
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание ни српскохрватски односно хрватскосро-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски Јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 900 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1988 година изнесува 33300 ди-
нари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Попгг. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

831. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

2) Камати по кредитите дадени на банките по 
основ на депонираното девизно штедење на 
граѓаните кај Народната банка на Југославија 450,0 

В к у п н о : 1 . 4 3 8 , 3 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА 
ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 

ГОДИНА 
Се прогласува Законот за привремена претсметка на 

приходите и расходите на девизните резерви кај Народна-
та банка на Југославија за периодот до 31 декември 1988 
година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 29 октомври 
1988 година. 

П бр. 887 
29 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Раиф Дизаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И 
РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ДО 

31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Приходите на претсметката на приходите и расходи-

те на девизните резерви кај Народната банка на Југослави-
ја за периодот до 31 декември 1988 година се утврдуваат 
во износ од 1.438,8 млрд. динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат од 
следните извори: 

у 
- во млрд. динари -

П р и х о д и 

1) Реализирани позитивни курсни разлики 988,3 

Член 2 
Расходите на претсметката на приходите и расходите 

на девизните резерви кај Народната банка на Југославија 
до 31 декември 1988 година се утврдуваат во износ од 
1.438,3 млрд. динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат за: 

- во млрд. динари -

Р а с х о д и : 

1) Реализирани негативни курсни разлики за пе-
риодот до 31 декември 1985 година содржани 
во отплатите на кредитите на Народната бан-
ка на Југославија во текуштата година 640,0 

2) Реализирани негативни курсни разлики 
содржани во отплатите на кредитите на меѓу-
народните финансиски организации по кои 
девизите се пренесувани на сметките на На-
родната банка на Југославија 333 

3) Реализирани негативни курсни разлики по ос-
нов на повлекување на девизното штедење од 
депозит кај Народната банка на Југославија 150,0 

4) Камати на банките по основ на депонираното 
девизно штедење на граѓаните кај Народната 
банка на Југославија 615,0 

В к у п н о : 1.438,3 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

832. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИИ. 

ТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за компензациите за определени производи, што 
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го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 29 октомври 1988 година. 

П бр. 884 
29 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Раиф Дизаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Законот за компензациите за определени произво-

ди („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/88) во член 1 зборови-
те: „до 30 септември 1988 година" се заменуват со зборо-
вите: „за 1988 година". 

Член 2 

Во член 3 став 2 по зборовите: „прометот на мало" се 
додаваат запирка и зборовите: „на работните луѓе што со 
личен труд самостојно вршат промет на мало". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Одредбата на став 2 од овој член се однесува и на ко-

личествата на производи од член 1 на овој закон продаде-
ни и испорачани на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со работи на прометот на големо, ако коли-
чествата на тие производи им ги продаваат на организа-
ции на здружен труд што се занимаваат со работи на про-
метот на мало и на работните луѓе кои со личен труд са-
мостојно вршат промет на мало.". 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 3 

Во член 4 став 1 бројот: „112" се заменува со бројот: 
„236". 

Во став 2 зборовите: „24% од вкупно наплатениот да-
нок по тој основ" се заменуваат со зборовите: „вкупно на-
платениот данок по тој основ". 

По став 4 се додава став 5, кој гласи: 
„Обврската за уплатување на средствата од ст. 3 и 4 

на овој член трае до уплатата на вкупниот износ од 236 
милијарди динари. По уплатата на вкупниот износ, 
Службата на општественото книговодство ќе престане да 
ги насочува средствата на посебната сметка од став 3 на 
овој член". 

Член 4 
Во член 7 став 2 точка 2 зборот: „испратнини" се за-

менува со зборовите: „спецификација на испратници, по 
тие сметки.". 

Член 5 
Право на компензација, во согласност со овој закон, 

имаат организациите на здружен труд за количествата на 
производи продадени и испорачани од 1 октомври 1988 го-
дина. 

Член 6 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

833. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НИ МЕРКИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 
КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА 
ПРЕНОС ВРЗ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ДЕЛ ОД ПОБАРУ-
ВАЊАТА ПО БИЛАНСОТ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 

КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за привремени мерки за по-

критие на курсните разлики кај Народната банка на Југо-
славија и за пренос врз федерацијата на дел од побарува-
њата по билансот на девизните резерви кај Народната 
банка на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
29 октомври 1988 година. 

