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IZ VSEBINE: 

Osnutek carinskega zakona 

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

Osnutek zakona o bančnem poslovanju 
in bančnih organizacijah 

Osnutek zakona o temeljih sistema 
zavarovanja premoženja in oseb 

Osnutek zakona o evidencah borcev, 
vojaških invalidov in družin padlih borcev 

Osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju vojaških 
zavarovancev 

Osnutek zakona o poravnavanju tečajnih 
razlik v poslovanju bank z deviznimi 
vlogami občanov v I. 1973 in 1974 

Osnutek zakona o obveznem zavarovanju 
v prometu 

Osnutek zakona o spremembi Zakona 
o premijah za pšenico 

Ratifikacija sporazuma s ČSSR 
in Madžarsko o dolgoročnem sodelovanju 
pri izkoriščanju »Jugoslovanskega 
naftovoda« 

Ratifikacija sporazuma o posojilu 
med vlado SFRJ in Agencijo za mednarodni 
razvoj (AID) 

Seje vseh treh zborov 
Skupščine SR Slovenije so 
sklicane za 8. oktober 1975. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu: 

— uresničevanje ustavnih 
določb o organiziranosti in 
pripravah družbe na splošni 
ljudski odpor in 

predlog za izdajo zakona o 
ljudski obrambi SR Slovenije 
z osnutkom zakona (ESA 
344); 

— aktualni problemi nadalj- 
njega razvoja krajevnih skup- 
nosti v SR Sloveniji in 

predlog stališč, priporočil 
in sklepov o nadaljnjem sa- 
moupravnem . razvoju krajev- 
nih skupnosti v SR Sloveniji 
(ESA 338); 

— osnutek zveznega zako- 
na o financiranju federacije 
(ESA 353). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin imata na dnev- 
nem redu ludi: 

— informacijo o organizi- 
ranosti in učinkovitosti zdrav- 
stvene dejavnosti z vidika 
razporejenosti in delovne 
obremenitve zdravstvenih de- 
lavcev v SR Sloveniji (ESA 
317); 

— osnutek zakona o var- 
stvu pred požarom (ESA 
322); 

— predlog zakona o var- 
nosti cestnega prometa (ESA 
265); 

— predlog zakona o ko- 
munalni dejavnosti posebne- 
ga družbenega pomena (ESA 
260/73); 

— osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 

kona o starostnem zavarova- 
nju kmetov (ESA 346); 

— predlog zakona o samo- 
upravnih interesnih skupno- 
stih za PTT promet (ESA 
81); 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o kmetijskih zemljiščih 
(ESA 262); 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembi in dopolni- 
tvi obrtnega zakona (ESA 
339); 

— predlog za izdajo zaiko- 
na o spremembi zakona o 
davkih občanov (ESA 315); 

— osnutek zveznega zako- 
na o spremembi zakona o 
premijah za pšenico (ESA 
358). 

Zbor združenega dela ima 
na dnevnem redu tudi; 

— osnutek zveznega zato- 
na o Narodni banki Jugo- 
slavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin 
(ESA 357); 

— osnutek zveznega zakona 
o temeljih denarnega siistema 
(ESA 354); 

— osnutek zveznega zako- 
na o kreditnih odnosih s tu- 
jino (ESA 349); 

— osnutek zveznega carin- 
skega zakona (ESA 343). 

Zbor občin in Družbenopo- 
litični zbor imata na dnev- 
nem redu še: 

— osnutek zakona o prav- 
nem položaju verskih skup- 
nosti v SR Sloveniji (ESA 
316). 



/z Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

ZAGOTIVITI UČINKOVITOST SISTEMA CARINSKE 

ZAŠČITE 

• Na področju carine kot instrumenta za varstvo ekonomskega sistema, se ureja 
vprašanje dolgoročnega značaja ter pooblastila za izdajanje spremljajočih predpisov, 
ki zagotavljajo učinkovitost carinskega sistema 

• Carine so dolgoročen in stabilen instrument, ki zanemarja kratkoročne oscilacije, 
sezonske in podobne spremembe na tržišč ih 

• V carinskem sistemu se ustvarja pravno podlago za stimuliranje blagovne menjave 
v sklopu industrijske kooperacije s tujimi p artnerji 

Osnutek carinskega zakona, 
k: ga je pripravila posebna 
komisija Zveznega izvršnega 
sveta za usklajevanje dejav- 
nosti pri izdelavi sistemskih 
rešitev in osnutkov zakonov s 
področja sistema financiranja 
družbene reprodukcije, bo 
kmalu prišel pred Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, ki naj bi ga obravna- 
val in sprejel. Pretežen del 
sedanjega carinskega zakona 
ostaja sioer nespremenjen, 
vendar so menili, da je, ker 
so vanj vnesli določene novo. 
sti in spremembe, boljše do- 
ločiti novo besedilo celotnega 
carinskega zakona. 

Izhajaijoč iz enotnosti ca- 
rinskega sistema v sklopu 
enotnega jugoslovanskega tr- 
ga, se z Osnutkom carinske, 
ga zakona določa temelje sku- 
pine carinske politike v Jugo- 
slaviji. Š tem zakonom se na 
področju carin, kot instru. 
menta zaščite ekonomskega 
sistema, ureja predvsem vpra- 
šanja, ki so dolgoročnega 
značaja, ter ustrezna poobla- 
stila za izdajanje spremljajo- 
čih predpisov, ki zagotavljajo 
učinkovitost carinskega siste. 
ma v razmerah tekočih spre- 
memb, ki so navzoče na zu- 
nanjem in domačem trgu in 
ki narekujejo tudi določene 
operativne intervencije, da se 

zagotovi učinkovitost mehani, 
zma carinske zaščite. 

ENOTNO BESEDILO 
O CARINAH 

Da bi bil celoten mehani- 
zem carinske politike učinko- 
vitejši in smotrnejši, je vsa 
zakonska snov zajeta v enot- 
nem besedilu. Varstvo pravic 
carinskega zavezanca kot 
predstavnika združenega dela. 
je mogoče, zlasti glede na ca- 
rinski sistem in predpisane 
sankcije, lažje in pregledneje 
urediti, če je vse podano v 
enem zakonu. 

Osnutek zakona je razde- 
ljen na tri medsebojno pove- 
zane dele. V prvem delu se 
določa pravice in dolžnosti ca- 
rinskega zavezanca in poobla. 
stila carinskih upravnih or- 
ganov pri carinjenju, v dru- 
gem se ureja postopek za 
uresničevanje teh pravic, v 
tretjem pa predpisuje sank. 
cije. 

V besedilo Osnutka so za- 
jeti vsi instrumenti carinske 
zaščite (carinska tarifa, anti. 

dumpinške in kompenzator- 
ske dajatve, sezonske carin- 
ske stopnje itn.) razen in. 
strumentov tako imenovane 
necarinske zaščite (uvozne ta- 
kse, davčne izravnave, prelev- 
mani itn.). 

V splošnih določbah Osnut. 
ka zakona so natančno opre- 
deljeni posamezni carinski in- 
stituti kot so: carinsko pod. 
ročje, carinsko-obmejni pas, 
carinsko blago, carinsko nad- 
zorstvo, carinski mejni pre. 
hod, prijavljanje carinskega 
blaga, obveznost plačila cari- 
ne, carinski zavezanec, prime- 

ri oprostitve carine, carinska 
tarifa, carinska osnova, do. 
datna carina, carinski kontin- 
genti, povračilo carine, proiz- 
vodna kooperacija. 

POJEM CARINSKEGA 
BLAGA 

Ko govori o pojmu carin- 
skega blaga, Osnutek zakona 
izhaja od temeljne postavke, 
da se kot carinsko blago šte- 
je vse stvari, ki se jih iz 

tujine vnese na carinsko ob. 
moč je Jugoslavije, in sicer 
vse dotlej, dokler ni oprav- 
ljen carinski postopek ter se 
uvoženo blago začne šteti kot 
domače blago, s katerim je 
mogoče v državi prosto raz- 
polagati. 

Blaga, ki je na kakršen koli 
način prispelo v državo, pa 
zanj ni opravljen reden ca. 
rinski postopek, se ne more 
izročiti ali prodati drugim 
preden je plačana carina. Ce 
gre za kaznivo dejanje, ki ni 
carinsko kaznivo dejanje, so 
carinski organi dolžni ugoto- 
viti, ali gre v konkretnem 
primeru za carinski prekršek, 
ki ima za posledico odvzem 
blaga. 

Osnutek zakona s tem v 
zvezi prinaša novo določbo. 
Tako nekatere stvari, ki sa- 
me po sebi niso vselej dovolj 
jasne s stališča opredelitve 
pojma blaga v njegovem os. 
novnem pomenu, po Osnutku 
zakona štejejo kot carinsko 
blago (npr. električna ener- 
gija, prevozna sredstva itn.), 
poleg tega je določeno, katere 
tvari se ne štejejo za carinsko 
blago. To so javni dokumen- 
ti, pravna in finančna doku. 
mentacija, čeki, menice, de- 
nar itn. 

Glede na dosedanje pred- 
pise o carinskem nadzorstvu 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK 
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so ukrepi carinskega nadzor, 
stva v Osnutku bolj prilago- 
jeni dejanskim potrebam (je- 
manje vzorcev, risb, prospek. 
tov, fotografij ali drugih po- 
datkov, s. katerimi se lahko 
zavaruje diokaz o istovetnosti 
blaga). S tem je omogočeno 
učinkovitejše delovanje carin- 
skega nadzorstva. 

