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240. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85), заради спроведување на одредби-
те од Законот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА 
ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА УВОЗОТ 
НА СТОКИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА И ЗА 
ПЛАЌАЊЕТО ВО 1987 ГОДИНА НА СТОКИ УВЕЗЕНИ 

ВО 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за прифаќање на пријави за склучени-

те договори за увозот на стоки до 31 декември 1986 година 
и за плаќањето во 1987 година на стоки увезени во 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/86) точка 2 се мену-
ва и гласи: 

„2. Организациите на здружен труд што во 1986 годи-
на увезувале суровини и репродукционен материјал по ос-
нов на условно слободен увоз што не е платен и на кои за 
тој увоз им се товарени општествено признатите репро-
дукциони потреби, можат плаќање на тој увоз да извршат 
во 1987 година без повторно товарење на општествено 
признатите репродукциони потреби. 

На организациите на здружен труд на кои при плаќа-
в т е на увоз во смисла на став 1 од оваа точка во 1987 го-
дина им се товарени општествено признатите репродукци-
они потреби за таа година овластената банка повторно ќе 
им ги пресмета општествено признатите репродукциони 
потреби, земајќи ја предвид одредбата на став 1 од оваа 
точка“. 

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

Е. п. бр. 47 
27 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

241. 
Врз основа на точка 11 став 4 од Одлуката за целите и 

задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1987 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКИТЕ ОД ТОЧКА 11 НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА 

ВО 1987 ГОДИНА 
1. Постоењето на монополска положба во смисла на 

точка 11 став 3 одредба под 1 на Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична политика и на 

заедничките основи на кредитната политика во 1987 годи-
на (во натамошниот текст: Одлуката) се утврдува според 
одредбите од чл. 3, За, 9 и 12 од Законот за сузбивање на 
нелојален натпревар и на монополистички спогодби 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 72/86). 

2. Се смета дека организација на здружен труд и дру-
ги корисници на општествени средства создаваат вештач-
ки недостиг со држење залихи на стоки, во смисла на точ-
ка 11 став 3 од одредбата под 2 на Одлуката, и тоа: 

1) ако производи што се користат во натамошната 
репродукција или за широка потрошувачка имаат на зали-
хи и не ги пуштаат во промет или тие производи не му ги 
испорачуваат на купувачот - производствена организаци-
ја на здружен труд и прометна организација на здружен 
труд во договорена количина и по договорена динамика; 

2) ако прометна организација на здружен труд која 
врши промет на големо има стоки во складот, а тие стоки 
не ги пушта во промет или не му ги испорачува на купува-
чот во договорена количин,а и по договорена динамика; 

3) ако прометна организација на здружен труд која 
врши промет на мало има стоки во складот а не ги пушта 
во промет; -

4) ако производствена организација на здружен труд 
своите производи ги продава на мало само во местото во 
кое е седиштето на таа организација, а постојат услови за 
продажба на тие производи и во други места, и со тоа ос-
тварува подобра економска положба на единствениот ју-
гословенски пазар. 

Под создавање вештачки недостиг со држење залихи 
на стоки се подразбира и неоправданото одлагање на за-
вршувањето на производството на определени производи, 
особено затоа што во односниот производ не се вградува-
ат одделни делови што организацијата на здружен труд ги 
има во својот склад или може да ги набави кај добавувачи-
те, но не презела навремено мерки за нивна набавка. 

3. Под непридржување кон прописите за мерките за 
непосредна контрола на цените во смисла на точка 11 став 
3 одредба под 3 на Одлуката се подразбира формирањето 
на цените на производите односно услугите над нивото на 
цените што се формира со примена на прописите за мер-
ките за непосредна контрола на цените. 

4. Под недоставување известување за цените во смис-
ла на точка 11 став 3 одредба под 4 на Одлуката се подраз-
бира постапувањето на организациите на здружен труд и 
на други корисници на општествени средства спротивно 
на прописот донесен врз основа на член 15 од Законот за 
основите на системот на општествената контрола на цени-
те („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86). 

5. Надлежниот орган на пазарната инспекција однос-
но надлежниот орган за работи на општествена контрола 
на цените, кога ќе утврди дека организацијата на здружен 
труд односно друга самоуправна организација или заед-
ница (во натамошниот текст: организација) постапила во 
смисла на ст. 2 и 3 од точка 11 на Одлуката за тоа донесу-
ва решение кое веднаш ќе го доставува на организацијата. 

Организацијата има право во рок од три дена од де-
нот на приемот на решението да поднесе приговор до над-
лежниот орган на општествено-политичката заедница за 
решавање во втор степен. Приговорот се поднесува преку 
Црвостепениот орган, кој е должен веднаш да му го доста-
ви на второстепениот орган. 

Второстепениот орган одлучува по приговорот во 
рок од пет дена од денот на приемот на приговорот. 

Решението со кое се одбива приговорот како неосно-
ван второстепениот с?рган го доставува и на банката што 
ја кредитира организацијата, до народната банка на ре-
публиката односно народната банка на автономната по-
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краина на чие подрачје е седиштето на таа организација, 
како и до Народната банка на Југославија. 

Банката што ја кредитира организацијата (во ната-
мошниот текст: банка) е должна во рок од три дена од де-
нот на приемот на решението од став 4 на оваа точка, пис-
мено да ја извести организацијата дека и го запрела дава-
њето на сите кредити за обртни средства и дека организа-
цијата е должна, во рок од 10 дена од денот на приемот на 
решението од банката, да и ги врати на банката сите иско-
ристени кредити за обртни средства. 

За преземените мерки од став 5 на оваа точка банката 
е должна веднаш писмено да ја извести народната банка 
на републиката односно народната банка на автономната 
покраина и Народната банка на Југославија. 

Банката ќе ја запре примената на мерките од став 5 
на оваа точка веднаш по приемот на известувањето од ор-
ганот што го донесол првостепеното односно второстепе-
ното решение дека утврдените неправилности се отстра-
нети, со тоа што мерките за запирање на давањето креди-
ти не можат да траат пократко од 30 дена. 

За запирањето на примената на мерките во смисла на 
став 7 од оваа точка банката е должна да ја извести народ-
ната банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина и Народната банка на Југославија., 

6. Ако банката не преземе мерки за запирање на сите 
кредити и за наплата на сите користени кредити за обртни 
средства, во смисла на став 5 од точка 5 на оваа одлука, 
народната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина, во рок од пет дена од денот на 
приемот на решението од ст. 4 и 5 на точка 5 од оваа одлу-
ка, ќе го запре давањето на сите пласмани од примарната 
емисија и ќе преземе мерки за наплата на сите свои поба-
рувања од банката по основ на веќе дадени пласмани од 
примарната емисија, освен побарувањата по долгорочен 
кредит за трајни обртни средства, со тоа што мерката за 
запирање на пласманите од примарната емисија не може 
да трае пократко од 30 дена. 

Ако народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина, во случаите од точ-
ка 5 на оваа одлука, не преземе мерки од став 1 на оваа 
точка, тие мерки е должна да ги преземе Народната банка 
на Југославија, во рок од 10 дена од денот на приемот на 
решението на органот од ст. 4 и 5 од точка 5 на оваа одлу-
ка. 

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

Е. п. бр. 48 
27 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

, 242. 
Врз основа на член 27 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85, 38/8.6 и 67/86), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА 
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ОД СТРАНА НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА 
1. Привремено им се забранува увозот на патнички 

автомобили на лицата од точка 6 став 1 одреда под 4 на 
Одлуката за видот и количината односно вредноста на 
предметите што физички лица можат да ги увезуваат и из-
везуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86, 44/86 и 
3/87). 

2. Лицето од точка 1 на оваа одлука не може да га 
отуѓи патничкиот автомобил што го увезло во согласност 
со одредбите на Одлуката од таа точка. 

3. Лицата од точка 1 на оваа одлука што уплатиле 
патнички автомобил во странство до влегувањето во сила 
на оваа одлука, можат автомобилот да го увезат во рок од 

30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
ако на надлежната царинарница и поднесат извештај за 
уплатата дека патничкиот автомобил го уплатиле пред 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

4. Оваа одлука се применува до 31 декември 1987 го-
дина. 

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

Е. п. бр. 50 
27 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

243. 
Врз основа на член 20 ст. 3 и 4 од Законот за парични-

от систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 61/82 и 
71/86), во согласност со Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86) и со Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1987 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86), на предлог од 
Народната банка на Југославија, во соработка со над-
лежните органи на републиките и автономните покраини, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗА-
ЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА 
И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1987 ГОДИНА 
1. Народната банка на Југослаивија, преку народните 

банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини, во 1987 година ќе купува хартии од вредност од 
член 19 и ќе дава кредити од чл. 20, 20а, 21 и 32 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86 - во ната-
мошниот текст: Законот за Народната банка), како и кре-
дити за намените утврдени со посебни сојузни закони, во 
рамките на утврдениот растеж на пласманите на банките 
и паричната маса од точка 2 на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и ла за-
едничките основи на кредитната политика во 1987 година 
(во натамошниот текст: Одлуката). 

Рамките на порастот на примарната емисија од став 
1 на оваа точка (во натамошниот текст: пласманите од 
примарната емисија) се утврдуваат за секое тримесечје, во 
согласност со одредбата на точка 2 став 3 од Одлуката. 

2. Во согласност со одредбите на точка 1 од оваа од-
лука, порастот на пласманите од примарната емисија во 
првото тримесечје на 1987 година се утврдува во вкупен 
износ од 106.000,000.000 динари, од што: 

1) за монетизација на хартии од вредност и за поттик-
нување на насочувањето на кредитниот потенцијал на бан-
ките за остварување на селективните цели и задачи на мо-
нетарно-кредитната политика - во износ од 73.500,000.000 
динари; 

2) за краткорочно кредитирање пџ банките што им 
дале кредити на граѓаните врз основа на дефинитивна 
продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни 
штедни влогови - во износ од 2.500,000.000 динари; 

3) за кредитирање на намените што се утврдени со 
посебни сојузни закони - во износ од 30.000,000.000 дина-
ри. 

