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241. 
Врз основа на член 22 и член 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 покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во 
согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувер-
нерите донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 
од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/84, 52/84 и 69/84), во точка 2 став 1 процентот: „54%" 
се заменува со процентот: „58%". 

Во став 2, во одредбата под 1 процентот: „36%" се за-
менува со процентот: „39%". 

Во одредбата под 2 процентот: „38%" се заменува со 
процентот: „41%", а во одредбата под 3 процентот: „40%" 
- со процентот: „43%". " 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1985 годи-
на. 

О. бр. 12 
28 март 1985 година ' 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

242. 
Врз основа на член 22 и на член бб став 1 точка 15 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и на 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 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНА-
ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВ-

ТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Во Одлуката за каматните стапки на средствата де-

понирани кај Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 

'покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/83 и 61/84) во 
точка 1, во одредбата под 1 процентот: „5%" се заменува 
со процентот: „4%", а во одредбата под 2 во втора алинеја, 
процентот: „30%" - со процентот: „40%". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1985 годи-
на. 

О. бр. 13 
28 март 1985 година 

Белград Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија 
Радован Макиќ, с. р. 

243. 
Врз основа на член 22 и на член бб став 1 точка 15 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки ,на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во 
врска со член 51 став 3 од Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), во 
согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувер-
нерите донесува 

ОДЛУКА 
ЗА КАМАТАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ КРЕДИТИ ВРЗ ОС-
НОВА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ 

КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Народните банки на републиките и народните бан-

ки на автономните покраини, на кредитите дадени врз ос-
нова на депонираните девизи, во смисла на член 51 став 3 
од Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство, наплатуваат од основните и здружените банки 
и од Поштенската штедилница камата по стапка од 1% 
тримесечно. 

Каматата од став 1 на оваа точка се пресметува и на-
платува тримесечно на состојбата на кредитите на крајот 
од секое тримесечје. 

2. За време на важењето на оваа одлука нема да се 
применува Тарифниот став 31 на Одлуката за тарифата 
според која се наплатуваат надоместите за услугите што 
ги вршат Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/78 и 8/82). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1985 годи-
на. 

О. бр. 14 
28 март 1985 година 

Белград 
Го заменува претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик-гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 
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244. 
Врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи! со странство „Службен 
лист на СФРЈ", бр.' 15/77, 61/812, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Само-
управната интересна заедница н^ Босна и Херцеговина за 
економски односи со странство, Самоуправната интерес-
на заедница на Македонија за економски односи со стран-
ство, Самоуправната интересна заедница за економски од-
носи со странство на Социјалистичка Република Словени-
ја, Самоуправната интересна заедница на Србија за еко-
номски односи со странство, Самоуправната интересна 
заедница на Хрватска за економски односи со странство, 
Самоуправната интересна заедница на Црна Гора за еко-
номски односи со странство, Самоуправната интересна 
заедница на Војводина за економски односи со странство 
и Самоуправната интересна заедница на Косово за еко-
номски односи со странство во Интересната заедница на 
Југославија за економски односи јсо странство склучуваат: 

С А М О У П Р А В Н А ! С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ЦА-

РИНАТА И НА д р у г и т е УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

Член 1ј 
Во Самоуправната спогодба за утврдување на право-

то на враќање на царината и н^ другите увозни давачки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 10/84, 44/84 и 2/85) во член 
П став 2 точка 4 стапката: „8,71 
„24,24". 

се заменува со стапката: 

Член 2 
Оваа спогодба в негува во фла наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува на девизните приливи од 1 јануари 1985 годи-
на. I 

За Самоуправната интересна заедница 
на Босна и Херцеговина за економски 

бднсрси со странство, 
/ Емин Дукатар, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на Македонија за економски односи со 

странство, 
Александар Ристовски, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство на 

Социјалистичка Република Словенија, 
Радо Дворжак, с. р. „ „ „ 

За Самоуправната интересна заедница 
на Србија за економски односи со 

странство, 
Ѓорѓе Томановиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на Хрватска за економски односи со 

странство, 
Стјепаи Хорват, с. р. 

Самоуправната интересна заедница 
на Црна Гора за економски односи со 

странство, 
Арсение Јовановиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на Војводина за економски односи со 

странство, 
Ѓуро Маршин, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на Косово за економски односи со 

странство, 
Зеќнр Робај, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

241. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија -

242. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на средствата депонирани кај Народната 
банка на Југославија, народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните по-
краини 

243. Одлука за каматата за користење кредити врз 
основа на депонираните девизи на граѓаните кај 
Народната банка на Југославија 

244. Самоуправна спогодба за измена на Самоуправ-
ната спогодба за1 утврдување на правото на вра-
ќање на царината и на другите увозни давачки - 658 

657 

657 

657 
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