Neenake razlage v doseda. 
nji praksi o tem, na kakšen 
način in kdaj nastane obvez- 
nost za plačilo carine, so v 
Osnutku zakona pojasnjene. 
Predpisano je, da se kot dan 
uvoza v smislu pravic in ob. 
veznost.i v carinskem postop- 
ku št»je dan, ko je nastala 
obveznost za plačilo carine, 
če ni v tem zakonu drugače 
določeno. 

OPROSTITEV CARINE 

Osnutek zakona natančno 
določa tudi primere, ko se 
pri uvozu carine ne plača 
(oprostitve carine). Ti pri. 
meri so razvrščeni po kate- 
gorijah. Prvo skupino tvorijo 
tako imenovane diplomatske 
ugodnosti. Druga kategorija 
oprostitev zajema organe za 
notranje zadeve, družbenopo- 
litične skupnosti, organizacije 
združenega dela in drage or. 
ganizacije. 

V posebni kategoriji opro- 
stitev so predmeti, ki bi v 
smislu Carinskega zakona ve- 
ljali kot uvozno blago, ven. 
dar v danih okoliščinah ni 
podlage, da bi se zaračuna- 
valo carino. Tu gre za osebno 
garderobo potnikov,- za ma- 
njša darila do vrednosti 500 
dinarjev, ki jih prinašajo pot, 
niki, za predmete podedovane 
v tujini, za reklamni mate- 
rial ter vzorce, ki jih razne 
organizacije prejemajo brez- 
plačno iz tujine, ter za darila 
iz tujine v poštni pošiljki, 
vredni do 100 dinarjev. 

Tuji državljani, ki so skle- 
nili zakonsko zvezo z jugos- 
lovanskim državljanom ali so 
dobili pribežališče y Jugosla. 
viji, ne plačajo carine za upo- 
rabljene predmete iz svojega 
gospodinjstva in gospodarski 
inventar, izvzemši osebna mo- 
toma vozila. 

CARINSKA OSNOVA 

Carinska tarifa kot najpo. 
membnejši instrument carin- 
ske politike formalno ni se- 
stavni del Carinskega zakona, 
ker se jo po Osnutku določa 
s posebnim zveznim zako. 
nom. Vendar pa je carinska 
tarifa funkcionalen in bistven 
instrument Carinskega zako- 
na. Sistematično obsega vse 
proizvode, ki se jih uvaža, 

s preciznimi poimenovanji po 
mednarodni klasifikaciji (Bri. 
seljska nomenklatura), carin- 
skimi stopnjami in drugimi 
elementi, potrebnimi za pra- 
vilno izračunavanje carine, ki 
jo mora plačati carinski za- 
vezanec. 

V Osnutku zakona je na- 
tančno opredeljen tudi pojem 
carinske osnove. Rečeno je, 
da vrednost blaga oziroma 
carinsko osnovo pomeni nor- 
malna cena blaga, ki se ga 
uvaža. Normalna cena je v 
resnici tržna cena, ki se ob. 
likuje pri prosti ponudbi in 
povpraševanju na tržišču. 

V praksi prihaja pri ugo- 
tavljanju vrednosti blaga po- 
gostoma do sporov, ker se 
ne razlikuje med tržno ceno 
in cenio, za katero sta se po- 
godila kupec in prodajalec 
(fakturna vrednost). Zatega- 
delj Osnutek prinaša novo 
določbo, ki se nanaša na zni- 
žanje fakturne vrednosti, in 
po kateri se običajni rabat, 
kasa-skonto in druga zniža- 
nja odšteva od fakturne vred- 
nosti in prizma kot odbitek 
od carinske osnove. 

Nova je tudi določba o po- 
šiljkah, v katerih je več vrst 
blaga, ki se jih carini ob 
uporabi različnih carinskih 
stopenj, kajti razmejitev stro- 
škov prevoza, zavarovanja 
in dostave je predpogoj, da 
se za vsako blago v pošiljki 
določi ustrezno carinsko os- 
novo. V praksi so doslej tak- 
šni primeri povzročali precej 
težav. 

Carinski kontingenti, ki jih 
Osnutek tudi obdeluje, so ze. 
lo pomemben dejavnik tekoče 
ekonomske politike. Smisel 
carinskih kontingentov je, da 
se v skladu s tekočimi eko- 
nomskimi potrebami poceni 
uvoz določenih vrst in koli. 
čin blaga. Zato nastopajo kot 
zelo kompleksen instrument, 
ki ima dokaj zapletene učin- 
ke. S kontingenti se bolj 
operativno posreduje v pri- 
merih, kadar to terjajo gos- 
podarska gibanja in gibanja 
uvoza. Z nižjimi carinskimi 
stopnjami ali z brezcarinskim 
uvozom določenih vrst blaga 
se na primer omili stopnjo 
zaščite, ki je konstituirana 
s tarifo. Zvezni izvršni svet 
je pooblaščen, da izdaja o 
carinsikih kontingentih tudi 
odločbe z retroaktivno veljav, 
nostjo za tekoče leto.. 

Za razlike od rešitev v se- 
daj veljavnem Zakonu je v 
Osnutku zakona predvidena 
možnost carinskih kontingen- 
tov tudi za opremo in 
za reprodukcijski material, če 
so izpolnjeni predpisani po. 
goji- 

DODATNI CARINSKI 
UKREPI 

Ker so carine dolgoročen 
in razmeroma stabilen instru. 
menit, ki se ne ozira na krat- 
koročne oscilacije, na sezon- 
ske in podobne spremembe na 
tržiščih, Osnutek predvideva 
ukrepe, s katerimi se lahko 
posreduje v primeru resnej. 
ših, čeprav prehodnih in ra- 
zmerama kratkoročnih mo- 
tenj na domačem ali na tu. 
jih trgih. Zvezni izvršni svet 
je pooblaščen, da v opravi- 
čenih primerih poveča carin- 
ske stopnje do 50 odstotkov 
z namenom, da se pravočas- 
no in operativno odpravi te- 
žave. Tako povečane carine 
pa nehajo veljati takoj, ko 
preneha pojav, zaradi katere- 
ga je bila intervencija po- 
trebna. 

Kot posebna dopolnitev v 
sistemu zaščite je v Osnutku 
predviden protidumpinški po- 
stopek, ki se ga uporablja 
pri carinjenju blaga, katere- 
ga uvozna cena je nižja od 
normalne cene. Ta postopek 
pomeni pomembno sredstvo 
v boju za preprečevanje poja. 
vov neekonomskega pritiska 
tuje konkurence. 

Poleg teh so predvideni tu- 
di indirektni ukrepi, kakršni 
so ugodnejši pogoji nabave 
blaga, kreditiranje ne le pro- 
daje opreme, marveč tudi po. 
membnejših reprodukcijskih 
materialov ter nekaterih po- 
trošnih dobrin. 

VRAČILO CARINE 

Z namenom spodbujanja iz- 
voza je: v Osnutku predvide- 
no vračilo carine. Omogo- 
čeno naj bi bilo v primerih, 
ko se uvaža zaradi izvoza, 
carinske obremenitve pa po 
nepotrebnem povečujejo pro- 
izvodne stroške. Povrnitev ca. 
rine je instrument, ki omo- 
goča, da se zaščitni učinek 
carine odpravi, kadar se uva- 
ža blago (reprodukcijski ma. 
terial), ki se ga bo po op- 
ravljeni tehnološki obdelavi 
izvozilo kot končen proizvod. 

Z vprašanjem vračila cari- 
ne je tesno povezano vpraša- 
nje obravnavanja blaga, ki se 
ga izraža na podlagi dolgo- 
ročne kooperacije s tujim 
partnerjem. V ta namen je 
v Osnutku predvideno, da 
sme ZIS predpisati naj se 
»remplacement« (uvoz blaga, 
vezan na izvoz) uporabi tudi 
v primeru, če gre pri uvozu 
in izvozu blaga za različne 
tarifne številke. S tem se v 
carinskem sistemu daje prav- 
no podlago, da se bo ta oa. 

rinski institut lahko upora- 
bilo za blagovno menjavo v 
sklopu industrijske koopera- 
cije, ki pomeni v bistvu uvoz 
proizvodov iz ene tarifne šte. 
vilke, izvoz proizvodov pa iz 
druge. 

Ta ukrep bi bil pomembna 
spodbuda, da bi se domača 
proizvodnja razvijala s sodo- 
bno tehnologijo, s prodorom 
prek tujega kooperanta na tu- 
ja zaprta tržišča, s prodo. 
rom na nova tržišča tretjih 
držav itn. 

POSTOPEK CARINJENJA 
BLAGA 

V Osnutku je določeno, da 
sme carinarnica na zahtevo 
deklaranta odobriti, da se ca- 
rinjenje blaga, ki se ga uva- 
ža oziroma izvaža, opravi tu- 
di zunaj kraja oziroma pro- 
storov ali prostora, kjer ca- 
rinarnica opravlja redno ca- 

■ rinjenje blaga. 
Poleg tega je predvideno, 

da mora biti pod določenimi 
pogoji v normalnih primerih 
blago ocarinjeno v 5 dneh od 
prejema deklaracije. 