3. Пласманите од примарната емисија, во рамките на 
износот од точка 2 одредба под 1) на оваа одлука, ќе се ко-
ристат на начинот и под условите што ќе ги утврди На-
родната банка на Југославија, со прописите донесени врз 
основа на чл. 19, 20, 20а, 21 и 32 од Законот за Народната 
банка на Југославија. 
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При пропишувањето на условите за користење на 
пласманите од примарната емисија, во смисла на став 1 
од оваа точка, за одделни селективни намени од точка 6 
став 2 на Одлуката, Народната банка на Југославија ќе 
обезбеди пласманите од примарната емисија од страна на 
банките да се користат во функција на остварување на 
приоритетните цели и задачи на економската политика, а 
посебно: 

1) при кредитирање на извозот на стоки и услуги - да 
се обезбеди побрза наплата на остварениот извоз на стоки 
и услуги; 

2) при кредитирањето на производството и подготву-
вањето на стоки и услуги за извоз, вклучувајќи го и креди-
тирањето на подготвувањето на туристички услуги на 
странски туристи - да се обезбеди нивно строго наменско 
користење врз основа на соодветна документација со која 
недвосмислено се докажува дека стоките и услугите, чие 
производство и подготовка се кредитира од примарната 
емисија, ќе бидат навистина извршени; 

3) при кредитирањето на залиги на основни земјодел-
ски и прехранбени производи од домашно производство -
да се обезбеди побрзо пренесување на кредитираните зали-
хи од областа на производството во областа на прометот 
на целиот единствен југословенски пазар; 

4) при кредитирањето на други селективни намени -
да се обезбеди усогласување на роковите за користење на 
пласманите од примарната емисија со траењето на циклу-
сот на производството на одделни производи и формира-
њето на залихи на тие производи во функција на стабил-
ност на пазарот. 

4. Пласмани од примарната емисија за намените ут-
врдени со посебни сојузни закони, во рамките на износот 
од точка 2 одредба под 3) на оваа одлука, ќе им се даваат 
на банките и на други корисници на кредити од примарна-
та емисија, во височина, на начинот и под условите ут-
врдени со тие посебни сојузни закони и со' прописите доне-
сени врз основа на тие закони, и тоа за: 

1) кредитирање на банките, преку народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраи-
ни, врз основа на депонирани девизи на граѓаните и на 
странски физички лица, ефективно положени на нивните 
девизни сметки односно девизни штедни влогови кај тие 
банки, во височина на динарската противвредност на 
ефективно депонираните девизи на граѓаните кај Народна-
та банка на Југославија, утврдени врз основа на посебен 
пропис од член 103 на Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86); 

2) давање долгорочни кредити на банките за кредити-
рање на трајни обртни средства на организациите на 
здружен труд, врз основа на сојузниот закон со кој е уреде-
но претворањето на дел од краткорочните кредити од 
примарната емисија во долгорочен кредит за трајни об-
ртни средства, во височина на износот пренесен За корис-
тење во 1987 година; 

3) давање аванс на овластените банки, преку народни-
те банки на републиките и народните банки на автономни-
те покраини, за вршење на менувачки работи, врз основа 
на член 10 од Законот за вршење на менувачки работи и за 
прометот на ефективни странски пари во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84) и прописите 
донесени врз основа на тој закон, и тоа во височина неоп-
ходна да се изврши откуп на ефективни странски пари. 

Пласманите од примарната емисија за намените ут-
врдени со сојузните закони од став 1 на оваа точка, како и 
со други сојузни закони со кои се уредува користењето на 
средствата од примарната емисија, ќе се остваруваат во 
рамките од точка 2 на оваа одлука. 

5. Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини, со ефикасни мерки за претходна и дополнителна кон-
трола, ќе обезбедат пласманите од примарната емисија од 
страна на банките и другите корисници да се користат на-
менски, во согласност со прописите. 

6. Народната банка на Југославија може во 1987 годи-
на да пропише задолжителна резерва на сите видови депо-
зити и други средства на банките и на другите финансиски 
организации, како и на порастот на динарските кредити и 
другите пласмани на банките над определеното ниво, и 
тоа во височина до 25% од состојбата на одделни видови 
депозити и други средства на банките и другите финансис-
ки организации односно од порастот на одделни видови 

кредити и други пласмани на банките над определеното 
ниво. 

Задолжителната резерва од став 1 на оваа точка не ќе 
се пресметува на средствата на граѓаните кај банките и на 
депозитите и другите средства кај банките наменети за 
станбена изградба. 

7. Банките се должни со својата деловна политика да 
обезбедат кредитите и другите пласмани да се даваат во 
согласност со политиката на приоритети од точка 3 на Од-
луката, и тоа само на кредитно способен заемобарач, во 
смисла на член 193 од Законот за основите на банкарскиот 
и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 
9/86, 34/86 и 72/86 - во натамошниот текст: Законот за 
банките), како и да го усогласуваат порастот и динамика-
та на своите пласмани со рамките што ќе ги пропише На-
родната банка на Југославија, во согласност со точка 4 на 
таа одлука. 

Банките се должни, во смисла на член 15 од Законот 
за банките, да ја контролираат наменската употреба на да-
дените кредити и други пласмани кај корисниците на кре-
дитите и, во согласност со прописите, да преземаат ефи-
касни мерки спрема корисниците што ненаменски ги ко-
ристат средствата од дадените кредити и други пласмани. 

8. Во согласност со одредбата од точка 16.5. на Резо-
луцијата за политиката на остварувањето на Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 го-
дина во 1987 година, со одредбата од точка 11 став 2 на 
Одлуката, банките ќе го запрат кредитирањето на залихи 
на готови производи на производителските организации 
на здружен труд, освен на залихи на основни земјоделски 
и прехранбени производи во чие кредитирање учествува 
примарната емисија. 

9. Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини, со ефикасни мерки за претходна и дополнителна кон-
трола, ќе обезбедат банките да се придржуваат кон пропи-
шаните мерки на монетарно-кредитната политика. 

Ако се утврди дека банката постапува спротивно на 
одредбите од точ. 5, 7 и 8 на оваа одлука односно ако се 
утврди дека банката не ги исполнува минималните општи 
услови за кредитна способност пропишана врз основа на 
член 33 од Законот за Народната банка на Југославија, На-
родната банка на Југославија, народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраини ќе ги 
преземат спрема таа банка пропишаните мерки, во смисла 
на член 58 од Законот за Народната банка на Југославија, 
со тоа што на таа банка веднаш ќе и го запрат односно ус-
кратат користењето на пласмани од примарната емисија 
по сите основи, на начинот утврден во точка 10 ст. 2 и 3 и 
точка 12 од Одлуката. 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е.п. бр. 51 
27 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, с.р. 

244. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и чл. 64а и бб од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со одредбите на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86) и Одлуката за оства-
рување на целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кредитнита 
политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
14/87), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА 
I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Народната банка на Југославија, заради регулира-
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ње на количината на пари во оптек, со оваа одлука ги ут-
врдува условите за користење на примарната емисија за 
намените определени со Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1987 година (во на-
тамошниот текст: Одлука за целите во 1987 година), и 
тоа: 

1) за купување, преку банките, преносливи краткороч-
ни хартии од вредност што ги издаваат организациите на 
здружен труд во областа на стопанството или нивните ин-
терни банки, по работи на купопродажбата стоки и врше-
ње услуги во Југославија и за давање краткорочни креди-
ти на банките врз подлога на тие хартии од вредност и врз 
подлога на странски хартии од вредност што ги поседува--
ат организациите на здружен труд; 

2) за давање краткорочни кредити на банките врз 
подлога на хартии од вредност што ги издаваат организа-
циите на здружен труд врз основа на стоковно-парични 
работи во рамките на определени селективни намени, ка-
ко и врз основа на други определени исправи што произ-
легуваат од тие работи ; 

3) за давање кредити на Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка (во натамошниот текст: 
Југословенска банка) заради дополнително кредитирање 
на банките по работи на извоз на опрема и бродови на кре-
дит и изведување на инвестициони работи во странство на 
кредит; 

4) за давање краткорочни кредити на банките врз 
подлога на определени кредити што банките им ги дале 
на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на де-
визи од нивните девизни сметки и девизни штедни влого-
ви (во натамошниот текст: девизни сметки на граѓаните). 

Како услови за користење на примарната емисија, во 
смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат учеството на 
примарната емисија, пресметувањето на основицата за 
учество на примарната емисија, роковите за враќање на 
користените средства и документацијата врз основа на ко-
ја се користи примарната емисија, како и посебните усло-
ви за кредитна способност пропишани со Одлуката за це-
лите во 1987 година и Одлуката за остварување на целите 
и задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1987 го-
дина (во натамошниот текст: Одлука за остварување на 
целите во 1987 година). Другите услови за користење на 
примарната емисија се регулирани со Одлуката за општи-
те услови, за начинот и постапката за користење и враќа-
ње на примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
14/84, 10/85 и 32/85) - (во натамошниот текст: Одлука за 
општите услови). 

, 2. Користење на примарната емисија, во смисла на 
оваа одлука, ќе им се ускрати на банките кои не ги испол-
нуваат условите за кредитна способност и финансиска 
дисциплина, во согласност со точ. 15 до 20 на Одлуката за 
општите услови, како и со точка 10 на Одлуката за целите 
во 1987 година и точка П на Одлуката за остварување на 
целите во 1987 година. 

Во соглас,ност со став 1 од оваа точка, банката е 
должна, при користењето на примарната емисија за на-
мендите од оваа одлука, да поднесе изјава до народната 
банка дека ги исполнува пропишаните услови за кредитна 
способност и дека не давала нови кредити и други пласма-
ни односно дека презела мерки за наплата на дадените 
кредити и други пласмани во случаите што се предвидени 
со точ. 11 и 12 на Одлуката за целите во 1987 година, точ. 9 
и 10 на Одлуката за остварувањето на целите во 1987 годи-
на и со чл. 192 и 193 од Законот за основите на банкарски-
от и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
70/85, 9/86, 34/86 и 72/86). 