П бр. 886 
29 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРС-
НИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА И ЗА ПРЕНОС ВРЗ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА 
ДЕЛ ОД ПОБАРУВАЊАТА ПО БИЛАНСОТ НА ДЕ-
ВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со овој закон се пропишуваат условите и начинот за 

покритие на курсните разлики што настануваат кај На-
родната банка на Југославија по странските кредити и де-
позитите што ги користи, по депонираното девизно ште-
дење и по отплатите на странските кредити одобрени од 
страна на меѓународните финансиски организации од 1 ја-
нуари 1984 година до 31 декември 1988 година за делот 
што и е продаден на Народната банка на Југославија, како 
и за покритие на делот од трошоците на банките по основ 
на депонираното девизно штедење кај Народната банка на 
Југославија. 

Член 2 
Девизните побарувања и девизните обврски на На-

родната банка на Југославија и средствата што се обезбе-
дуваат за покритие на курсните разлики по девизните об-
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врски се искажуваат и водат во посебно книговодство на 
девизните резерви кај Народната банка на Југославија. 

Билансот на состојбата на девизните резерви ја ис-
кажува динарската вредност на девизните побарувања и 
на обврските на Народната банка на Југославија. 

Негативното салдо на билансот претставува пресмет-
ковно побарување од федерацијата, а позитивното салдо -
пресметковна обврска спрема федерацијата. 

Заради утврдување на височината на курсните разли-
ки чие покритие - реализација се врши во една година, ка-
ко и заради определување на височината на средствата 
што се обезбедуваат по одделни извори во таа година, се 
составува претсметка на приходите и расходите на девиз-
ните резерви кај Народната банка на Југославија (во ната-
мошниот текст: претсметка). Во рамките на претсметката 
посебно се води подбилансот на приходите и расходите по 
депонираното девизно штедење кај Народната банка на 
Југославија. 

Билансот на состојбата и билансот на приходите и 
расходите на девизните резерви кај Народната банка на 
Југославија се составуваат на начинот утврден со пропи-
сите за банките. 

Член 3 
За покритие на реализираните негативни курсни раз-

лики кај Народната банка на Југославија и на делот од 
трошоците на банките по депонираното девизно штедење, 
средства можат да се обезбедуваат од следните извори: 

1) буџетот на федерацијата; 
2) реализираните позитивни курсни разлики; 
3) каматите по кредитите дадени на банките по основ 

на депонираните девизи; 
4) делот од каматата на кредитите од примарната 

емисија по намирувањето на редовните расходи на Народ-
ната банка на Југославија и на народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраини; 

5) дел од примарна емисија. 
Со претсметката се утврдува височината на средства-

та од одделни извори и начинот за пренос на средствата. 

Член 4 

Курсните разлики се покриваат само за износот 
содржан во девизните обврски од член 1 на овој закон што 
се намируваат во бруто износ, освен кај депонираното де-
визно штедење кај кое се покриваат само за нето износот 
на намалувањето на тоа штедење кај одделни банки спо-
ред месечните состојби. 

Член 5 
Заради трајно регулирање на дел од непокриените 

курсни разлики Народната банка на Југославија ќе го пре-
несе врз федерацијата, без обврска за враќање, делот од 
побарувањата по билансот на девизните резерви кај На-
родната банка на Југославија кој се однесува на реализи-
раните непокриени негативни курсни разлики настанати 
до 31 декември 1985 година по странските кредити што ги 
користи Народната банка на Југославија, по депонирано-
то девизно штедење кај Народната банка на Југославија, 
во смисла на член 51 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77,61/82, 34/83 и 71/84) и по депонираните 
девизи на организациите на здружен труд, во смисла на 
член 51а од тој закон. 