V postopku za carinjenje 
blaga je v Osnutku predvi- 
dena možnost, da lahko ca- 
rinski zavezanec dvigne bla. 
go izpod carinskega nadzor- 
stva, če se pri carinskem 
pregledu blaga ne more z 
gotovostjo ugotoviti lastnosti 
blaga brez poprejšnje kemič- 
no-tehnološke preiskave oziro- 
ma ekspertize, pač pa je dol- 
žan plačati carino in diruge 
dajatve po podatkih, ki jih 
je sam prijavil za carinjenje. 
V takšnih primerih dvigne 
carinski zavezanec blago iz- 
pod carinskega nadzorstva še 
preden je znan rezultat pre. 
iskave, ter se dokončni zne- 
sek carine in drugih dajatev 
določi šele, ko se dobi izid 
preiskave zadevnega vzorca 
blaga. 

POOBLASTILA 
CARINSKIH ORGANOV 

Osnutek zakona daje carin- 
skim organom širša poobla- 
stila kot doslej. Le-ti npr. lah- 
ko pri uporabniku uvoženega 
blaga še potem, ko je blago 
dvignjeno izpod carinskega 
nadzorstva, pregledujejo pos- 
lovne knjige, listine, obraču- 
ne in druge evidence ter zah- 
tevajo pregled blaga. Carin- 
ski organi imajo to pravico, 
da bi preverili podatke o 
vrednosti, ki so bih v oprav. 
1 j enem carinskem postopku 
ugotovljeni o dejstvih, od ka- 
terih je odvisna določitev ca- 
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rinske osnove ali uvrstitev v 
carinsko tarifo oziroma op. 
rostitev plačila carine. 

Na zahtevo organizacij zdru- 
ženega dela lahko carinski 
organi proti plačilu izdajajo 
pismena potrdila o uvrstitvi 
blaga po carinski tarifi. Na- 
čin uporabe potrdil je razli, 
čen in odvisen od tega, ali 
izda potrdilo Zvezna uprava 
carin ali carinarnica. 

Uvedene so tudi določbe o 
poznejšem zaračunavanju ozi- 
roma vračanju carine v ro- 
ku šestih mesecev. Ta rok 
naj bi omogočil carinskim 
organom, da z odločbami o 
poznejšem zaračunavanju ca. 
rine popravijo nepravilnosti 
pri uporabi predpisov, vendar 
izključno v primerih, ko je 
bila po krivdi uvoznika—de- 
klaraaita prijavljena manjša 
vrednost uvoženega blaga. 

Kar se tiče potniškega pro- 
meta, so prišle v Osnutek 
zakona določbe, ki pomenijo 
nadaljnjo obdelavo in izpopol- 
njevanje carinskega postopka 
z blagom, ki ga potniki nosijo 
s seboj. Predvidena je mož- 
nost, da smejo potnika v ob- 
mejnem prometu ob prihodu 
v Jugoslavijo čez mejne pre. 
hode za mednarodni promet 
prinesti s seboj blago, če 
plačajo carino po predpisih 
za potniški promet. Carinski 
organi imajo v obmejnem 
prometu precej problemov 
zaradi blaga, ki ga uporabniki 
nosijo s seboj, in bi jim tak- 
šna rešitev občutno olajšala 
delo, hkrati pa bi bilo to ko- 
ristno tudi za udeležence v 
obmejnem prometu. 

PROSTE CARINSKE 
CONE 

Med pripravljanjem tega 
carinskega zakona je bilo na. 
četo vprašanje statusa pro- 
stih carinskih con, ki jih Os- 
nutek opredeljuje kot tisti 

del jugoslovanskega carinske, 
ga območja, na katerem se, 
v okviru našega gospodarske- 
ga sistema uporablja poseb- 
ne ukrepe carinskega nadzor, 
stva in posebne olajšave v 
carinskem postopku. - 

Olajšave ne obsegajo nika- 
kršnih finančnih beneficij, ki 
bi tem conam dajale privi- 
legiran položaj nasproti os. 
talemu območju države, mar- 
več pomenijo le ugodnejše 
carinsko obravnavanje glede 
ukrepov carinskega nadzor- 
stva in manipulacij z blagom 
v coni. Tako je npr. mogoče 
uvoziti blago v cono in ga 
tam spraviti, ne da bi bil 
omejen čas ležanja in da bi 
ga bilo treba posebej prijav- 
ljati carinarnici. Poleg tega se 
sme v coni spravljeno tuje 
blago oplemeniti, za kar ni 
treba posebnega dovoljenja 
carinarnice, temveč le eviden- 
tiranje v knjigah, ki jih vodi 
ustanovitelj. Carinski organi 
opravljajo kontrolo na podla- 
gi evidence ustanovitelja in 
na podlagi te evidence over- 
jajo vse potrebne dokumente. 
Opravljati smejo seveda tudi 
neposreden pregled, vendar 
pa stranke niso dolžne čakati 
na prihod carinskih organov. 

Da ne gre za nikakršne fi- 
nančne benificije, dokazuje 
določba iz čl. 238 Osnutka 
zakona, po kateri za osnovna 
sredstva, pogonsko gorivo in 
potrošni material, ki se jih 
uvaža za uporabo oziroma 
porabo v prosti carinski coni, 
veljajo predpisi o rednem 
uvoznem carinjenju. 

ZAČASEN UVOZ BLAGA 

V Osnutku zakona je pred- 
videna možnost začasnega 
uvoza blaga, ki se jo odobri 
le v primerih, ko ni kupca 
ali lastnika blaga, ki bi v 
okviru domačega carinskega 
območja želel z blagom ptro- 
sto razpolagati in zato tudi 

noče, da bi bil podvržen po- 
stopku za plačilo carine. Tu 
gre predvsem za prevoz bla- 
ga iz ene države v drugo 
čez naše nacionalno carinsko 
območje. Takšno blago je, če- 
prav ni zavezano plačilu ca- 
rine, pod stalnim carinskim 
nadzorstvom in zanj veljajo 
omejitve glede razpolaganja 
oziroma uporabe. 

Naš carinski sistem dovo- 
ljuje tudi možnost, da se za- 
časno uvozi tuje blago, ki 
rabi kot surovina v procesu 
proizvodnje določenega nove- 
ga proizvoda, in sicer v ime- 
nu in na račun tujega last- 
nika te surovine. 

Osnutek striktno določa, da 
začasno uvoženega blaga ni 
mogoče odtujiti, se pravi, da 
z njim ni mogoče prosto raz-- 
polagati. Vendar pa se ta pre- 
poved nanaša le na domače 
uvoznike, medtem ko sme tu- 
ji lastnik takšno blago pro- 
dati, a preden ga odstopi do- 
mačemu kupcu, mora zahte- 
vati Od carinarnice definitiv- 
no carinjenje. 

KAZENSKE DOLOČBE 

Glede na . težo so določene 
tri kategorije kršitev carin- 
skih predpisov: carinska kaz- 
niva dejanja, carinski gospo- 
darska prestopki in carinski 
prekrški. 

Pri kategoriji gospodarske- 
ga prestopka Osnutek pred- 
videva denarno kazen od 
10.000 do 1.000.000 dinarjev 
za organizacijo združenega 
dela ali drugo pravno, osebo, 
kazen od 3.000 do 30.000 di- 
narjev pa je predvidena za 
odgovorno osebo v organiza- 
ciji združenega dela, ki je 
storila gospodarki prestopek.- 

Po predlogu posameznih or- 
ganov, ustanov in organiza- 
cij je zmanjšan znesek kazni 
za posamezne prekrške. Prav 
tako je zmanjšana osnova za 
odmero kazni pri tistih pire. 

krških, pri katerih se je ka- 
zen prej odmerjala po znes- 
ku carine in drugih davščin, 
s katerimi je bilo blago ob- 
remenjeno. Odslej naj se kot 
osnova za odmero kazni vza- 
me samo carina, ne pa tudi 
druge davščine, ki se jih 
plača pri uvozu. 

Najhujši prekrški, za kate- 
re so predpisane največje 
kazni, so po Osnutku nasled. 
nji: 

— navedba drugačne kako- 
vosti, vrste, količine, vredno- 
sti ali izvora blaga v listinah, 
ki so priložene carinski de. 
klaraciji, ali na kakšen drug 
način, ki omogoča nepravil- 
no prijavo blaga ob prehodu 
čez carinsko črto ali pri ca- 
rinjenju, da ba se zavezanec 
izognil plačilu carine in dru. 
gih uvoznih davščin; 

— prenos blaga čez carin- 
sko črto zunaj mejnega pre- 
hoda; 

— onemogočanje carinske, 
ga postopka; 

— če kdo vrže 'olago z le- 
tala med poletom, da bi se 
izognil ukrepom carinskega 
nadzorstva; 

— če manjkajo uradne li- 
stine o tem, da je bilo bla- 
go izkrcano pod predpisani- 
mi pogoji; 

— če carinarnici ni prijav- 
ljeno blago, ki ga kdo nosi 
čez carinsko črto, vnaša v 
prosto carinsko cono ali iz 
proste carinske cone; 

— odtujitev začasno uvože- 
nega blaga itn. 

Pri večini teh prekrškov je 
določeno, da je prekršek po- 
dan že s poskusom storitve 
inkriminiranega dejanja. 