II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВА-
ЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ 

ХАРТИИ 
3. Користење на примарната емисија за намените од 

точка 1 одредба под 1 на оваа одлука ќе се остварува во 
1987 година: 

1) со купување, преку банките, на меници издадени со 
рок на втасување до 90 дена и со авал на основната однос-
но здружената банка, што ги издале организациите на 
здружен труд во областа на стопанството или нивните ин-
терни банки според одредбите на Законот за обезбедување 

на плаќањето помеѓу корисниците на општествени сред-
ства („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/75, 13/76, 22/78, 
31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86) - (во натамошни-
от текст: Закон за обезбедување на плаќањето); 

2) со давање кредити на банките врз подлога на мени-
ците од одредбата под 1 на оваа точка, авалирани во смис-
ла на сојузниот закон; 

3) со давање кредити на банките врз подлога на 
странски хартии од вредност што ги поседуваат организа-
циите на здружен труд. 

4. Народната банка, преку банките, ќе купува од орга-
низациите на здружен труд од областа на стопанството 
или од нивните интерни банки, меници од точка 3 одредба 
под 1 на оваа одлука по кои до рокот на втасување не пре-
остануваат повеќе од 30 дена и кои не гласат на износ по-
мал од 500.000 динари, под услов тие организации однос-
но нивните интерни банки, како доверители во стоковно-
-парични работи, да ги прибавиле од други организации 
на здружен труд од областа на стопанството или од ни-
вните интерни банки. 

Меници од став 1 ца оваа точка народната банка ќе 
купува ако се исполнети следните услови: 

1) мениците да содржат битни елементи предвидени 
со Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
104/46 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/65 и 54/70) и со 
Законот за обезбедување на плаќањето, како и да се испол-
нети условите за издавање и ав,алирање на тие меници во 
смисла на тој закон; 

2) мениците претходно да ги есконтирале банките 
преку кои народната банка ги купува, пред тоа есконтира-
ње најмалку еднаш да се користени со индосирање како 
средство за плаќање во стоковно-парични работи на орга-
низации на здружен труд во областа на стопанството, да 
биле во портфељот на таа банка најмалку 20 дена и да се 
индосирани на народната банка. 

Народната банка нема да купува меници до чиј рок 
на втасување преостануваат помалку од 10 дена сметајќи 
од денот на приемот на мениците во народната банка, ме-
ници индосирани на издавачот или ремитентот, како и ме-
ници издадени односно индосирани во врска со распредел-
бата на остварениот заеднички приход меѓу членките на 
интерната банка или по други основи кои не претставува-
ат стоковно-парични работи. 

5. Народната банка им дава краткорочни кредити на 
банките врз основа на меници што, во смисла на точка 4 
од оваа одлука, може да ги купува преку банките без оглед 
на поединечната номинална вредност на тие меници, на 
времето на нивното држење во портфељот на банката, на 
преостанатото време до рокот за нивно втасување и на 
тоа дали тие меници се авалирани од банките или од дру-
ги корисници на општествени средства во смисла на сојуз-
ниот закон. 

6. Купување на меници од одредбата под 1 и давање 
кредити на банките од одредбата под 2 на точка 3 од оваа 
одлука народната банка врши во височина до 60% од но-
миналната вредност на состојбата на вкупниот портфељ 
на тие меници што банката претходно ги есконтирала, а 
која претставува книговодствена состојба на тие меници 
кај банката зголемена за износот на мениците што банка-
та ги реесконтирала кај народната банка, по кои рокот за 
наплата не втасал. 

Банките се должни да доставуваат месечни извештаи 
за користењето на примарната емисија за меничниот пор-
тфељ, во смисла на став 1 од оваа точка. Тој извештај бан-
ката го поднесува до народната банка кај која ја користи 
примарната емисија, во рок од осум дена по истекот на 
месецот за кој се поднесува извештај, на образецот и на 
начинот што со упатства ги утврдува Народната банка на 
Југославија. 

7. Краткорочни кредити на банките врз подлога на 
странски хартии од вредност од точка 3 одредба под 3 на 
оваа одлука, народната банка дава врз подлога на меници 
и други странски хартии од вредност што можат да бидат 
предмет на купопродажба на странски пазари на хартии 
од вредност, а што ги поседуваат организациите на 
здружен труд по основ на извршен извоз на стоки и услуги 
и врз основа на кои банката им дала кредити на тие орга-
низации. 

Кредити од став 1 на оваа точка народната банка да-
ва во височина до 60% од износот ,на динарската против-
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вредност и номиналната вредност на странските хартии 
од вредност што втасуваат до три месеца сметајќи од де-
нот на давањето на кредитот до втасувањето на тие хар-
тии од вредност, а најмногу до износот на кредитот што 
банката им го дала на организациите на здружен труд врз 
подлога на тие хартии од вредност. 

8. Како подлога за користење на примарната емисија 
по основ на точка 3 од оваа одлука не може да служи хар-
тија од вредност што организацијата на здружен труд ја 
прибавила по основ на работа за која ја користи примар-
ната емисија по пат на кредити за селективни намени. 

III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИ-
ТЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РАБОТИ 

ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ 
НАМЕНИ 

9. Народната банка на Југославија во 1987 година ќе 
обезбеди со давање краткорочни кредити на банките дел 
од примарната емисија да се користи за поддршка на ос-
тварувањето на селективните цели на монетарно-кредиг-
ната политика, врз основа на краткорочните кредити што 
банките им ги дале на организациите на здружен труд за 
намените од точка 6 на Одлуката за целите во 1987 година, 
и тоа за: 

1) извоз на стоки и услуги со кој се обезбедува деви-
зен прилив; 

2) заеднички програми за производство и извоз од 
значење за целата земја; 

3) општествено организирано производство и залихи 
на определени земјоделски и прехранбени производи од 
домашно производство; 

4) стоковни резерви на земјоделски и прехранбени 
производи од одредбата под 3 на оваа точка; 

5) производство и залихи на вештачки ѓубрива од до-
машно производство; 

6) продажба односно купување на домашна опрема, 
бродови и шински возила на кредит во земјата; 

7) сезонски залихи на јаглен од домашно производ-
ство; 

8) увоз на најважни суровини и други производи од 
земјите во развој и од други земји од определени валутни 
подрачја. 

1. Кредити за кредитирање на работи на извоз на стоки и 
услуги 

10. Кредитите за кредитирање на работи на извоз на 
стоки и услуги (точка 9 одредба под 1) банките можат да 
ги користат за: 

1) кредитирање на извозот на стоки и услуги за гото-
во; 

2) кредитирање на извозот на стоки на комерцијален 
кредит; 

3) кредитирање на извозот на стоки и услуги на кре-
дит во земјите во развој; 

4) кредитирање на извозот на опрема и бродови на 
кредит и изведување на инвестициони работи во стран-
ство на кредит; 

5) кредитирање на производство и подготвувањето 
, на стоки за извоз; 

6) кредитирање на подготовките на туристичките и 
угостителските организации на здружен труд за вршење 
услуги на странски туристи; 

7) кредитирање на производство и подготвувањето 
на стоки за извоз по договорени работи што се наплатува-
ат во готово, а што ги финансираат Меѓународната банка 
за обнова и развој, нејзините афилијации и ЕУРОФИМА; 

8) кредитирање на побарувањата од Меѓународната 
банка за обнова и развој по основ на извршени и платени 
работи и вградена опрема според инвестциони програми 
во Југославија; 

9) кредитирање на побарувањата чија наплата се од-
лага, во согласност со посебен сојузен закон. 

11. Кредити за кредитирање на извршен извоз на сто-
ки и услуги за готово (точка 10 одредба под 1) банките 
можат да користат, и тоа: 

1) во височина до 44% од износот на кредитот што 
организациите на здружен труд го користеле кај банката 

по основ на извоз на стоки и услуги чие плаќање е догово-
рено во конвертибилни девизи, под услов крајниот рок за 
враќање да не може да биде подолг од 60 дена; 

2) во височина до 38% од износот на кредитот што 
организациите на здружен труд го користеле кај банката 
по основ на извоз на стоки и услуги по кој е договорен 
клириншки начин на плаќање, под услов крајниот рок за 
враќање да не може да биде подолг од 30 дена. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат по основ на кредитите што за тие намени им ги дале 
на организациите на здружен труд врз основа на исправа 
за извршен извоз на стоки, што ја заверила царинарница-
та (извозна царинска декларација) и исправа за извршени 
услуги на странски нарачувачи (фактура, ситуација однос-
но заклучница, договор со странскиот нарачувач од кој 
може да се утврди височината, динамиката и начинот на 
плаќање на извртените услуги, договор склучен меѓу до-
машна туристичко-патничка агенција и угостителското-
телска организација на здружен труд за меѓусебните права 
и обврски во поглед на користењето кредит кај банката и 
друга документација од која може да се утврди износот на 
побарувањето од странство), како и друга извозна доку-
ментација. 

Царинската декларација од став 2 на оваа точка во 
која се наведени две или повеќе организации на здружен 
труд - учеснички во извозната работа, се заменува со спе-
цификација за користење на кредит што ја заверува народ-
ната банка надлежна според седиштето на носителот на 
извозната работа во онолку примероци колку што има 
учесници во извозната работа, и тоа со заверка на секој 
примерок покрај називот на учесникот на кој се однесува 
примерокот од спецификацијата. Таа спецификација, по-
крај другите битни елементи содржани во царинската дек-
ларација, содржи: попис на учесниците во таа извозна ра-
бота, износ на припаѓачкото девизно побарување и на ди-
нарската противвредност на секој учесник и клаузула дека 
царинската декларација наведена во спецификацијата е 
поништена и сторена неважечка за користење на кредит. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа точ-
ка се изедначуваат, во смисла на оваа одлука, и кредитите 
што банките ги даваат врз основа на договори за произ-
водство на опрема и бродови за извоз и договори за врше-
ње услуги на странство, и тоа: 

1) до височината на вредноста на одделна завршена 
фаза, ако со договорот е предвиедено плаќање по фази; 

2) до височината на договорените аванси, ако со дого-
ворот е предвидено плаќање на аванс, под услов авансот 
да втасува во рокот од став 1 на оваа точка почнувајќи од 
денот на давањето кредит од страна на банката и неговата 
наплата да е обезбедена. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од став 1 на 
оваа точка се изедначуваат и кредитите што банките им ги4 

даваат на организациите на здружен труд за извоз на сто-
ки и услуги на клириншкото подрачје по определени дол-
горочни меѓудржавни аранжмани, според списокот што го 
утврдил Сојузниот извршен совет, како и по работи на до-
лгорочна индустриска кооперација, со тоа што од стано-
виште на височината на учеството на примарната емисија . 
се применува одредбата под 1, а од становиште на рокови-
те за користење на примарната емисија - одредбата под 2 
од оваа точка. 