Член 6 
Под ^реализирани непокриени негативни курсни раз-

лики, во смисла на член 5 од овој закон, се подразбираат 

пресметаните непокриени негативни курсни разлики 
содржани во отплатите платени до 31 декември 1985 годи-
на по странските кредити што ги користи Народната бан-
ка на Југославија, во повлечените девизи на граѓаните од 
депозит кај Народната банка на Југославија во периодот 
од 1978 година до крајот на 1985 година и во повлечените 
девизи на организациите на здружен труд од депозит кај 
Народната банка на Југославија во периодот од 1983 до 
крајот на 1985 година, намалени за износот на тие разлики 
што се покриени во 1985 година со остварените извори на 
приходи, во согласност со Законот за претсметката на 
приходите и расходите на девизните резерви кај Народна-
та банка на Југославија за 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/85). 

Под реализирани непокриени негативни курсни раз-
лики, во смисла на член 5 од овој закон, се подразбираат и 
пресметаните непокриени негативни курсни разлики до 31 
декември 1985 година по странските кредити што до тој 
ден ги користела Народната банка на Југославија, а кои ќе 
ги отплатува во 1986 година и во наредните години до ни-
вната конечна отплата. 

Износот на курсните разлики од став 1 на овој член 
Народната банка на Југославија го утврдува по завршната 
сметка за 1985 година, а од став 2 - по завршната сметка 
за 1986 година и наредните години. 

Член 7 
Преносот на побарувањата од член 5 на овој закон 

врз федерацијата, Народната банка на Југославија го 
спроведува: 

1) под 31 декември 1985 година - за вкупниот износ 
на реализираните непокриени негативни курсни разлики 
до 31 декември 1985; 

2) под 31 декември 1986 година и секоја наредна годи-
на - за износот на реализираните негативни курсни разли-
ки во тие години по странските кредити што Народната 
банка на Југославија ги користела до 31 декември 1985 го-
дина, а кои се однесуваат на периодот од почетокот на ко-
ристењето на тие кредити до 31 декември 1985 година. 

Член 8 
На побарувањата пренесени врз федерацијата, во 

смисла на овој закон, не се плаќаат камата, надомест ниту 
кои и да било други трошоци. 

Член 9 
Сојузниот секретар за финансии ќе склучи од името 

на федерацијата со Народната банка на Југославија дого-
вор за пренос на побарувањата, во смисла на овој закон. 

Член 10 
Банките што го депонирале девизното штедење кај 

Народната банка на Југославија имаат право на покритие 
на дел од трошоците што настануваат кај нив по тоа ште-
дење врз товар на подбилансот на расходите по депонира-
ното девизно штедење во претсметката, во смисла на член 
2 став 4 од овој закон. Височината на трошоците по овој 
основ се утврдува по пат на камата, која Народната банка 
на Југославија ја плаќа тримесечно на вкупниот износ на 
депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народна-
та банка на Југославија. 

На износот на кредитите одобрени на банките по ос-
нов на депонираното девизно штедење банките и плаќаат 
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камата на Народната банка на Југославија тримесечно во 
корист на подбилансот на приходите по депонираното де-
визно штедење. 

Член 11 

Претсметката на приходите и расходите на девизни-
те резерви кај Народната банка на Југославија за перио-
дот од 1 октомври до 31 декември 1988 година ќе ја донесе 
Собранието на СФРЈ во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето на овој закон во сила. 

Член 12 
За периодот од 1 октомври до 31 декември 1988 годи-

на, Народната банка на Југославија ќе им одобри на бан-
ките камата во височина од 6% годишно на динарската 
противвредност на депонираното девизно штедење, а на 
одобрените кредити по основ на депонирањето на девизи 
ќе пресмета камата во височина на важечката есконтна 
стапка, со примена на дисконт односно соодветна конфор-
мна стапка. 

Банките што по завршната сметка за 1988 година ќе 
искажат загуба имаат право до височината на таа загуба, а 
најмногу во износ на разликата помеѓу наплатената кама-
та од став 1 на овој член и пресметаната годишна камата 
по девизното штедење на граѓаните, да извршат разграни-
чување во период од пет години, така што секоја година ќе 
покријат најмалку една петтина од разграничениот износ 
на таа загуба. 

Член 13 
Одредбите на чл. 1, 3, 4, 10 и 12 од овој закон се при-

менуваат од 1 октомври 1988 година. 

Член 14 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се приме-
нува до 31 декември 1988 година. 

834. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 286 

став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 29 октом-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕ-
ТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕ-
ТО НА ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗВОРИТЕ НА 
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ИЗГРАДБА НА ПАТИШТАТА 

1. Се усвојува Иницијативата Собранието на СФРЈ да 
биде учесник во склучувањето на Општествен договр за 
изворите на средства за одржување, реконструкција и из-
градба на патиштата. 

2. Се определува Одборот на Соборот на републики-
те и покраините за финансии да учествува во постапката 
на усогласување на ставовите на учесниците на овој оп-
штествен договор и, по постигната согласност со другите 

учесници, да го предложи текстот на предлогот на оп-
штествениот договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 513 
29 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

835. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 72 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
22 октомври 1988 година и на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 29 октомври 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГУВЕРНЕРОТ НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За заменик на гувернерот на Народната банка на Ју-

гославија се именува Митја Гаспари, заменик на гуверне-
рот на Народната банка на Југославија.. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 551 
29 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Стјепан Новаковиќ, е. р. 
Абаз Казази, е. р. 

836. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, на предлог 
од претседателот на Сојузниот извршен совет, а врз осно-
ва на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 22 
октомври 1988 година и на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 29 октомври 1988 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА 
СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА 

СОЈУЗНИ КОМИТЕТИ 

I 
Се разрешува од должноста заменик на претседате-

лот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воени-
те инвалиди Антон Турнхер. 

II 
1. За заменик на сојузниот секретар за надворешни 

работи се именува Миливое Максиќ, помошник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи; 

2. За заменик на сојузниот секретар за народна одбра-
на се именува Стане Бровет, вицеадмирал на ЈНА, потсек-
ретар во Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 

3. За заменик на сојузниот секретар за економски од-
носи со странство се именува д-р Божо Јовановиќ, претсе-
дател на Републичкиот комитет за односи со странство на 
СР Србија; 

4. За заменик на сојузниот секретар за законодавство, 
правосудство и управа се именува Светозар Зечар, поране-
шен заменик на сојузниот секретар за правосудство и ор-
ганизација на сојузната управа. 

III 
За заменик на претседателот на Сојузниот комитет за 

прашања на борците и воените инвалиди се именува Мла-
ден Шкобаљ, досегашен претседател на Општинскиот ко-
митет на СК во Херцег Нови. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 543 
29 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Абаз Казази, е. р. Стјепан Новаковиќ, е. р. 

837. 
Врз основа на член 281. став 1 точка 5 и на член 286 

став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
61/82 и 71/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 29 октомври 1988 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕ-
ЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА 
И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОС-

НОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 

кредитната политика во 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87,31/88 и 40/88) во точка 9 ст. 1 до 11 се за-
менуваат со нови ст. 1 до 6, кои гласат: 

„Во согласност со определбата во Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, ќе 
се продолжи со водењето на политиката на реално пози-
тивни каматни стапки. Под реално позитивна каматна 
стапка се подразбира каматната стапка над стапката на 
ревалоризација на депозит односно кредит, во смисла на 
Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86,42/87,65/87, 87/87,31/88,46/88 и 61/88) 
- (во натамошниот текст: каматната стапка). 

На динарските депозити орочени на три и повеќе ме-
сеци банките плаќаат камата по стапка од најмалку 5% го-
дишно. 

Банките не можат да пресметуваат ниту да плаќаат 
ревалоризација и камата на депозитите на општествено-
-политичките заедници, на нивните органи, организации и 
фондови и на средствата што, во смисла на посебен соју-
зен закон, се сметаат како вишоци на приходите на само-
управните интересни заедници од општествените дејнос-
ти, освен на средствата за заедничка потрошувачка на ра-
ботните заедници на тие органи, организации и фондови. 

На девизните депозити на граѓаните и на девизните 
штедни влогови на граѓаните банките плаќаат камата по 
каматните стапки во земјата на домицилната валута. 

По исклучок од одредбата на став 4 од оваа точка, на 
девизните депозити на граѓаните и на девизните штедни 
влогови на граѓаните кои остваруваат право на девизна 
камата банките ќе плаќаат камата по каматните стапки во 
земјата на домицилната валута, зголемена најмалку за 2 
процентни поени стимулативна камата за депозитите и 
штедните влогови по видување и најмалку за 4 процентни 
поени за орочените депозити и штедни влогови. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точкка, 
есконтната стапка на Народната банка на Југославија се 
утврдува во номинален месечен износ, и тоа најмалку во 
височина на стапката на растежот на цените на мало во 
претходниот месец, со тоа што нејзината височина зависи 
и од побарувачката на кредити." 