V določbah o prekrških je 
urejeno tudi vprašanje pri- 
silne izterjave denarne kazni 
in stroškov postopka, posto- 
pek z blagom, ki je predmet 
prekrška, ter poseben posto- 
pek s prevoznimi oziroma 
prenosnimi sredstvi, ki so 
bila uporabljena za prekršek. 
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CELOTNA SREDSTVA V BANKAH MORA 

UPRAVLJATI ZDRUŽENO DELO 

• Sredstva, s katerimi posluje banka, so I ahko samo oblika združevanja dohodka 
združenega dela, ki se jo izvaja na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju v 

bančno organizacijo 

• Banka postaja posebna samoupravna fi nančna skupnost svojih članov in služi 
ciljem, ki jih člani bančne organizacije dolo čijo s sporazumi 

• Pravice upravljanja banke so enake za v se člane banke ne glede na višino sredstev, 
ki jih združujejo 

V Ustavnem zakonu za iz- 
vedbo Ustave SFRJ je pred- 
videno, da se Zakon o ban- 
kah ter kreditnem in ban- 
čnem poslovanju, tako kot 
tudi druge zvezne zakone, 
uskladi z določbami Ustave 
do 31. decembra 1976. Uskla- 
jevanje obstoječega zakona z 
Ustavo terja temeljito spre- 
membo temeljev kreditnega 
in bančnega sistema, tako da 
je treba izdati nov zakon o 
tej tvarini. Predlagatelj zakona 
je Zvezni izvršni svet, obrav- 
navanje in. sprejetje pa je v 
pristojnosti Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. 

TEMELJI BANČNEGA 
SISTEMA 

' Denarm in kreditni sistem 
je sestavni del odnosov v 
družbeni reprodukciji, ki te 
meljijo na samoupravljanju 
delavcev v združenem delu. 
Osnova tega sistema je te- 
meljna organizacija združene- 
ga dela, v kateri delavci 
uresničujejo neodtujljivo pra- 
vico, da s tem, ko odločajo 
o svojem delu, odločajo tudi 
o vseh denarnih, kreditnih 
in drugih pogojih za delo, 
kot tudi o denarnem dohod- 
ku kot rezultatu svojega dela. 

Izhajajoč iz teh načel je 
samofinanciranje temeljnih 
organizacij združenega dela 
in samoupravno združevanje 
sredstev in dela osnova si- 
stema financiranja razširjene 
reprodukcije v naši samo- 
upravni družbi. S samouprav- 
nim sporazumevanjem je tre- 
ba zagotoviti temeljne pro- 
cese združevanja sredstev v 
okviru združenega gospodar- 
stva. 

Z ustavnimi določbami se 
v temeljih spreminja druž- 
benoekonomsko bistvo bahk 
in celotnega bančnega siste- 

ma, ki postaja funikcija samo- 
upravnega združenega dela. 
Banke in druge finančne or- 
ganizacije postajajo sestavni 
del in instrument takšnih 
odnosov v samoupravnem, 
združenem delu, v katerih 
vse oblike dohodka v proce- 
su kroženja družbene aku- 
mulacije pripadajo temeljni 
organizaciji združenega dela. 
Na ta način upravlja celotna 
sredstva v bankah združeno 
delo, ki odloča o poslovni 
politiki bank in razpolaga s 
sredstvi, ki jih banke dose- 
žejo s svojim poslovanjem. 

VLOGA BANK 

S preobrazbo bank v duhu 
tega zakona dobivajo banke 
svoje pravo družbeno-eko- 
nomsko mesto v samouprav- 
ni družbi in se jim končno 
odvzema njihovo dosedanjo 
ekonomsko moč nad združe 

nim delom. Vendar bo vlo- 
ga bank še naprej pomem- 
bna, zlasti pri uresničevanju 
združevanja in racionalne 
uporabe sredstev družbene 
akumulacije, pri pospeševa- 
nju kroženja družbenih sred- 
stev, pri posredovanju med 
posameznimi organizacijami 
združenega dela, pri zagotav- 
ljanju potrebnih sredstev za 
dolgoročne in druge naložbe 
ter samoupravnega in druž- 
benega planiranja pri oskr- 
bovanju organizacij združe- 
nega dela s kratkoročnimi 
sredstvi za normalno poslo- 
vanje, pri aktiviranju sred- 
stev občanov in uporabi teh 

sredstev po združenem delu. 
V skladu z ustavnimi do- 

ločbami o bančnem sistemu 
se v uvodnih določbah Os- 
nutka zakona izhaja od tega, 
da je bančna organizacija 
posebna samoupravna finan- 
čna skupnost združenega de- 
la, v kateri organizacije zdru- 
ženega dela, samoupravne in- 
teresne skupnosti in druge 
družbene pravne osebe zdru- 
žujejo sredstva družbene re- 
produkcije na podlagi zdru- 
ževanja dela in dohodka, da 
bi uresničili svoje skupne in- 
terese ter zato, da bi skup- 
no gospodarili in izenačevali 
pogoje za ustvarjanje dohod 
ka. Posebno je poudarjeno, 
da so lahko sredstva, s ka- 
terimi poslujejo banke, samo 
oblika združevanja dohodka 
združenega dela, ki se jo iz- 
vaja na podlagi samoupravne- 
ga sporazuma o združevanju 
v bančno organizacijo. 

BANČNI POSLI 

V veljavnih predpisih so 
bili bančni posli definirani 
kot zbiranje sredstev, daja- 
nje kredita in opravljanje 
drugih bančnih in kreditnih 
poslov. To je bankam omo- 
gočalo, da s svojo aktivno- 
stjo samostojno oblikujejo 
in razdeljujejo kreditna sred- 
stva ločeno od organizacij 
združenega dela, s tem pa da 
v njihovem poslovanju pre- 
vladuje koncentracija sred- 
stev na eni strani in, kredit- 
no razmerje na drugi strani. 

Z ustavnimi spremembami 
,ie kot prvenstvena naloga 

bank in bančnih organizacij 
postavljeno združevanje sred- 
stev temeljnih in drugih sa- 
moupravnih organizacij zdru- 
ženega dela na podlagi zdru- 
ževanja dela in dohodka, 
ter uporabe teh sredstev v 
namene, ki jih te organiza- 
cije določijo na podlagi svo- 
jih dogovorov o samouprav- 
nih planih in z družbeni pla- 
ni in dogovori. 

Zato, se v Osnutku zakona 
izhaja prvenstveno — kar je 
pomembna novost — od ome- 
njenih ciljev združevanja 
sredstev v bančne organiza- 
cije, druge, tako imenovane 
klasične bančne posle pri- 
skrbovanja in zbiranja de- 
narnih sredstev pa se podre- 
ja ciljem združevanja sred- 
stev. Na ta način banka ni 
več samostojen bančni sub- 
jekt, ki koncentrira in raz- 
poreja sredstva neodvisno od 
organizacij združenega dela, 
marveč postaja posebna sa- 
moupravna finančna skupnost 
njenih članov, ki služi ciljem, 
katere člani bančne organi- 
zacije določijo s sporazumi 
in drugimi samoupravnimi 
akti o združevanju sredstev. 

ZDRUŽEVANJE 
SREDSTEV 

Po Osnutku zakona lahko 
združujejo denarna sredstva 
organizacije združenega dela, 
vse druge družbene in civil- 
ne pravne osebe, delovni 
ljudje in občani. To pomeni 
demokratizacijo odnosov v 
bančnem poslovanju. 

V predloženem besedilu so 
navedene le osnovne oblike 
združevanja, in sicer za skup- 
ne naložbe, medsebojno kre- 
ditiranje ter brezvračilno fi- 
nanciranje. Sredstva družbe- 
ne reprodukcije na podlagi 
združevanja dela in dohodka 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O BANČNEM POSLOVANJU IN BANČNIH 
ORGANIZACIJAH — AS 229 
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se združuje na podlagi samo- 
upravnega sporazuma, pogod- 
be, družbenega dogovora ali 
na podlagi zakona. 

Samoupravni sporazum ali 
pogodbo se bo uporabilo, ka- 
dar gre za uresničevanje na- 
log iz srednjeročnih in letnih 
planov članov organizacije 
oziroma programov skupnega 
pomena ali za nastopanje v 
skupnih poslih. Družbeni do- 
govor ali zakon se bo upo- 
rabilo pri določenih predno- 
stnih namenih, kar sedaj ve- 
lja za energetiko, proizvod- 
njo hrane, stanovanjsko iz- 
gradnjo ipd. 

NAMEN BANČNIH 
SREDSTEV 

Osnutek zakona izhaja iz 
načela, da morajo imeti vsi 
viri bančnih sredstev namen, 
za katerega se jih sme upo- 
rabiti, ta namen pa določijo 
tisti, ki združujejo ali vlaga- 
jo sredstva v banko. 

To načelo velja tudi za po- 
sle z vrednostnimi papirji, ki 
jih banka izdaja in s tem 
priskrbuje denarna sredstva 
samo za račun določenih 
družbenih subjektov. Izjema 
so kratkoročni vrednostni pa- 
pirji, katere sme bančna 
organizacija izdajati tudi za 
svoj račun za ohranitev svo- 
je likvidnosti. Isto načelo 
velja tudi pri poslih najema- 
nja kreditov, katere opravlja 
bančna organizacija doma in 
v tujini. 