Извозот што се остварува во рамките на долгорочна 
кооперација меѓу домашна организација на здружен труд 
и странски партнер, со пресметка преку контокорентна 
сметка, може да се кредитира само до височината на, сал-
дото на побарувањето на домашната организација на 
здружен труд по таа сметка. 

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбира-
ат работите од член 57 на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 
38/86 и 67/86). 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка по-
чнуваат да течат од денот на извршеното царинење на 
стоките односно од денот на извршувањето на услугите, 
согласно со Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86) и со прописите донесени 
врз основа на тој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ро-
кот за враќање на кредитот може да се продолжи вкупно 
до 120 дена, под услов организацијата на здружен труд ко-
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ја по овој основ користела кредит да поднесе до банката 
решение од народната банка за продолжување на рокот за 
внесување девизи, донесено во согласност со одредбите на 
Законот за девизното работење и со прописите донесени 
врз основа на тој закон. 

Во рамките на рокот од ст. 1 и 9 на оваа точка, а во 
согласност со роковите за наплата на извозот на стоки и 
услуги што организациите на здружен труд ги договориле 
со странските купувачи, банките ќе договараат враќање на 
користените кредити од организациите на здружен труд 
во согласност со рокот за извршување наплата на побару-
вањето по основ на извоз. Во согласност со тоа, банките 
истовремено ќе вршат наплата од органиазциите на 
здружен труд и ќе ја враќаат користената примарна еми-
сија за работи на извоз на стоки и услуги. 

Под ден на наплата од став 10 на оваа точка се под-
разбира денот на наплата утврден во смисла на Законот за 
девизното работење односно во смисла на прописите до-
несени врз основа на тој закон. 

Ако организацијата на здружен труд во рокот од ст. 1 
и 9 на оваа точка не ги внесе девизите остварени по основ 
на извоз на стоки и услуги што се кредитира во смисла на 
оваа точка, банката е должна за износот на ненавремено 
внесените девизи веднаш да ги наплати користените сред-
ства на кредитот од таа организација во соодветен износ. 

Крајниот рок за враќање на користената примарна 
емисија, во смисла на ст. 10 и 11 од оваа точка, не може да 
биде подолг од седум дена од денот кога износот на деви-
зи е одобрен на сметката на овластената банка, со тоа што 
тој краен рок не може да биде подолг од рокот од ст. 1 и 9 
на оваа точка. ^ 

12. Кредити за кредитирање на извозот на стоки на 
комерцијален кредит (точка 10 одредба под 2) банките 
можат да користат во височина до 37% од состојбата на 
кредитите што за таа намена им ги дале на организациите 
на здружен труд врз основа на исправи за извршен извоз 
на стоки што ги заверила царинарницата, договори со 
странски купувачи од кои можат да се утврдат видовите 

'' на стоки што се извезуваат, динамиката на тој извоз, роко-
вите и начинот на враќање на комерцијалниот кредит и 
соодветни хартии од вредност - ако со договорите со 
странските купувачи се предвидени такви хартии, под ус-
лов користењето на кредитот од примарната емисија да 
не трае подолго од 24 месеци за извоз на сериска опрема, 
18 месеци за извоз на трајни потрошни блага и шест месе-
ци за извоЅ на други стоки. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат и за краткорочно кредитирање на извозот во 
рамките на кредитни аранжмани склучени со банки, од 
земјите во кои се извезуваат стоките. 

Одредбите од точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 на оваа од-
лука се однесуваат и на давањето кредити од оваа точка. 

13. Кредити за кредитирање на извозот на стоки и ус-
луги на кредит во земјите во развој (точка 10 одредба под 
3) банките можат да користат во височина до 49% од сос-
тојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на ор-
ганизациите на здружен труд врз основа на исправи за из-
вршен извоз на стоки што ги заверила царинарницата, до-
говори со странските купувачи од кои може да се утврди 
видот на стоките што се извезуваат, динамиката на тој из-
воз, роковите и начинот на враќање на тој кредит и соод-
ветните хартии од вредност, ако со договорите со стран-
ските купувачи се предвидени такви хартии, под услов ко-
ристењето на кредитот од примарната емисија да не трае 
подолго од 24 месеци за извоз на сериска опрема, 18 месе-
ци за извоз на трајни потрошни блага и шест месеци за из-
воз на други стоки и извоз на услуги. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат и за кредитирање на извозот на стоки и услу-
ги во земјите во развој што се врши во рамките на кратко-
рочни кредитни аранжмани склучени со банки од тие зем-
ји. 

Одредбите од точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 на оваа од-
лука се однесуваат и на давањето кредити од оваа точка. 

14. Кредити за кредитирање на извозот на опрема и 
бродови на кредит и за изведување на инвестициони рабо-
ти во странство на кредит (точка 10 одредба под 4), банки-
те можат да користат во височина од 42% од износот на 
побарувањата по кредитите што за таа намена им ги дале 
од својот кредитен потенцијал на домашните извозници, а 

што втасуваат во рок од 24 месеци почнувајќи од денот на 
давањето кредит на банката од страна на народната бан-
ка. 

За користење на кредити од став 1 на оваа точка бан-
ките поднесуваат до народната банка спецификација на 
договорите по кредитите што претставуваат основа за ко-
ристење кредити кај народната банка, со преглед на от-
платите што втасуваат во рок до 24 месеци и со амортиза-
ционен план кој го содржи вкупниот износ на дадениот 
кредит од кредитниот потенцијал на банката, втасувањето 
на секоја отплата и крајниот рок за враќање на кредитот. 

15. Кредити за кредитирање на извозот на опрема и 
бродови на кредит и за изведување на инвестициони рабо-
ти во странство на кредит (точка 10 одредба под 4) може 
да користи и Југословенската банка заради дополнително 
кредитирање на банките за овие намени, и тоа во височина 
до 45% од износот на побарувањата по кредитите што за 
тие намени им ги дала на банките, а што втасуваат во рок 
до 36 месеци од денот на давањето кредит на Југословен-
ската банка од страна на народната банка. 

За користење кредит од став 1 на оваа точка Југосло-
венската банка поднесува до народната банка специфика-
ција на договорите по банки, со преглед на отплатите што 
втасуваат во рок до 36 месеци и со амортизационен план 
кој содржи вкупен износ на одобрените кредити, втасува-
ње на секоја отплата и краен рок за враќање на кредитот. 

16. Кредити за кредитирање на производство и под-
готвувањето на стоки за извоз (точка 10 одредба под 5) 
банките можат да користат во височина до 26% од состој-
бата на кредитите што за тие намени им ги дале на орга-
низациите на здружен труд со рок на враќање до три месе-
ци. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат врз основа на кредити дадени на организации 
на здружен труд - производители на стоки за извоз, врз ос-
нова на пријави за склучен договор за извозни работи што 
ги заверила надлежната народна банка - кога производи-
телот на стоките за извоз е непосреден извозник односно 
врз основа на договор склучен со извозникот кој претход-
но склучил договор со странскиот нарачувач - кога произ-
водителот на стоките не е непосреден извозник. 

По исклучок од став 2 на оваа точка, за работите за 
кои однапред не се склучуваат договори за извозни рабо-
ти, кредити од став 1 на оваа точка банките можат да ко-
ристат и врз основа на друга документација со која се 
обезбедува дека кредитираните стоки ќе бидат навистина 
извезени. Како друга документација, во смисла на оваа од-
редба, се сметаат: податоците за извозот извршен во прет-
ходната година, планот за извоз во текуштата година и из-
вештаите за тој извоз извршен во претходното тримесечје. 

Покрај оваа документација што банките задолжител-
но ја поднесуваат, народната банка може, по потреба, да 
бара од банките да и поднесат и друга документација со 
која се докажуваат трошоците, структурата, обемот и ди-
намиката на вложувањата во производството и подготву-
вањето на стоки за извоз. 

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка може да 
се договори во траење подолго од три месеци, во соглас-
ност со рокот на траење на производството односно под-
готвувањето на стоки за извоз, со тоа што вкупниот рок за 
враќање не може да биде подолг: 

1) од шест месеци - ако технолошкиот процес на про-
изводството односно подготвувањето на стоки за извоз 
трае подолго од три месеца; 

2) од 12 месеци - ако е во прашање производство на 
крупна опрема и бродови и на поголеми контингенти од-
носно серии на опрема чиј циклус на производство трае 
подолго од шест месеци. 

Согласно со одредбата под 1) од точка 4 став 2 на Од-
луката за целите во 1987 година, банките се должни да 

' обезбедат строго наменско користење на овие кредити, во 
функција на зголемување на извозот на стоки и услуги. За 
таа цел банките се должни, при отплатата на секој кредит 
за намените од оваа точка, а најдоцна во рок до 30 дена од 
денот на отплатата на кредитите, на народната банка да и 
поднесат доказ дека се извезени стоките, за чие производ-
ство и подготвување е користен кредитот што се отплату-
ва. Како доказ банката и поднесува на народната банка со-
одветни царински декларации односно спецификации од 
став 3 на точка 11 од оваа одлука. 
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17. Кредити за кредитирање на подготовката за 
вршење на туристички услуги на странски туристи (точка 
10 одредба под 6) банките можат да користат во височина 
до 26% од состојбата на кредитите што за тие намени им 
ги дале на организациите на здружен труд со рок за враќа-
ње до три месеци. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, рокот за враќа-
ње на кредитите може да се договори во траење подолго 
од три месеци, со тоа што крајниот рок за враќање на кре-
дитите може да изнесува: 

- за кредитите дадени во февруари, март и октомври 
- до пет месеци; 

- за кредитите дадени во април, ноември - до четири 
месеци. 