Досегашните ст. 12 до 15 стануваат ст. 7 до 10. 

Во досегашниот став 13 во одредбата под 1) процен-
тот: „65%" се заменува со процентот: „50%", во одредбата 
под 2) процентот: „55%" се заменува со процентот: „40%" 
и во одредбата под 3) процентот: „75%" се заменува со 
процентот: „60%". 

2. По точка 9 се додава нова точка 9а, која гласи' 

„9а. Народната банка на Југославија ќе пропише ме-
тодологија за пресметување на ревалоризацијата на депо 
зитите и кредитите и методологија за пресметување на ка-
матата на депозитите и кредитите, така што кредитите со 
рок до една година се ревалоризираат секој месец со при 
мена на стапката на растежот на цените на мало оствари 
на во претходниот месец, а депозитите орочени со рок нз 
три и повеќе месеци и кредитите со рок за враќање поло -
од една година се ревалоризираат на крајот на секој месеа 
со примена на стапката на растежот на цените на мало ос-
тварена во тој месец, а каматата се пресметува со примеа 
на месечните каматни стапки на ревалоризираната -
вица". 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 541 
29 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките и 

покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

838.-
Тргнувајќи од извршените измени во Законот за вкуп-

ниот приход и доходот од октомври 1988 година, измени-
те во Одлуката за целите и задачите на заедничката емиси-
она и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1988 година, како и другите мерки со 
кои се намалуваат трошоците на банките, врз основа на 
член 287 од Уставот на СФРЈ и на член 116 став 1 од Де-
ловникот на Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 29 октомври 
1988 година донесе 

П Р Е П О Р А К А 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ им препорачува на деловните банки да водат 
политика на реално позитивни каматни стапки на креди-
тите на стопанството во таа смисла што просечната реал-
на каматна стапка да биде во согласност со просечната 
стапка на акумулацијата на стопанството. 

Заради создавање услови за водење на ваквата поли-
тика на активни каматни стапки потребно е: 

- деловните банки да водат адекватна политика на 
пасивни каматни стапки (оние што не се определени со 
прописи), поефикасно да го организираат своето работење 
и да остварат намалување на своите трошоци, да остварат 
рационално интеграционо поврзување, да обезбедат уред-
на наплата на пресметаните камати и да преземаат други 
мерки што би воделе кон намалување на потребнатараз-
лика помеѓу активните и пасивните каматни стапки, 

- Народната банка на Југославија во својата полити-
ка на каматните стапки (на кредитите, на задолжителната 
резерва, на благајничките записи и др.) да води сметка за 
потребата од создавање на услови деловните банки да 
можат да остваруваат адекватна политика на реално пози-
тивни каматни стапки. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ им препорачува на банките да водат полити-
ка на стимулирање на динарското штедење и во соглас-

ност со билансните можности да вршат ревалоризација на 
депозитите со рок од еден месец до три месеци врз основа 
на растежот на цените на мало во претходниот месец. 

3. Оваа препорака ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.3-184/88-050 
29 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките и 

покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

831. Закон за привремена претсметка на приходите 
и расходите на девизните резерви кај Народна-
та банка на Југославија за периодот до 31 де-
кември 1988 година 1609 

832. Закон за измени и дополненија на Законот за 
компензациите за определени производи 1609 

833. Закон за привремени мерки за покритие на 
курсните разлики кај Народната банка на Југо-
славија и за пренос врз Федерацијата на дел од 
побарувањата по билансот на девизните резер-
ви кај Народната банка на Југославија 1610 

834. Одлука за усвојување на Иницијативата Со-
бранието на СФРЈ да биде учесник во склучува-
њето на Општествен договор за изворите на 
средства за одржување, реконструкција и из-
градба на патиштата 1611 

835. Одлука за именување на заменик на гуверне-
рот на Народната банка на Југославија 1611 

836. Одлука за разрешување и именување заменици 
на сојузни секретари и на претседатели на со-
јузни комитети — 1612 

837. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1988 година 1612 

838. Препорака на Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ 1614 
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