Obseg kreditnih poslov v 
bančnih organizacijah naj bi 
se v primerjavi s sedanjim 
stanjem zmanjšal in odsto- 
pil mesto drugim oblikam 
plasiranja združenih sred- 
stev na podlagi združevanja 
dela in dohodka. Vendar pa 
bo kredit še naprej ostal ob- 
lika plasiranja sredstev. V 
Osnutku zakona so dane sa- 
mo temeljne določbe o da- 

janju kreditov. Pri tem ni 
ničesar rečenega o obrestih 
kot enem od elementov kre- 
ditnega razmerja. To je stor- 
jeno zategadelj, ker lahko 
kreditno razmerje. obstaja tu- 
di brez obresti, zlasti kadar 
gre za replasiranje združe- 
nih sredstev na podlagi zdru- 
zevanja dela in dohodka. 

USTANOVITEV BANKE 

Banko lahko ustanovijo te- 
meljne in druge organizacije 
združenega dela in drugi 
družbeni subjekti. V Osnutku 
zakona ni določen cenzus za 
ustanovitev banke (najmanjše 
število ustanoviteljev in naj- 
manjša višina sredstev v 
skladu ustanoviteljev), kar 
je novost. Glede na obseg 
poslovanja lahko obstajajo 
velike in majhne banke. 

Omejitev je le v določbi, 
da mora sklad solidarne od- 
govornosti znašati najmanj 
5 odstotkov stanja plasma- 
jev, za katere banka nosi 
razliko. Podobno je tudi z 
rezervnim skladom banke, 
kjer morajo sredstva znašati 
3 odstotke stanja plasmajev, 
za katere banka nosi riziko. 

Da bi se preprečilo usta- 
navljanje bank, ki nimajo 
ekonomskih pogojev za nor- 
malno poslovanje, je v Os- 
nutku zakona predvideno, da 
mora biti pri registraciji ban- 
ke predloženo potrdilo pri- 
stojnega organa republike 
ali pokrajine, da so izpolnje- 
ni pogoji za ustanovitev ban- 
ke v smislu določb tega za- 
kona. 

Banka ima lahko poslovne 
enote. S samoupravnim spo- 
razumom o združevanju v 
banko se določi, katere pos- 
le se kot skupne opraivlja 
na ravni banike, katere pa v 
poslovnih enotah. 

UPRAVLJANJE IN 
ODLOČANJE V BANKAH 

Odločanje v bankah obrav- 
nava 30 členov Osnutka. Po- 
membna so naslednja te- 
meljna stališča: da so dolo- 
čene pravice upravljanja za- 
gotovljene vsem družbenim 
subjektom in občanom — 
varčevalcem ter deponentom, 
ki poslujejo prek banke; da 
velja na področju uporabe 
sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo načelo neposrednega 
odločanja; da se lahko čla- 
nom banke, ki ne izpolnjuje- 
jo svojih' obveznosti do ban- 
ke, določenih s samouprav- 
nim sporazumom o združe- 
vanju v banko, omeji pravi- 
ce upravljanja; da je treba v 
določenih primerih in po- 
slih tudi operativno odločati. 

Pravice upravljanja so ena- 
ke za vse člane banke ne 
glede na višino združenih 
sredstev. Subjekti upravlja- 
nja banke so lahko družbene 
pravne osebe, ki so združile 
in vložile sredstva v banko 
ter podpisale samoupravni 
sporazum o združevanju v 
banko ter s tem prevzele 
pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti za njeno poslovanje. 
Določene pravice upravljanja 
imajo tudi družbene osebe, 
ki so dobile kredit ali jam- 
stvo . od banke, družbene 
praivne osebe, ki deponirajo 
sredstva z ali brez določene- 
ga namena, kakor tudi obča- 
ni—varčevalci, ki to pravico 
uresničujejo po svetu varče- 
valcev. 

O vseh vprašanjih, ki so 
v zvezi z dogovorom o te- 
meljih srednjeročnega pla- 
na banke in z njenimi sta- 
tusnimi vprašanji, se spre- 
jema sklepe ob poprejšnjem 
soglasju samoupravnih orga- 
nov vseh članov banike. Od- 
ločanje v organih upravlja- 
nja banke se vrši po delega- 
tih članov banke. 

SKLADI BANKE 
Vsaka banka mora ob- 

vezno imeti tri sklade; sklad 
solidarne odgovornosti, re- 
zervni sklad in sklad os- 
novnih sredstev. Sredstva 
sklada banke so izključno 
združena sredstva članov 
banke in se jih vodi na nji- 
hovo ime, oblikujejo pa se 
iz neposrednih vlog članov 
banke ter iz dohodka, ki 
ga banka ustvari s poslova- 
njem. 

V primerjavi z veljavnimi 
predpisi so spremembe na- 
slednje: odpravi se sklad 
ustanoviteljev kot vir sred- 
stev za dajanje dolgoročnih 
kreditov in kot merilo za 
ustanovitev banke; vpelje se 
sklad solidarne odgovornosti, 
ki prevzame funkcijo seda- 
njega rezervnega sklada ozi- 
roma funkcijo vira sredstev 
za odpis neizterljivih ter- 
jatev; funkcija rezervnega 
sklada se spremeni, kajti 
sredstva tega sklada se upo- 
rablja za ohranitev likvidno- 
sti banke. 

PLANIRANJE IN 
POSLOVNA POLITIKA 
BANKE 

Plani banke izhajajo iz pla- 
nov njenih članov v tistem 
delu, ki se nanaša na po- 
sredno ali neposredno ude- 
ležbo banke pri zagotavlja- 
nju finančnih sredstev za 
izvršitev razvojnih progra- 
mov in planov tekoče aktiv- 
nosti njenih članov. 

Plane banke se usklajuje 
s plani družbenopolitičnih 
skupnosti ter s samouprav- 
nimi sporazumi in družbeni- 
mi dogovori. 

Srednjeročni in letni plan 
sprejema zbor banke, izhar 
jajoč od skupnih ciljev čla- 
nov banke, da povečajo svoj 
skupni in družbeni dohodek 
ter da povečajo produktiv- 
nost dela. 

ZAVAROVALNA SREDSTVA BODO UPRAVLJALI 

SAMI ZAVAROVANCI 

# Vpeljuje se takšen sistem upravljanja zavarovalnih skupnosti, ki na tem področju 
vzpostavlja nove družbenoekonomske odno se in dosega bolj ekonomično varstvo 
družbene lastnine pred rizikom 

Na eni od prihodnjih sej 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ bo na dnevnem redu 

Osnutek zakona o temeljih 
sistema zavarovanja premo- 
ženja in oseb, ki ga je Zvez- 

ni izvršni svet poslal Skup- 
ščini SFRJ v sprejetje. 

Ustavna podlaga za izda- 

jo tega zakona je 281. člen 
1. odstavek 5. točka Ustave 
SFRJ, po katerem federa- 
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dja ureja temelje sistema 
zavarovanja premoženja in 
oseb. 

Zakon bo izdan zategadelj, 
da se uTedi temelje sistema 
zavarovanja in da se veljav- 
ne zakone s področja zavaro- 
vanja uskladi z Ustavo SFRJ. 

NOVI ODNOSI NA 
PODROČJU 
ZAVAROVANJA 

Z novo CJstavo SFRJ se 
spreminja družbenoekonom- 
ske odnose na področju za- 
varovanja. Bistvo teh spre- 
memb je, da bodo o sred- 
stvih, ki se jih zaradi zava- 
rovanja združuje v zavaro- 
valne skupnosti, ter o zade- 
vah teh skupnosti odločali 
in upravljali tisti, ki so ta 
sredstva združili, t. j. zava- 
rovanci sami, ne pa delavci, 
zaposleni pri zavarovanju. 

Bistveno se spreminja tudi 
položaj delovne skupnosti, 
ko jo oblikujejo delavci v 
zavarovalni skupnosti. Ti de- 
lavci imajo pravico do sred- 
stev za osebn0 in skupno 
porabo ter druge samouprav- 
ne pravice delavcev v orga- 
nizacijah združenega dela v 
skladu z naravo dela, ki ga 
opravljajo. 

Tako je delavcem v zdru- 
ženem delu omogočeno, da 
izključno vpljivajo na tisti 
del svojega dohodka, katere- 
ga na torišču družbene re- 
produkcije izločajo in zdru- 
žujejo za zavarovanje, de- 
lavcem v delavni skupnosti 
pa, da razpolagajo samo s 
tistimi sredstvi, ki jih za 
opravljanje zadev za potrebe 
zavarovalne skupnosti dose- 
žejo na podlagi samouprav- 
nega sporazuma s skupnost- 
jo. 

Tako se uresničuje pogla- 
vitni namen, da bodo tudi na 
področju zavarovanja uve- 
ljavljeni družbenoekonomski 
odnosi, zasnovani na samo- 
upravljanju delavcev v zdru- 
ženem delu, t. j.. zavarovan- 
cev, odnosi, v katerih bodo 
oni sami odločali o sredstvih, 
združenih v zavarovalnih 
skupnostih, ter na samoup- 
ravni podlagi glede na svoje 
potrebe in skupne interese 
urejali medsebojne odnose v 
teh skupnostih. 

Takšne rešitve omogočajo 
združenemu delu — zavaro- 
vancem, da s svojo poslovno 
politiko m preventivnimi 
ukrepi uresničujejo — ob 
predvideni materialni stimu- 
laciji, določenih rezervah in 
instituciji pozavarovanja — 

čimbolj ekonomično zaščito 
družbenega premoženja pred 
rizikom, katerim je to pre- 
moženje ispostavljeno, ter 
na način zagotove, da se bo 
reproduciralo, in da hkrati 
zagotovijo tudi potrebno var- 
nost družbeni proizvodnji. 