Кредити од ст. 1 и 2 на оваа точка банките можат да 
користат само врз основа на кредитите што за таа намена 
им ги дале на туристички и угостителски организации на 
здружен труд, и тоа: врз основа на договори склучени со 
странски нарачувачи, непосредно или со посредство на до-
машна туристичко-патничка агенција или други исправи 
од кои се гледа дека кредитираното подготвување на ту-
ристички услуги ќе се реализира со вршење услуги на 
странски туристи. 

18. Кредити за кредитирање на производството и 
подготвувањето на стоки за извоз по договорени работи 
што се наплатуваат во готово, а што ги финансираат Ме-
ѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилија-
цији и ЕУРОФИМА (точка 10 одредба под 7) банките 
можат да користат во височина до 30% од состојбата на 
кредитите што за тие намени им ги дале на организациите 
на здружен труд врз основа на договор со странски купу-
вач и доказ дека договорената работа ја финансира Меѓу-
народната финансиска организација, под услов рокот за 
враќање на дадените кредити да не е подолг од две годи-
ни. 

Одредбите од став 6 на точка 16 од оваа одлука се 
применуваат и на кредитите од оваа точка. 

19. Кредити за кредитирање на побарувањата од Ме-
ѓународната банка за обнова и развој по основ на изврше-
ни и платени работи и вградена опрема по инвестициони 
програми во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија што делумно се финансираат од средствата од 
Меѓународната банка за обнова и развој (точка 10 одредба 
под 8), банките можат да користат во височина до 49% од 
состојбата на кредитите што им ги дале на организациите 
на здружен труд - инвеститори, и тоа врз основа на соод-
ветни исправи со кои се докажува дека работите и опрема-
та се платени и дека работата ја финансира Меѓународна-
та банка за обнова и развој, под услов рокот за враќање на 
тие кредити да не е подолг од три месеци почнувајќи од 
денот на користењето на кредитот кај народната банка. 

20. Кредити за кредитирање на побарувањата чија на-
плата е одложена во согласност со посебен сојузен закон 
(точка 10 одредба под 9), банките можат да користат во 
височина до 44% од состојбата на кредитите што им ги да-
ле на организациите на здружен труд по -тој основ, на на-
чинот и под условите што се утврдени со посебна одлука 
на Советот на гувернерите. 

Одредбите од точка 11 ст. 10 до 13 на оваа одлука се 
однесуваат и на давањето кредити од оваа точка. 

2. Кредити за кредитирање на заеднички програми за про-
изводство и извоз од значење за целата земја 

21. Кредити за кредитирање на извозот што се реали-
зира во рамките на заеднички програми за производство и 
извоз на определени производи односно групи производи, 
што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет на предлог од 
Стопанската комора на Југославија (точка 9 одредба под 
2), банките можат да користат во височина до 44% од сос-
тојбата на кредитите што им ги дале на организациите на 
здружен труд за овие намени, а чие плаќање е договорено 
во конвертибилни девизи, под услов крајниот рок за вра-
ќање на дадените кредити да не е подолг од 60 дена. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат врз основа на исправа за извршен извоз на стоки заве-
рена од царинарницата (извозна царинска декларација) и 
друга документација со која се докажува дека е во праша-
ње извоз на определени производи што Сојузниот из-
вршен совет ги распоредил во заедничка програма за про-
изводство и извоз од значење за целата земја. 

22. Кредити за кредитирање на производството и 
подготовката што се реализира во рамките на заеднички 
програми за производство и извоз на определени произво-
ди односно групи производи, што ќе ги утврди Сојузниот 
извршен совет на предлог од Стопанската комора на Југо-
славија (точка 9 одредба под 2), банките можат да корис-
тат во височина до 45% под услов производството и подго-
товката да се вршат за извоз чија наплата е договорена во 
рок до 20 дена; во височина до 37% под услов наплата на 
извозот да е договорена во рок до 30 дена и во височина 
до 26% под услов наплата на таквиот извоз да е договоре-
на во рок подолг од 30 дена. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат врз подлога на кредитот што за тие намени 
им го дале на организациите на здружен труд - произво-
дители на определени производи односно групи произво-
ди, и тоа врз основа на пријави за склучен договор за из-
возни работи заверени од надлежната народна банка и акт 
на Сојузниот извршен совет со кој се докажува дека е во 
прашање производство, подготовка за извоз и извоз на 
производ што е распореден во заедничка програма за про-
изводство и извоз од значење за целата земја, кога произ-
водителот на стоките за извоз е и непосреден извозник, и 
врз основа на договор склучен со извозникот кој претход-
но склучил договор со странскиот нарачувач за ,стоките 
што треба да ги извезе, кога производителот на стоките за 
извоз не е непосреден извозник. 

Покрај оваа документација, народнаба банка, по по-
треба може да бара од банката да и поднесе и друга доку-
ментација со која се докажуваат трошоците, структурата, 
обемот и динамиката на вложувањата во тоа производ-
ство. 

Рокот за враќање на кредитот од став 1 на оваа точка 
не може да биде подолг од три месеци. 

По исклучок од став 4 на оваа точка, рокот за враќа-
ње на кредитот од став 1 на оваа точка може да се догово-
ри во траење подолго од три месеци, во согласност со ро-
кот на траење на производството односно подготовката, 
со тоа што рокот на траење не може да биде подолг: 

1) од шест месеци - ако технолошкиот процес на про-
изводството на стоките за извоз трае подолго од три месе-
ци; 

2) од 12 месеци - ако е во прашање производство на 
крупна опрема и бродови и на поголеми контингенти од-
носно серии на опрема чиј циклус на производство трае 
подолго од шест месеци. 

Одредбите од став 6 на точка 16 од оваа одлука се 
применуваат и на кредитите од оваа точка. 

3. Кредити за кредитирање на општествено организирано 
производство и на залихи на определени земјоделски и 

прехранбени произиводи од домашно производство 
23. Кредити за кредитирање на општествено органи-

зирано производство и на залихи на определени земјодел-
ски прехранбени производи (точка 9 одредба под 3) банки-
те можат да користат за: 

1) кредитирање на производството на пченица, ори-
зова арпа, пченка, шеќерна репка, маслодајни растенија и 
тутун; 

2) кредитирање на гоење на добиток (говеда, свињи, 
овци), живина, риби и производство на млеко; 

3) кредитирање на сезонски залихи на пченица, ори-
зова арпа односно ориз, пченка, маслодајни растенија, су-
рово масло, шеќерна репка, шеќер и тутун; 

4) кредитирање на сезонски залихи на трпезно грозје 
и јаболка во ладилници, залихи на вино во вински визби 
во општествениот сектор, залихи на месо во ладилници и 
залихи на млечни преработки. 

Давањето кредити на банките за намените од став 1 
одредби под 1 и 2 на оваа точка, народните банки ќе го 
обусловуваат со обврска за банките да обезбедат при дава-
њето кредити на организациите на здружен труд за тие на-
мени да се исклучи можноста на двојно кредитирање во 
случаи кога кредитирањето на тие намени е обезбедено 
врз основа на здружување на труд и средства, во смисла 
на точка 26 од оваа одлука. 

Давањето кредити на банките за намените од став 1 
одредби под 3 и 4 на оваа точка, народните банки ќе го 
обусловуваат со обврска за банките при давањето кредити 
за тие намени, ако кај иста банка се наоѓаат корисници на 
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кредити за производство и за залихи на определени земјо-
делско-прехранбени производи, да обезбедуваат истовре-
мено враќање на користените кредити за производство на 
производите од кои се формираат тие залихи. Обврската 
за враќање на користените кредити за производство на 
производите од кои се формираат тие залихи се однесува 
и на корисниците на кредити што наведените кредити ги 
користат кај две или повеќе банки. 

24. Кредити за кредитирање на општествено органи-
зирано производство на пченица (меркантилна и семен-
ска), пченка (меркантилна и семенска), оризова арпа, сон-
чоглед, соја, маслодајна репка, маслинки, шеќерна'репка и 
тутун (точка 23 одредба под 1) банките можат да користат 
во височина до 33% од состојбата на кредитите што за тоа 
производство им ги дале на организациите на здружен 
труд, врз основа на самоуправна спогодба односно дого-
вор за производство и испорака, склучени со организации-
те на здружен труд што се занимаваат со преработка или 
доработка на тие производи и врз основа на договори 
склучени со дирекцијата односно со друга организација за 
резерви на прехранбени производи за производство на 
меркантилна пченица, а најмногу во височина до 30% од 
вредноста на договореното производство, намалена за из-
носот на примените средства по основ на здружување, во 
смисла на точка 26 од оваа одлука. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа 
точка не можат да бидат подолги од 12 месеци, почнувајќи 
од денот на почетокот на нивното користење, и не можат 
да ги применуваат: за маслодајна репка - 31 јули, за сон-
чоглед и соја - 31 октомври, за маслинки - 31 декември, за 
оризова арпа - 30 ноември, за пченка - 15 декември и за 
шеќерна репка - 31 декември 1987 година, за тутун - 31 
март 1988 година, за пченица од родот 1986/87 година - 15 
август 1987 година, а за пченица од родот 1987/88 година 
- 15 август 1988 година. 

Кредити за кредитирање на производството на се-
менската пченица и семенска пченка банките можат да ко-
ристат кај народните банки врз основа на самоуправна 
спогодба односно договор за производство и испорака, 
склучени меѓу производителските организации на 
здружен труд и организациите на здружен труд што се за^ 
нимаваат со преработка односно доработка и со промет 
на тие производи, под услов договорите да се регистрира-
ни кај Фондот за стимулирање на извозот на жито и пре-
работки од жито. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат врз основа на кредитите што им ги дале на организа-
циите на здружен труд, за договореното производство на 
определени земјоделски производи во општествениот сек-
тор на земјоделството и за производството на здружените 
земјоделски производители за производство во коопера-
ција со индивидуални производители, во согласност со за-
конот. 

