лист Републике 
Хрватске, бр. 53/91), којима се држављанима других ре-
публика у СФРЈ не дозвољава пријава и одјава пребива-
лишта и боравишта на територији Републике Хрватске. 

1У бр. 155/1-91 Председник ' 
27. новембра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

СЛУЖБИ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА 
ХРВАТСКЕ 

I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о Служби друштвеног књиговодства Хрватске („На-
родне новине" - службени лист Републике Хрватске, бр. 

53/91) и супротности тог закона са Законом о Служби 
друштвеног књиговодства („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). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије у том поступку нареди да се обустави изврше-
ње појединачних аката и радњи предузетих на основу ос-
пореног републичког закона, наводећи да се предузима-
њем тих аката и радњи обуставља примену савезног Зако-
на о Служби друштвеног књиговодства на територији Ре-
публике Хрватске, услед чега настају неотклоњиве штетне 
последице по уставно-правни поредак СФРЈ. 

2. Законом о Служби друштвеног књиговодства 
Хрватске уређени су на потпун начин положај, послови, 
организација и начин рада Службе друштвеног књиговод-
ства Хрватске, као самосталне републичке службе. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта и радње која је предузета на основу зако-
на, другог прописа или општег акта органа друштвено-по-
литичке заједнице или самоуправног општег акта чија се 
уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу оспореног републичког закона. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 27. новембра 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу Закона о Служби друштвеног књиго-
водства Хрватске („Народне новине" - службени лист Ре-
публике Хрватске, бр. 53/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним новинама" - службеном листу Републике Хрват-
ске. 

!У бр. 183/1-91 Председник 
27. новембра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

906. Уредба о допунама Уредбе о начину и услови-
ма под којима корисници друштвених средста-
ва могу код Службе друштвеног књиговодства 
отварати и укидати рачуне 1437 

907. Одлука о изменама Одлуке о распореду сред-
става за потребе федерације која се обезбеђују 
у Буџету федерације за период октобар-децем-
бар 1991. године 1437 

908. Одлука о измени Одлуке о одређивању пољоп-
ривредних и прехрамбених производа за које 
се при увозу плаћа посебна дажбина 1438 

909. Решење о давању сагласности за подизање ран-
га Конзулата Краљевине Шведске у Загребу у 
Генерални конзулат 1438 

910. Решење о утврђивању опреме која служи ис-
кључиво за потребе народне одбране која је ос-
лобођена плаћања царине 1438 

911. Решење о одређивању граничних прелаза за 
међународни друмски саобраћај 1438 

912. Правилник о квалитету пива — ^ 1439 
913. Упутство о изменама и допунама Упутства о ' 

садржини и начину вођења Јединственог плана 
рачуна друштвеног рачуноводства у Служби 
друштвеног књиговодства — 1440 
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914. Одлука о привременом продужавању важења 
Одлуке о утврђивању квота за давање реескон-
тних и ломбардних кредита банкама у чет-
вртом тромесечју 1991. године 1440 

915. Одлука о каматним стопама и стопама накна-
де Народне банке Југославије 1441 

916. Одлука о изменама и допунама Одлуке о ут-
врђивању наменских реесконтних квота и усло-
ва за рефинансирање кредита банака датих за 
финансирање сезонских залиха и резерви по-
љопривредних производа јесење бербе рода 
1991. године 1 4 4 2 

917. Одлука о изменама и допунама Одлуке о ут-
врђивању наменских реесконтних квота и усло-
ва за рефинансирање кредита банака датих за 
финансирање улагања у производњу пшенице 
рода 1992. године 1443 

918. Одлука о изменама и допунама Одлуке о ут-
врђивању квота за давање реесконтних и лом-
бардних кредита банкама у четвртом троме-
сечју 1991. године 1445 

919. Одлука о издавању благајничких записа На-
родне банке Југославије 1446 

Страна 
920. Одлука о условима и начину давања кредита 

банкама и другим финансијским организација-
ма за одржавање дневне ликвидности 1447 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Закона о хрват-
ском држављанству 1448 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одређених закона 
Републике Хрватске 1448 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба члана 2, 

члана 7. став l, чл. 10,11. и 18, члана 19. став 1 
и чл. 20. и 42. Закона о иноземним пословима 1450 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Закона о особној 
исказници 1450 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Закона о пребива-
лишту и боравишту грађана 1451 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Закона о Служби 
друштвеног књиговодства Хрватске 1451 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