ZAVAROVALNE IN 
RIZIČNE SKUPNOSTI 

Izhajajoč od takšnih ustav- 
nih rešitev se v predloženem 
Osnutku zakona ureja teme- 
lje sistema zavarovanja. Os- 
nova tega sistema so zava- 
rovalne skupnosti, ki jih z 
združevanjem sredstev usta- 
navljajo organizacije združe- 
nega dela, samoupravne inte- 
resne skupnosti, družbenopo- 
litične skupnosti in druge 
družbene pravne osebe z na- 
menom da se zavaruje pre- 
moženje in osebe ter da se 
odpravi ali zmanjša neugod- 
no delovanje vzrokov, ki laih- 
ko povzročijo škode. 

V Osnutku je določeno, da 
se zavarovalno skupnost usta- 
novi za zavarovanje pred ena- 

Kovrstnimi ali sorodnimi vr- 
stami rizikov ali pred več 
različnimi vrstami rizikov 
oziroma škod. 

V zavarovalni skupnosti, 
ki je ustanovljena za zava- 
rovanje pred več vrstami 
škod, enakovrstnimi oziroma 
sorodnimi vrstami škod, se 
oblikuje posebne rizične 
skupnosti in posebne sklade. 

Rizična skupnost je prav- 
zaprav osnovna oblika zdru- 
ževanja sredstev zaradi zava- 
rovanja ter v njej zavarovan- 
ci odločajo o sredstvih in o 
zadevah skupnosti. To omo- 
goča, da se med zavarovanci 
uveljavijo ekonomski odnosi 
po njihovih interesih, tako 
da bodo sredstva, ki jih 
združeno delo izloča za 
zavarovanje, ustrezala teži 
rizikov, pred katerimi se 
zavarujejo, in da bi se one- 
mogočilo prelivanje sredstev 
iz ene vrste zavarovanja v 
drugo. 

V Osnutku zakona niso do- 
ločene vrste rizikov, za ka- 
tere je treba oblikovati po- 
sebne rizične skupnosti, mar- 
več je prepuščeno zavaro- 
vancem, da po svojih intere- 
sih določijo enakovrstne ozi- 

roma sorodne vrste rizikov, 
za katere se oblikuje poseb- 
ne skupnosti in posebne skla- 
de. 

POZAVAROVALNE 
SKUPNOSTI 

Poleg teh je v Osnutku 
zakona predvidena še poseb- 
na oblika združevanja sred- 
stev zavarovalnih skupnosti 
oziroma rizičnih skupnosti. 
To je pozavarovalna skup- 
nost. 

V pozavarovalno skupnost 
(ki je prostovoljna) zdru- 
žujejo ustanovitelji svoja 
sredstva za kritje tistega de- 
la obveznosti iz zavarovanja, 
ki ga ne morejo kriti s svo- 
jimi sredstvi. Pozavarovalna 
skupnost je pravzaprav širša 
rizična skupnost. To je viš- 
ja oblika združevanja sred- 
stev in uveljavljanja takšnih 
odnosov, v katerih bo imelo 
združeno delo popoln vpliv 
na sredstva in zadeve teh 
skupnosti. 

Ker je pozavarovanje v bi- 
stvu podaljšano zavarovanje, 

veljajo zanj iste določbe kot 
za zavarovalno skupnost. 

Hkrati je v Osnutku predvi- 
dena možnost obveznega za 
varovanja. Obvezno zavarova- 
nje lahko določi samo zakon, 
namen te omejitve na določe- 
ne rizike pa je preprečiti 
kršitev načela prostovoljnosti 
zavarovanja. 

Poleg tega je v Osnutku 
postavljeno načelo, da se 
premoženje in osebe v Ju- 
goslaviji zavaruje pri zava- 
rovalni skupnosti, samo iz- 
jemno pa se lahko zavaruje- 
jo — po predpisih, ki jih 
izdaja Zvezni izvršni svet — 
pri tujih zavarovalniških or- 
ganizacijah. 

ZAVAROVALNA 
SREDSTVA 

Sredstva za ustanovitev in 
poslovanje zavarovalne in ri- 
zične skupnosti zagotavljajo 
ustanovitelji t. j. zavarovan- 
ci z zavarovalnimi premija- 
mi. Višino le-teh določajo 
zavarovanci sami. Vendar pa 
je za primer, če znesek le- 
teh ne ustreza obveznostim, 

ki jih ima skupnost in zava- 
rovancem ne zagotavlja var- 
nosti, v Osnutku dano po- 
oblastilo republikam in po- 
krajinam, da same določijo 
znesek teh sredstev. 

Za vložena sredstva imajo 
ustanovitelji pravico na ob- 
resti, kot zavarovanci pa ima. 
jo vse pravice kot drugi zava- 
rovanci, ki niso ustanovitelji 
skupnosti. 

Zavarovalna premija vse- 
buje: tehnično premijo, po- 
slovne stroške skupnosti, 
sredstva, ki se izločijo za 
osebno in skupno porabo 
delavcev delovne skupnosti 
in sredstva za sklade pre- 
ventive. 

Iz tehnične premije se po- 
ravnava zavarovalne obvez- 
nosti do zavarovancev, ob- 
veznosti do ustanoviteljev 
in se oblikuje varnostna re- 
zerva. 

Slednja se oblikuje iz ne- 
porabljenih sredstev tehnične 
premije in pripada vsem za- 
varovancem. Rabi za porav- 
navo obveznosti do zavaro- 
vancev takrat, ko so škode 
večje od pričakovanih, te- 
kočih sredstev pa ni dovolj. 

Zato je v Osnutku predvi- 
den obvezen prenos neporab- 
ljenih sredstev tehnične pre- 
mije v varnostno rezervo 
dokler ta ne doseže določe- 
nega zneska, ki ga določi 
skupščina zavarovalne skup- 
nosti oziroma rizične skup- 
nosti. 

Ker take rezerve rabijo za 
kritje bodočih pričakovanih 
škod v letih, ko je tekočih 
sredstev premalo, morajo 
biti stalno na razpolago za 
zavarovanje in jih zato ni 
mogoče razdeljevati zavaro- 
vancem (razen takrat, ko so 
ukine zavarovalno skupnost). 

če je sredstev tehnične pre- 
mije premalo za poravnavo 
obveznosti iz zavarovanja, se 

nepokriti del krije iz varnost- 
ne rezerve. Ce teh sredstev 
ni mogoče vrniti v nasled- 
njem letu, ter jih zavaroval- 
na skupnost ne zagotovi s 
sanacijskimi ukrepi, skup- 
nost preneha z delom. 

V osnutku je predvideno 
obvezno vlaganje teh sred- 
stev (da bi se jim ohranila 
vrednost) v lastne investici- 
je, v vrednostne papirje 
ali pa, da se jih deponira 
v bankah in uporabi za ude- 
ležbo v skladih, ki se obliku- 
jejo v skladu z družbenimi 
načrti. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O TEMELJIH SISTEMA ZAVAROVANJA 
PREMOŽENJA IN OSEB — AS 226 
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UPRAVLJANJE V 
ZAVAROVALNIH 
SKUPNOSTIH 

Najpomembnejše spremem- 
be, ki jih prinaša Osnutek, 
se nanašajo na sistem uprav- 
ljanja zavarovalnih skupno- 
sti, s katerim se uveljavlja 
nove družbenoekonomske od- 
nose na tem področju. 

Osnutek natančno določa, 
da zavarovalne skupnosti 
upravljajo ustanovitelji, t. j. 
organizacije združenega dela 
in druge družbene pravne 
osebe. Odločajo ne le o sred- 
stvih zavarovalne skupnosti, 
v katerih združujejo del svo- 
jega dohodka, marveč tudi 
o vseh višjih oblikah zdru- 
ževanja teh sredstev. Imajo 
pravico samostojno urejati 
medsebojne odnose po svo- 
jih ekonomskih interesih ter 
na samoupravni podlagi ust- 
varjati široko rizično skup- 
nost, zmožno nuditi premo- 
ženju in osebam ekonomsko 
zaščito pred škodljivimi po- 
sledicami rizikov, katerim 
so izpostavljeni. 

Ker zavarovalno skupnost 
upravljajo tudi zavarovanci, 
le-ti hkrati nastopajo v vlo- 
gi zavarovatelja. To pomeni, 
da zavarovanci izdajajo, pra- 
vila in pogoje zavarovanja 
in samostojno urejajo med- 
sebojne odnose. 

Po Osnutku je najvišji or- 
gam upravljanja zbor, ki ga 
sestavljajo delegati zavaro- 
vancev skupnosti, izvoljeni 
na način, ki je določen s sa- 
moupravnim sporazumom o 
ustanovitvi skupnosti ter z 
njenim statutom ali z dru- 
gim samoupravnim aktom. 
Zato so v praksi mogoče 
različne rešitve. 

Poleg zbora je še poslovim 
organ, za določene izvršilne 
funkcije pa se lahko obli- 
kuje tudi izvršilne organe. 
V Osnutku niso podrobneje 
določene pristojnosti le-teh, 
kajti zavarovanci jih sami 
določajo s samoupravnim 
sporazumom in statutom. 