25. Кредити за кредитирање на гоење на добиток (го-
веда, свињи и овци), гоење на живина (пилиња, гуски, пат-
ки и мисирки), гоење на риба и производство на млеко 
(точка 23 одредба под 2) банките можат да користат во ви-
сочина до 25% од состојбата на кредитите што за тие на-
мени им ги дале на организациите на здружен труд, а нај-
многу до 22% од вредноста на договореното производ-
ство, намалена за износот на примените средства по основ 
на здружување, во смисла на точка 26 од оваа одлука. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа 
точка, сметајќи Од денот на почетокот на користењето на 
кредитот, не можат да бидат подолги од 12 месеци - за го-
ење на говеда, шест месеци - за гоење на свињи и овци, 
три месеци - за гоење на живина, шест месеци - за гоење 
на риба и еден месец за производство на млеко. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат кај народните банки врз основа на самоуправни спо-
годби односно договори за производство и испорака, склу-
чени меѓу производителските организации на здружен 
труд и организациите на здружен труд што се занимаваат 
со преработка и промет на тие производи, под услов дого-
ворите да се регистрирани кај фондот за унапредување на 
производството и пласманот на добиток и добиточни про-
изводи. 

Одредбата на точка 24 став 4 од ова одлука се однесу-
ва и на кредитите од оваа точка. 

26. Кредитите од точ. 24 и 25 на оваа одлука банките 
можат да ги користат и врз основа на кредитите дадени на 
организациите на здружен труд што здружиле труд и 
средства врз доходовни односи односно што здружиле 
средства во определени стоковно-парични работи, под ус-
лов таквото здружување на средства да е регулирано со 
самоуправна спогодба односно со договор за производ-
ство и испорака, склучени пред почетокот на производ-
ството. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат само ако од договорот и другата документа-
ција може да се утврди дека кај организацијата на здружен 
труд, која кај банката користи кредити од точ. 24 и 25 на 
оваа одлука, основицата за користење на тие кредити е на-
малена за износот на здружените средства. Народната 
банка кај која се користи кредитот, во смисла на став 1 од 
оваа точка, е должна за тоа да ја извести народната банка 
на чие подрачје се наоѓа производителската организација 
на здружен труд со која е договорено здружување на сред-
ства. 

' 27. вредите за кредитирање на сезонски залихи на оп-
ределени земјоделски и прехранбени производи (точка 23 
одредба под 34) банките можат да користат, и тоа: за зали-
хи на пченица, маслодајни култури (сончоглед, соја, мас-
лодајна репка, маслинки и семки од тикви) и сурово масло 
за јадење - во височина до 39%, за залихи на пченка, оризо-
ва арпа односно ориз, шеќерна репка и шеќер L во височи-
на до 37%, а за залихи на тутун во височина до 34% - од 
состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале на 
организациите на здружен труд. 

Корисници на кредитите од став 1 на оваа точка 
можат да бидат: 

1) за залихи на меркантилна пченица - житомелнич-
ките организации на здружен труд, како и земјоделските 
задруги кои во својот состав имаат мелници; 

2) за залихи на меркантилна пченка - организациите 
на здружен труд што се занимаваат со гоење на добиток, 
живина и риба, како и со индустриска преработка односно 
со доработка на пченка; 

3) за другите залихи - организациите на здружен 
труд што се занимаваат со преработка односно доработка 
и со промет на големо на тие производи. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со примарно производство на основните земјоделски про-
изводи од став 1 на оваа точка, не можат да бидат корис-
ници на кредити од примарната емисија за залихи на тие 
производи. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат под услов со договорот за кредит со организа-
циите на здружен труд да е предвидено враќање на креди-
тите во согласност со динамиката на потрошокот или со 
реализацијата на залихите, која мора да биде во соглас-
ност со фактичките потреби на единствениот југословен-
ски пазар. Банките што користат кредити од став 1 на 
оваа точка Се должни со организациите на здружен труд 
да договорат нивна обврска динамиката на потрошокот 
односно реализацијата на залихите да ја усогласуваат со 
потребите на единствениот југословенски пазар, со тоа 
што крајните рокови за враќање на кредитите, почнувајќи 
од денот на почетокот на користењето на секоја транша 
на кредитот, да не бидат подолги: 

1) од 12 месеци - за залихи на пченица, оризова арпа 
односно ориз, пченка, маслодајни култури односно сурово 
масло и шеќерна репка и шеќер, и да не ги преминуваат: 
за пченица - 31 јули, маслодајни-култури - сурово масло -
30 септември, оризова арпа - ориз, пченка и шеќерна реп-
ка - шеќер - 31 октомври 1988 година; 

2) од осум месеци - за залихи на семенска пченица и 
семенска пченка и да не ги преминуваат: за пченица - 31 
јануари, за пченка - 31 мај 1988 година; 

5) од 15 месеци - за залихи на тутун и да не го преми-
нуваат 31 мај 1989 година. 

Одредбата од точка 24 став 3 на оваа одлука се одне-
сува и на кредитите за кредитирање на залихи на семенска 
пченица и семенска пченка од оваа точка. 

28. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на 
трпезно грозје и јаболка во ладилници^ залихи на вино до 
винарски визби од општествениот сектор, залихи на месо 
во ладилници и залихи на млечни преработки (точка 23 
одредба под 4), банките можат да користат во височина до 



Петок, 27 февруари 1987 СЛУЖБЕН. ЛИСТ НА СФРЈ Број 14 - Страна 417 

25% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги 
дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 22% 
од вредноста на кредитираните залихи. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа 
точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитот, не можат да бидат подолги: 

1) од шест месеци - за залихи на трпезно грозје и ја-
болка во ладилници, со тоа што да не го преминуваат 30 
април 1988 година; 

2) од дванаесет месеци - за залихи на вино во винар-
ски визби во општествениот сектор, со тоа што да не го 
преминуваат 31 октомври 1988 година; 

3) од три месеци - за залихи на месо во ладилници и 
за залихи на млечни производи. 

Корисници на кредитите од став 1 на оваа точка 
можат да бидат: 

1) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници 
- производителските организации на здружен труд и орга-
низациите што се занимаваат со промет на тие производи 
на големо, за количините складирани во ладилници; 

2) за залихи на вино - организациите на здружен труд 
што се занимаваат со производство на вино; 

3) за залихи на млечни производи - организациите на 
здружен труд што се занимаваат со преработка на млеко 
во млечни производи; 

4) за залихи на месо во ладилници - организациите 
на здружен труд на кланичната индустрија. 

Под залихи на вино што можат да бидат предмет на 
кредитирање, во смисла на оваа точка, се подразбираат за-
лихите на вино произведени во согласност со прописите 
на републиките и автономните покраини. 

Под залихи на млечни производи што можат да би-
дат предмет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се 
подразбираат залихите што по својот квалитет им одгова-
раат на пропишаните стандарди. 

На кредитите од оваа точка се применуваат одредби-
те од точка 27 став 4 на оваа одлука, што се однесуваат на 
обврската за враќање на кредитите во согласност со дина-
миката на потрошокот и реализацијата на залихите. 

29. За кредитите за кредитирање на општествено ор-
ганизирано производство и залихи на земјоделски и пре-
хранбени производи, покрај документацијата од точ. 24 до 
28 на оваа одлука, банките и доставуваат на народната 
банка: 

1) договори за кредитите што банката им ги дала на 
организациите на здружен труд, посебно за секој вид про-
изводство и гоење односно залихи, со преглед на догово-
рената динамика на отплатување на кредитот; 

2) фактури и други исправи или изводи од книговод-
ствената состојба на крајот на претходната декада за ко-
личината и вредноста на залихите за кои се користат кре-
дитите од точ. 27 и 28 на оваа одлука; 

3) потврди од Фондот за унапредување на производ-
ството и пласманот на добиток и добиточни производи 
или од соодветна самоуправна заедница (фонд и сл.) во ре-
публиката односно автономната покраина за регистрира-
ње на договореното гоење и испораката на добиток однос-
но живина за кои се користи кредит; 

4) потврди од Фондот за стимулирање на извозот на 
жито и преработки од жито или од соодветна самоуправна 
заедница за стимулирање на извозот на жито и преработ-
ки од жито за регистрирање на договорите за производ-
ство и испорака на семенска пченица и семенска пченка за 
кои се користи кредит; 

5) друга вообичаена документација од која со сигур-
ност може да се утврди дека дадените кредити се користат 
наменски и дека во секое време користењето на тие креди-
ти е покриено со соодветна вредност на производството 
односно залихите на определени земјоделски и прехранбе-
ни производи. 

30. Пресметка на вредноста на производството и за-
лихите на земјоделски и прехранбени производи, заради 
утврдување на височината на учеството на примарната 
емисија во краткорочното кредитирање на производство-
то односно залихите, по оваа одлука, ќе се врши во соглас-
ност со одредбите на точка 5.2. втор дел од одделот IV. на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85). 

4. Кредити за кредитирање на формирањето на стоковни 
резерви на земјоделски и прехранбени производи 
31. Кредити за кредитирање на формирањето на сто-

ковни резерви на земјоделски и прехранбени производи од 
домашно производство (точка 9 одредба под 4), што се 
формираат на ниво на општествено-политички заедни-
ци, во смисла на Законот за основите на системот на сто-
ковните резерви и за сојузните стоковни резерви 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/84 и 34/86), банките 
можат да користат, и тоа: за резерви на меркантилна пче-
ница и сурово масло за јадење - во височина до 39%, за ре-
зерви на меркантилна пченка и шеќер - во височина до 
37%, а за резерви на другите земјоделско-прехранбени 
производи од оваа одлука - во височина до 30% од состој-
бата на кредитите што за таа намена им ги дале на орга-
низациите на здружен труд односно на други општествени 
правни лица кај кои се формираат тие резерви. 

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на оваа точ-
ка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи од денот 
на користењето на с^кој поединечен износ - транша на 
одобрениот кредит. 

По исклучок од одредбата на точка 31 од оваа одлу-
ка, кредити за кредитирање на стоковните резерви на про-
изводи од домашно производство, од родот 1986 година, и 
тоа на тутун за потребите на Сојузната дирекција за сто-
ковни резерви и шеќер за потребите на сојузните, репуб-
личките и покраинските стоковни резерви, банките можат 
да користат до 31 март 1987 година во височина до 50% од 
состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на 
организациите на здружен труд односно на други општес-
твени правни лица кај кои се формираат тие резерви. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат врз основа на следните исправи што и ги доставуваат 
на народната банка, и тоа: 

1) договори за кредитите што банката им ги дала на 
организациите на здружен труд односно на други општес-
твени правни лица кај кои се формираат резерви; 

2) договор за складирање на стоковните резерви склу-
чени помеѓу корисникот на кредитот и складиштарот во 
кој,' покрај другото, е предвидена и обврска за складишта-
рот на корисникот на кредитот месечно да му дава пода-
тоци за состојбата на складираните производи; 

3) фактури и други исправи со кои се докажуваат ко-
личината и вредноста на кредитирањето на стоковните ре-
зерви ; 

4) преглед на договорената динамика на отплата на 
дадените кредити. 

Пресметка на вредноста на земјоделските и прехран-
бените производи, заради утврдување на височината на 
учеството на примарната емисија во кредитите од оваа 
точка, ќе се врши по цените од точка 30 на оваа одлука. 

5. Кредити за кредитирање на производството и залихите 
на вештачки ѓубрива од домашно производство 
32. Кредити за кредитирање на производството и за-

лихите на вештачки ѓубрива (точка 9 одредба под 5), бан-
ките можат да користат за: 

1) кредитирање на производството на вештачки ѓуб-
рива; 

2) кредитирање на сезонските залихи на вештачки 
ѓубрива. 

33. Кредитите за кредитирање на производството на 
вештачки ѓубрива (точка 32 одредба под 1) банките можат 
да користат во височина до 25% од состојбата на кредити-
те што им ги дале на организациите на здружен труд за 
оваа намена, а најмногу до 30% од вредноста на суровини-
те за производството на вештачки ѓубрива наменети за до-
машна потрошувачка во земјоделството, не сметајќи ја 
вредноста на суровините чиј увоз се кредитира во смисла 
на точка 38 од оваа одлука. Рокот за користење на креди-
тите од оваа точка не може да биде подолг од 30 дена, по-
чнувајќи од денот на користењето на средствата по тој ос-
нов. 

34. Кредити за кредитирање на сезонските залихи на 
вештачки ѓубрива (точка 32 одредба под 2) банките можат 
да користат во височина до 39% од состојбата на кредити-
те што за таа намена им ги дале на организациите на 
здружен труд - производители на вештачко ѓубре, и тоа 
од 1 јуни до 31 август 1987 година и од 1 декември 1987 до 
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28 февруари 1988 година.Рокот за користење на кредитите 
од оваа точка почнува на 1 јуни 1987 година односно на 1 
декември 1987 година, а ќе трае зависно од динамиката на 
формирањето и реализацијата на сезонските залихи на 
вештачки ѓубрива, најмногу до 90 дена, со тоа што не 
може да го преминува 31 август 1987 година, односно 28 
февруари 1988 година. 

Кредитите од точ. 33 и 34 на оваа одлука банките 
можат да ги користат врз основа на следните исправи што 
и ги доставуваат на народната банка, и тоа: 

1) план за производство на вештачки ѓубрива за опре-
делен временски период, заверен од страна на самоуправ-
ните органи на организациите на здружен труд - произво-
дители на вештачки ѓубрива; 

2) извод од книговодствената состојба за количината 
и вредноста на залихите на вештачки ѓубрива за кои се ко-
ристат кредити; 

3) друга вообичаена документација од која со сигур-
ност може да се утврди дека дадените кредити се користат 
наменски и дека во секое време користењето на тие креди-
ти е покриено со соодветна вредност на производството 
односно залихите на вештачки ѓубрива. 

Пресметка на вредноста на производството и залихи-
те на вештачки ѓубрива заради утврдување на височината 
на учеството на примарната емисија во кредитите за про-
изводство односно залихи на вештачки ѓубрива ќе се врши 
по цените кои, врз основа на одлука на Сојузниот извршен 
совет за давање согласност за цените на определени про-
изводи, со свое решение за давање согласност, ги донесува 
Сојузниот завод за цени, не сметајќи го износот на регре-
сот што се плаќа во согласност со прописите. 

6. Кредити за кредитирање на продажбата односно купува-
њето на домашна опрема, бродови и шински возила на 

кредит во земјата 
35. Кредити за кредитирање на продажбата односно 

купувањето на домашна опрема, бродови и шински вози-
ла на кредит во земјата (точка 9 одредба под 6) банките 
можат да користат: 

1) за продажба на кредит - врз основа на невтасани 
меници издадени во смисла на член 38 од Законот за обез-
бедување на плаќањето, што банките ги имаат во својот 
меничен портфељ, а што од организации на здружен труд 
ги купиле (есконтирале) на начинот и под условите што се 
пропишани во чл. 16 и 17 на тој закон; 

2) за купување на кредит - врз основа на договори за 
кредити дадени на организации на здружен труд - инвес-
титори за купување на домашна опрема односно бродови 
и шински возила на кредит - врз основа на договори за ку-
попродажба и меници што банката ги прибавила за обез-
бедување на враќање на дадените кредити. 

Кредитите за продажба на кредит од став 1 одредба 
под 1 на оваа точка банките можат да ги користат само 
врз основа на мениците што се издадени по договорите за 
купопродажба на домашна опрема, бродови за потребите 
на поморскиот и речниот сообраќај и шински возила на 
кредит, а што втасуваат за плаќање во рок до две години, 
почнувајќи од денот на користењето на кредитот, и тоа во 
височина до 37% од износот на номиналната вредност на 
тие меници. 

Кредитите за продажба на кредит, од став 1 одредба 
под 1 на оваа точка, по основ на меници земени во есконт 
од прометни организации на здружен труд што посредува-
ат во купопродажбата помеѓу производителот и инвести-
торот, банките можат да ги користат само под услов да 
располагаат со документација од која се гледа дека таа 
прометна организација му ги платила на производителот, 
во готово, опремата, бродовите односно шинските возила 
од домашно производство испорачани на инветиторот на 
кредит. 

Како продажба на кредит, во смисла на оваа точка, се 
смета продажбата на опрема, бродови и шински возила на 
кредит чиј рок на плаќање не е пократок од две години. 

Кредитите за купување на домашна опрема, бродови 
за потребите на поморскиот и речниот сообраќај и шин-
ски возила на кредит од став 1 одредба под 2 на оваа точка 
банките можат да ги користат во височина до 37% од изно-
сот на поб,арувањата по кредитите дадени на организации-
те на здружен труд - купувачи инвеститори, што втасува-

ат за наплата во рок до две години, почнувајќи од денот 
на користењето на кредитот кај народната банка по овој 
основ. 

Во побарувањата од став 5 на оваа точка не можат да 
се засметуваат побарувањата по основ на кредити дадени 
на железничките транспортни организации на здружен 
труд, во смисла на Законот за обезбедување средства на 
железничките транспортни организации на здружен труд 
за купување на шински возила од домашно производство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82) и Законот за обезбе-
дување средства од делот на неискористените кредити од 
примарната емисија на железничките транспортни орга-
низации на здружен труд за купување на шински возила 
од домашно производство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/84). 

Како домашна опрема, бродови и шински возила, во 
смисла на оваа точка, се сметаат финалните производи на 
домашните организации на здружен труд во дејностите: 
металопреработувачката, машиноградбата, производство-
то на сообраќајни средства бродоградбата и производ-
ството на електрични машини и апарати наменети за ин-
вестиции во основци средства на организациите на 
здружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 7 од оваа точка, ка-
ко домашна опрема се сметаат и гумените транспортни 
лентни и цементно-азбестните цевки што, по својата тех-
нолошка функција, се составни делови на инвестиционата 
опрема од тој став и што непосредно им се испорачуваат 
на организациите на здружен труд -,купувачи инвестито-
ри. 

Со продажбата односно купувањето на домашна оп-
рема, бродови и шински возила на кредит, во смисла на 
оваа точка, се изедначуваат плаќањата по фази на произ-
водство на бродови и други пловни морски и речни објек-
ти и друга опрема што се произведува по фази - до висо-
чина на вредноста на одделна завршна фаза, ако купува-
чот - инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по 
фази и на производителот му врачил меници издадени во 
смисла на став 1 одредба под 1 од оваа точка, во височина 
на вредноста на завршната фаза. 

Со кредитите од став 1 одредба под 2 на оваа точка се 
изедначуваат и кредитите дадени по основ на продажба на 
земјоделски машини и друга земјоделска опрема од до-
машно производство на индивидуални земјоделски произ-
водители на кредит непосредно од страна на производите-
лот или преку други организации на здружен труд. 

7. Кредити за кредитирање на залихи на јаглен од домаш-
но производство ( 

36. Кредити за кредитирање на залихи на јаглен (точ-
ка 9 одредба под 7) банките можат да користат за: 

1) кредитирање на сезонски залихи на јаглен во руд-
ниците на јаглен; 

2) кредитирање на залихи на јаглен кај термоелектро-
ни и други големи потршувачи на јаглен во стопанството 
што имаат континуирана потрошувачка на јаглен во те-
кот на годината; 

3) кредитирање на залихи на јаглен кој организации-
те на здружен труд во стопанството - големи потрошува-
чи на јаглен што имаат потрошувачка на јаглен од сезон-
ски карактер во текот на годината (сезона на производ-
ствена кампања и сезона на греење); 

4) кредитирање на сезонски залихи на јаглен кај трго-
вијата во големите потрошувачки центри. 

Кредитите од став 1 на оваа точка за сезонски залихи 
на јаглен во рудниците на јаглен и за залихи на јаглен кај 
термоелектраните банките можат да ги користат во висо-
чина до 34%, а за залихи на јаглен кај другите корисници 
од тој став - во височина до 27% од состојбата на кредити-
те дадени на организациите на здружен труд за тие зали-
хи. 

Кредитите за сезонски залихи на јаглен од став 1 од-
редба под 1 на оваа точка, банките можат да ги користат 
во периодот од 1 март до 31 октомври, со тоа што корис-
ници на тие кредити можат да бидат организациите на 
здружен труд - производители на јаглен кои на своите де-
понии имаат залихи на јаглен произведени 1987 година во 
количини што не се помали од количините што одговара-
ат на просечното производство во текот на 45 дена, оства-
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рено во претходната година, како и роковите за враќање 
на тие кредити да не можат да бидат подолги од 45 дена, 
почнувајќи од денот на нивното користење. 