Pozavarovalno skupnost 
upravljajo tiste skupnosti, ki 
so v njej združile svoja sred- 
stva. Tako tudi zanje veljajo 
iste določbe kot za zavaro- 
valno skupnost. 

POSLOVANJE 
ZAVAROVALNIH 
SKUPNOSTI 

V Osnutku je določeno, 
da morajo zavarovalne ozi- 
roma rizične skupnosti pri 

organiziranju svoje dejavno- 
sti spoštovati ekonomska na- 
čela zavarovanja, da bi se 
tako zagotovilo spolnjevanje 
obveznosti na podlagi zava- 
rovanja oziroma pozavarova- 
nja. 

Z oblikovanjem posebnih 
rizičnih skupnosti v zavaro- 
valni skupnosti naj se prepre- 

či prelivanje sredstev iz ene 
vrste zavarovanja v drugo. 
Sredstva za zavarovanje pred 
eno vrsto škod se lahko za- 
časno (ob soglasju ene rizič- 
ne skupnosti z zavarovanci 
druge rizične skupnosti) ujpo- 
rabi za poravnavo obvezno- 
sti iz zavarovanja pred dru- 
gimi vrstami škod, če se 
hkrati stori ustrezne ukrepe 
(revizija zavarovalnih pogo- 
jev, tarif ipd.), s katerimi 
se zagotovi, da bodo začas- 
no uporabljena sredstva vr- 
njena. 

Tisti del obveznosti iz za- 
varovanja in pozavarovanja, 
ki ga ni mogoče kriti s poza- 
varovanjem v državi, se kri- 
je s pozavarovanjem v tuji- 
ni. Zato je nujno, da zavaro- 
valne in rizične skupnosti 
določijo s samoupravnim 
sporazumom, kako bodo med- 
sebojno razdelile tisti del 
rizika, ki ga ne morejo 
kriti s svojimi sredstvi, ozi- 
roma tisti del, ki ga bodo 
pozavarovale v tujini. 

Vendar pa je v Osnutku 
zaradi možnosti, da do tak- 
šnega sporazuma ne bi pri- 
šlo, Zvezni izvršni svet po- 
oblaščen določiti pogoje po- 
zavarovanja v tujini. 

Ker je preventiva pri po- 
slovanju zavarovalnic poseb- 
nega pomena je predvideno, 
da zavarovalna skupnost z 
vsem svojim poslovanjem 
deluje v tej smeri. Da bi se 
odpravilo vzroke, ki lahko 
povzročijo škode, zavaroval- 
na skupnost pri odrejanju 
zavarovalnih pogojev določa 
ukrepe za odpravljanje vzro- 
kov in zmanjšanje škod. Pri 
tem si prizadeva budi ma- 
terialno zainteresirati, zavaro- 
rovance, da storijo ustrezne 
ukrepe (znižajo premijo, boni- 
fikacijo ipd). Za izvajanje 
preventivnih ukrepov so pred- 
videni celo posebni skladi 
preventive. 

Poleg tega je v Osnutku 
zakona predvideno tudi ma- 
terialno stimuliranje (zni- 
žanje premij za naslednje 
zavarovalno obdobje) tistih 
zavarovancev, ki v določe- 
nem obdobju niso imeli 
škod. Ker večina zavarovan- 
cev nima škod (prav na tem 

temelji institucija zavarova- iz sredstev, ki se jih doseže 
nja), je tTeba za takšno s plasiranjem zavarovalnih 
stimuliranje zagotoviti sred- sredstev in na kakšen drug 
stva s povečanjem premij, ali način. 

NADALJNJE 

IZPOPOLNJEVANJE 

INVALIDSKO- 

BORCEVSKEGA 

VARSTVA 

# Z enotno evidenco naj se poskrbi za 
zbiranje, obdelovanje in spremljanje 
statističnih podatkov s tega področja ter 
pripomore, da se bo lažje ugotavljalo vse 
probleme invalidsko-borčevskega varstva 

Na dnevnem redu ene od 
naslednjih sej Zveznega zbo- 
ra bo Predlog za izdajo za- 
kona o evidencah borcev, 
vojaških invalidov in družin 
padlih borcev, ki ga je Zvez- 
ni izvršni svet hkrati z Os- 
nutkom zakona poslal Skup- 
ščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem. 

Zakon izhaja od ustavnega 
načela, po katerem sociali- 
stična družbena skupnost za- 

lagi katerih se bo opravljalo 
statistično obdelavo, morajo 
biti enotni za vso državo. 

Ker za vso Jugoslavijo pri- 
manjkuje podatkov o borcih, 
vojaških invalidih in druži- 
nah padlih borcev, zvezni or- 
gani niso mogli hitreje in 
učinkoviteje izvajati politike, 
ki jo določajo Ustava SFRJ 
in zvezni zakoni glede ures- 
ničevanja pravic borcev, vo- 
jaških invalidov in družin 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O EVIDENCAH BORCEV, VOJAŠKIH 
INVALIDOV IN DRUŽIN PADLIH BORCEV 
— AS 212 

gotavlja materialne in druge 
pogoje za uresničevanje pra- 
vic borcev, vojaških invalidov 
in družin padlih borcev, ki 
jim je zajamčena socialna 
varnost. 

V zvezi z uresničevanjem 
tega načela se z zakonom vpe- 
ljuje popolno, enotno in eno- 
vito evidenco na področju 
temeljnih pravic borcev, vo- 
jaških invalidov in družin 
padlih borcev. Vsebina evi- 
dence, definicija oznak in 
metodološki principi, na pod- 

padlih borcev, niti uspešno 
nadzorovati porabe sredstev, 
namenjenih za realizacijo teh 
pravic. Prav zato, da bi od- 
pravili pomanjkljivosti v do- 
sedanjem delu, je nujno tre- 
ba zagotoviti popolno, enotno 
in enovito evidenco vseh ude- 
ležencev narodnoosvobodilne 
vojne in drugih • kategorij 
borcev, nadalje vojaških in- 
validov in družin padlih bor- 
cev. 

Enotno predpisovanje in 
vodenje teh evidenc, ki so 
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pomembne za vso Jugoslavijo, 
naj pripomore, da bo lažje 
ugotavljati vse probleme in- 
validsko-borčevskega varstva, 
in bo lahko zanesljiva pod- 
laga pri predlaganju in izva. 
janju ustreznih ukrepov za 
izpopolnjevanje in uresniče- 
vanje njihovih pravic. 

V Osnutku zakona je pred- 
videna enotna evidenca no- 
silcev »Partizanske spome- 
nice 1941«, udeležencev na- 
rodnoosvobodilne vojne (po 
letih vključitve), vojnih in 
mirovnih vojaških invalidov, 
upravičencev na družinsiko 
invalidnino, borcev-upravičen- 
cev na stalno mesečno de- 
narno nadomestilo, borcev, 
ki prejemajo borčevski doda- 
tek, nosilcev Reda narodnega 
heroja, udeležencev španske 
narodnoosvobodilne vojne in 
revolucije od 1. 1936 do 1939, 
nosilcev odlikovanja »Kaira- 
djordjeva zvezda z meči« in 
odlikovanja »Beli orel z me- 
či.« 

Evidenco vodi. občinski up- 
ravni organ, pristojen za 
vprašanja borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih 
borcev, in sicer na podlagi 
javnih listin in dokumenta- 
cije Zveze združenj borcev 
narodnoosvobodilne vojne in 
skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. O 
vsakem borcu, vojnem invali- 
du in članu družine padlega 
borca se vnaša v kartoteko 
ali drugo sredstvo evidence 
naslednje podatke: ime in pri- 
imek, leto rojstva, spol, leto 
vključitve v narodnoosvobo- 
dilno vojno, poklic, položaj 
v poklicu, vrsta pokojnine 
(starostna, invalidska ali 
družinska). Delavec, ki vodi 
evidenco teh podatkov, je dol- 
žan, da vse spremembe vnese 
v evidenco po 15 dneh od 
dne, ko zve za nastale spre- 
membe. 

Predvideno je, da bo ta za- 
kon začel veljati 1. januarja 
1976. 

kojninškem in invalidskem 
zavarovanju delavcev. V tem 
oziru so bile doslej nekatere 
anomalije, zato se s temi 
spremembami in dopolnitva- 
mi odpravlja neupravičene 
razlike, ki po sedanjih pred- 
pisih obstajajo med pokoj- 
ninsikim in invalidskim zava- 
rovanjem delavcev ter pokoj- 
ninskim in invalidskim zava- 
rovanjem vojaških zavarovan- 
cev. 

Najvažnejša določba v Os- 
nutku zakona je tisita, s ka- 
tero je zagotovljeno, da pra- 
vice iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja vojaških 
zavarovancev ne morejo za- 
stareti. Takšna rešitev je bila 

republike in pokrajini izje- 
moma uskladijo pokojnine 
delavcev-zavarovancev zaradi 
povečanja življenjskih stro- 
škov. 

Uživalcu vojaške pokojnine, 
ki se zaposli v tujini, izpla- 
čevanje pokojnine miruje, 
dokler traja takšna zaposli- 
tev. 