Кредитите за залихи на јаглен од став 1 одредба под 
2 на оваа точка, банките можат да ги користат врз основа 
на кредитите што им ги дале на термоелектраните за за-
лихи на јаглен потребни за просечна потрошувачка до 45 
дена, како и врз основа на кредитите дадени за залихи на 
јаглен на други организации на здружен труд во стопан-
ството, кои имаат континуирана потрошувачка на јаглен, 
а чија вкупна потрошувачка во текот на годината изнесува 
најмалку 120.000 тони, под услов роковите за враќање на 
тие кредити да не можат да бидат подолги од 45 дена, по-
чнувајќи од денот на нивното користење. 

Кредитите за залихи на јаглен од став 1 одредба под 
3 на оваа точка, банките можат да ги користат врз основа 
на кредитите што им ги дале на организациите на здружен 
труд за залихи на јаглен купен во периодот од 1 април до 
30 септември 1987 година, под услов корисници на тие 
кредити да можат да бидат организации на здружен труд 
во стопанството чија вкупна годишна потрошувачка на 
јаглен изнесува најмалку 30.000 тони и роковите за враќа-
ње да не можат да бидат подолги од шест месеци, почну-
вајќи од денот на нивното користење, и да не можат да го 
преминат 28 февруари 1988 година. 

Кредитите за залихи на јаглен од став 1 одредба под 
4 на оваа точка, банките можат да ги користат врз основа 
на кредитите што им ги дале на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со промет на огревен материјал 
во поголемите потрошувачки центри за залихи на јаглен 
купен од рудниците на јаглен во периодот од 1 април до 
30 септември 1987 година, под услов тие организации на 
здружен труд годишно да им испорачуваат на крајните по-
трошувачи најмалку 10.000 тони јаглен и договорените ро-
кови за враќање на кредитите да не можат да бидат подол-
ги од шест месеци, почнувајќи од денот на нивното корис-
тење и да не можат да го преминуваат 31 јануари 1988 
година. 

37. Кредитите за кредитирање на залихи на јаглен од 
точка 36 на оваа одлука банките можат да ги користат врз 
основа на следните исправи што и ги доставуваат на на-
родната банка, и тоа: 

1) договори за кредитите што банките им ги дале на 
организациите на здружен труд за кредитирање на опреде-
лени залихи на јаглен; 

2) извод од книговодствената состојба за залихите на 
јаглен на депониите во рудниците на јаглен; 

3) договори за купопродажба и динамика на испора-
ката на јаглен склучени помеѓу организациите на здружен 
труд кои, во смисла на оваа одлука, можат да користат 
кредити за залихи на јаглен и организациите на здружен 
труд - производители на јаглен; 

4) фактура и други исправи со кои се докажуваат ко-
личините и вредностите на кредитираните залихи; 

5) друга вообичаена документација од која со сигур-
ност може да се утврди дека дадените кредитит се корис-
тат наменски и дека во секое време постои покритие со со-
одветна вредност на кредитираните залихи. Пресметка на 
вредноста на залихите на јаглен заради утврдување на ви-
сочината на учеството на примарната емисија во дадените 
кредити за залихите на јаглен од точка 36 став 1 одредба 
под 1 на оваа одлука ќе се врши по продажните цени на 
производителот на јаглен, а за залихите од одредбите под 
2 до 4 став 1 на истата точка - по набавките цени на јагле-
нот. 

8. Кредити за кредитирање на увозот на определени произ-
води 

38. Кредити за кредитирање на увозот на најважни 
суровини и други производи од земјите во развој и од дру-
ги земји на определени валутни подрачја (точка 9 одредба 
под 8) банките можат да користат на начин и под условите 
утврдени со посебна одлука на Советот на гувернерите. 

IV. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИ-
ТЕ ВРЗ ПОДЛОГА НА КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ГРАЃА-

НИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ 
39. Примарната емисија во 1987 година ќе се користи 

и за давање кредити на банките врз подлога на кредитите 

што банките им ги даваат на граѓаните за станбена из-
градба, купување на станови и изградба и опремување на 
занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти и 
други деловни објекти за вршење “на редовна дејност на 
граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи 
од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат во височина до 25% од износот на дадените 
кредити на граѓаните во 1987 година, под услов банките 
тие кредити да ги дале врз основа на документација за из-
вршување на тие работи и готовинските исплати да не се 
поголеми од 10% од износот на дадените кредити за наме-
ните од тој став. 1 

Кредитите од став 1 на оваа точка им се даваат на 
банките со рок на враќање до 24 месеци, сметајќи од денот 
на давањето на кредитот на банката од страна на народна-
та банка. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги-корис-
тат, врз основа на преглед на кредититте дадени на граѓа-
ните за намените од став 1 на оваа точка, одделно за стан-
бена изградба и за купување на станови, а одделно за 
унапредување на стопанската дејност. Во тие прегледи 
банките даваат податоци за книговодствената состојба на 
кредитите кон крајот на претходниот месец, за износот на 
дадените кредитит на граѓаните во месецот за кој се дава 
преглед и за вкупниот износ на продадените девизи на 
банката во странска валута и во динарска противвредност 
на денот на продажбата. Тој преглед'банките го доставуа-
ат до 10-ти во месецот за претходниот месец. На барање 
од нарадната банка, банките ја поднесуваат и другата по-
требна документација. 

Народната банка на Југославија ќе го пропише обра-
зецот и постапката за поднесување на прегледот од став 4 
на оваа точка. 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
40. За да се обезбеди контрола на намеското користе-

ње на кредитите за залихи на определени производи од 
точ. 27 и 28, како и за стоковни резерви од точка 31 на оваа 
одлука, банките ќе и доставуваат на народната банка кај 
која користат кредити за тие намени извештаи за состојба-
та и вредноста на кредитираните залихи и резерви. Тие из-
вештаи банките ќе ги доставуваат до 10-ти во месецот-за 
претходниот месец. 

Народната банка, врз основа н извештаите од став 1 
на оваа точка и усогласените податоци од тие извештаи со 
своите евиденции, ќе составува збирни извештаи кои, нај-
доцна до 15-ти во месецот, ќе и ги доставува на Народната 
банка на Југославија. 

Извештајот од став 1 и збирните извештаи од став 2 
на оваа точка се составуваат на обрасци и на начин што ќе 
ги пропише Народната банка на Југославија. 

41. За да се обезбеди увид во контролата на намене-
то користење на селективните кредити од оваа одлука од 
страна на банките, во смисла на член 15 од Законот за ос-
новите на кредитниот и банкарскиот систем, банките ќе и 
доставуваат на народната банка извештаи за извршените 
контроли кај корисниците на кредити и за преземените 
мерки за утврдената неуредност до 10-ти во месецот, за 
извршените контроли во претходниот месец. Збирен из-
вештај за народната банка за извршените контроли на 
банките, народните банки ќе и доставуваат на Народната 
банка на Југославија најдоцна до 15-ти во месецот. 

Извештаите и збирниот извештај од став 1 на оваа 
точка се составуваат на обрасци и на начин што ќе ги про-
пише Народната банка на Југославија. 

42. Народната банка ќе купува меници од банките и 
ќе им дава на банките кредити врз основа на тие меници и 
врз основа на странски хартии од вредност, како и креди-
ти за намените од оваа одлука, под услов банките тие ме-
ници да ги есконтирале и да им дале кредити на организа-
ции на здружен труд односно организации на здружен 
труд да користеле кредити од оваа одлука по есконти од-
носно камати стапки, предвидени со самоуправната спо-
годба на банките. 

Ако банките кеја склучат самоуправната спогодба од 
став 1 на оваа точка, есконтната стапка на есконтираните 
меници односно каматната стапка на кредитите за наме-
ните од оваа одлука мо?ке да изнесува најмногу до два 
процентни поени над есконтната односно каматната стап-
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ка што банките ја плаќаат на пласманите од примарната 
емисија, во согласност со Одлуката за каматните стапки 
на пласманите од примарната емисија. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не се применува-
ат на Југословенската банка. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
43. Пресметување на динарската противредност на 

странските средства за плаќање и на странските хартии од 
вредност, заради утврдување на височината на учеството 
на примарната емисија, во смисла на оваа одлука, ќе се 
врши, и тоа: 

1) за плаќање односно за наплатување во конверти-
билна валута - по продажниот курс утврден на претпос-
ледниот меѓубанкарски состанок на единствениот девизен 
пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е из-
вршен извозот односно во кој настанала обврската за пла-
ќање на царина за стоките што се увезуваат; 

2) во клириншки платен промет - со примена на про-
пишаниот курс за пресметување на плаќањето и наплата-
та. 

44. Согласно со став 3 точка 2 од Одлуката за целите 
во 1987 година, условите за користење на примарната еми-
сија од оваа одлука ќе се усогласуваат со потребниот рас-
теж на перичната маса и динарските пласмани на банките 
за секое тримесечје. 

45. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од деног 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 24 
27 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с.р. 

245. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85, 38/86 и 67/86), сојузниот секретар за надвореш-
на трговија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГО-
ВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА СО 
ПРОПИСИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ ШТО СЕ ПРИМЕНУ-

ВААТ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за начинот на усогласување на прија-

вите за склучени договори за надворешнотрговскиот про-

мет поднесени до 31 декември 1986 година со прописите за 
извоз и увоз што се применуваат во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/86 и 4/87) во точка 2а 
став 2 се брише. 

2. Во точка 5 зборовите: „28 февруари“ се заменуваат 
со зборовите: „15 март“. 

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

П. бр. 26000/1 
27 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар, 
Ненад Крекиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

240. Одлука за измени на Одлуката за прифаќање 
пријави за склучените договори за увоз на сто-
ки до 31 декември 1986 година и за плаќањето 
во 1987 година на стоки увезени во 1986 година 409 

241. Одлука за примена на мерките од точка П на 
Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1987 го-
дина 409 

242. Одлука за привремено регулирање на увозот 
на патнички автомобили од страна на опреде-
лени физички лица 410 

243. Одлука за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика 
во 1987 година 410 

244. Одлука за условите за користење на примарна-
та емисија во 1987 година 411 

245. Наредба за измени на Наредбата за начинот на 
усогласување на пријавите за склучените дого-
вори за надворешнотрговскиот промет подне-
сени до 31 декември 1986 година со прописите 
за извоз и увоз што се применуваат во 1987 го-
дина . 420 
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