Vnešena je tudi nova določ- 
ba, po kateri se daje pravico 
na dodatek za pomoč in po- 
strežbo tistim vojaškim zava- 
rovancem, ki prejemajo me- 
sečno denarno nadomestilo, 
ker jim je aktivna vojaška 
služba prenehala po službeni 
potrebi. Po sedanjem zakonu 
imajo pravico na dodatek za 
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IZENAČUJE SE PRAVICE 

VOJAŠKIH IN DRUGIH 

ZAVAROVANCEV 

# Pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ne zastarijo 

• Vojaškim osebam, ki imajo posebne 
zasluge za graditev oboroženih sil SFRJ, se 
bo lahko izjemoma priznalo starostno 
pokojnino, četudi ne izpolnjujejo predpisa- 
nih pogojev 

Pri izvajanju pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja vojaških zavarovancev, ki 
je urejeno z Zakonom o po- 
kojninskem in invalidskem 
zavarovanju, katerega se upo- 
rablja od januarja 1. 1973, so 
se pojavila nekatera vpraša- 
nja, ki v tem zakonu niso 
urejena ali pa jih je treba 
skladneje uirediti, poleg tega 
pa je treba tudi natančneje 
določiti nekatere določbe tega 
Zakona, da bi se izognili raz- 
ličnim razlagam. Zategadelj 
je Zvezni izvršni svet pripra- 

vil predlog dopolnitev in spre- 
memb obstoječega Zakona in 
ga poslal Skupščini SFRJ v 
obravnaivo in sprejetje. Osnu- 
tek zakona bo na dnevnem 
redu ene od prihodnjih sej 
Zveznega zbora. 

Bistvo sprememb in dopol- 
nitev, ki se jih vnaša v seda- 
nji Zakon je v tem, da se 
vojaške zavarovance, pri vseh 
oblikah pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja glede 
praivic izenačuje v pravicah 
z osebami, ki imajo takšne 
pravice po predpisih o po- 

ze v predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavaro- 
vanju, ki so veljali do konca 
1. 1972, ter je tudi sedaj v 
predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju de- 
lavcev, tako da pomeni ta 
dopolnitev le uskladitev z 
omenjenimi predpisi. 

Spremembe se nanašajo tu- 
di na možnost izjemnega pri- 
znavanja in odmere starostne 
pokojnine vojaškim osebam 
v večjem znesku, kakor bi 
jim šla po zakonu. V doseda- 
nji praksi je tenel namreč 
Zvezni izvršni svet pooblasti- 
lo, da osebam, ki imajo po- 
sebne zasluge na področju 
revolucionarne, politične, 
znanstvene, kulturne in druž- 
bene prakse, izjemno prizna 
starostno pokojnino, čeprav 
ne izpolnjujejo predpisanih 
pogojev. To pravico bodo od- 
slej lahko izkoristili tudi vo- 
jaški zavarovanci, ki imajo 
posebne zasluge za graditev 
oboroženih sil SFRJ. 

Vojaškim zavarovancem se 
bo izredno usklajevalo pokoj- 
nine z življenjskimi stroški v 
teku leta. Doslej se je voja- 
ške pokojnine usklajevalo z 
ekonomskimi gibanji iz pred- 
hodnega leta. Ce se obout- 
nejše povečajo življenjski stro- 
ški v prvi polovici koledar- 
skega leta bi bilo odslej mo- 
goče usklajevati pokojnine v 
drugi polovici leta. Ta uskla- 
ditev bi bila v primeru, če 

pomoč in postrežbo samo 
upravičenci na starostno in 
invalidsko pokojnino. 

S spremembami Zakona o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju vojaških oseb se 
zboljšuje tudi položaj vdov 
vojaških zavarovancev. Glede 
pridobitve pravice do »dru- 
žinske pokojnine ob otrocih« 
se jih izenačuje z vdovami 
delavcev. Ta določba se nana- 
ša na vdove zavarovancev, ki 
so umrli pred 1. 1973, med- 
tem ko pravice vdov vojaš- 
kih oseb, ki so uimrle po 
1. 1973, ureja obstoječi zakon. 

Nekatere določbe tega Za- 
kona se usklajuje tudi s spre- 
membami, & so predpisane 
glede strukture oficirskih či- 
nov in razredov vojaških us- 
lužbencev po zakoniu, s kate- 
rim se ureja vojaška služba. 
Ostalo je namreč le 9 razre- 
dov vojaških uslužbencev (od 
prejšnjih 12). Ker so nekateri 
pridobili pokojnino kot usluž- 
benci XII, XI in X razreda 
in glede na to, da se pokoj- 
nine vojaških zavarovancev 
usklajuje z plačami aktivnih 
vojaških oseb, to pomeni, da 
ne bi bilo ustreznih plač za 
usklajevanje pokojnin vojaš- 
kih uslužbencev v teh razre- 
dih. Zato bo zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo predpi- 
sal zneske plač, ki se vzame- 
jo za pokojninske osnove 
za ukinjene oficirske čine in 
razrede vojaških uslužbencev. 
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FEDERACIJA BO KRILA 

NEGATIVNI SALDO 

TEČAJNIH RAZLIK 

• Za kritje negativnega salda bo izdano za 
4 milijarde dinarjev obveznic federacije 

Konec julija leta 1973 Je 
bila opuščena politika vzdrže- 
vanja trdnega tečaja dinarja 
glede na tuje valute. Vendar 
pa se je v Zakonu o deviz 
nem poslovanju računalo z 
relativno trdnimi tečaji, ter 
je bilo zaradi tega predvide- 
no, da federacija trpi riziko 
spremembe bodisi paritete 
dinarja bodisi centralnega te- 
čaja dinarja ali drugih va- 
lut. 

S predloženim Osnutkom 
zakona, ki ga je Zvezni iz- 
vršni svet poslal v obravnavo 
Skupščini SFRJ, naj bi se 
uredilo vprašanje poravnava- 
nja tečajnih razlik, ki so na- 
stale v teku leta 1973 in 1974, 
ko se je pariteta dinarja gle- 
de na nekatere valute večkrat 

spremenila. Same banke nam- 
reč ne bi mogle iz svojega 
čistega dohodka, kriti niti 10 
odstotkov tečajnih razlik, ki 
naj bi šle po sedanjih pred- 
pisih v njihovo breme. Tak- 
šen položaj bi utegnil odvra- 
čati banke od zbiranja hra- 
nilnih vlog in deviz na deviz- 
nih računih občanov, ker bi 
morali ustanovitelji bank po- 
krivati visoke izgube. 

Obravnava in sprejetje tega 
zakona je v pristojnosti Zbo- 
ra republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Po predloženem Osnutku se 
federacijo zavezuje, ne glede 
na določbe Zakona o deviz- 
nem poslovanju, da krije vse 
tečajne razlike v računih ob- 

Sanov in njihovih deviznih 
hranilnih vlogah. Po zbranih 
podatkih znaša saldo nega- 
tivnih tečajnih razlik za leti 
1973 in 1974, z možnimi po- 
pravki, približno 4 milijarde 
dinarjev. 

Ta negativni saldo tečajne 
razlike (razlike med negativ- 
nimi in pozitivnimi tečajnimi 
razlikami) naj bi federacija 
krila z izdajo obveznic v 
znesku ugotovljenega negativ- 
nega salda najkasneje do 31. 
decembra 1975. V Osnutku je 
predvideno, da se izda za 
4 milijarde dinarjev obveznic. 

Da bi se obveznice lahko 
distribuiralo, je treba po- 

prej ugotoviti tečajne razlike, 
ki so nastale pri preračuna- 
vanju dinarske protivrednosti 
deviz. To bodo morale ugo- 
toviti banke. Pozitivni saldo 
tečajnih razlik bodo morale 
banke vplačati v proračun 
federacije. Služba družbene- 
ga knjigovodstva pa bo opra- 

vila kontrolo obračunavanja 
tečajnih razlik. 

Obveznice se bodo amorti- 
zirale v 10 letih. Obresti, ki 
znašajo 8 odstotkov na leto, 
bo federacija začela plače- 
vati s 1. januarjem 1975. Iz- 
dajo obveznic bo opravila Na- 
rodna banka Jugoslavije, za- 
deve amortizacije in izpla- 
čila obveznic pa Služba druž- 
benega knjigovodstva. 

Glede uporabe obveznic ni- 
so predvidene nikakršne 
omejitve, kajti glasijo se na 
prinosnika, tako da jih bodo 
banke lahko dajale v promet 
kot vsak drug vrednostni pa- 
pir. 

V Osnutku so predvidene 
tudi kazni za banke in od- 
govorne osebe, ki ne izvršu- 
jejo zakonskih obveznosti, ka- 
kršne so obračunavanje tečaj- 
nih razlik, predložitev obra- 
čunov v določenem roku ali 
vplačevanje zneska pozitivne- 
ga salda. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O PORAVNAVANJU TEČAJNIH RAZLIK 
PRI POSLOVANJU BANK Z DEVIZNIMI 
VLOGAMI OBČANOV V L. 1973 IN 1974 
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Promet in zveze 

OBVEZNO ZAVAROVANJE TUDI ZA LASTNIKE 

TUJIH VOZIL 

0 Predlaga se udeležbo zavarovancev v šk odi 

• Povečuje se zavarovalne vsote v obvezn em zavarovanju potnikov v javnem prometu 

• Zvezni izvršni svet bo določil najnižje za varovalne vsote za zavarovanje 
odgovornosti 

Sedanji sistem obveznega 
zavarovanja v prometu v na- 
ši državi bo, po Osnutku te- 
ga zakona, ki ga je Zvezni 
izvršni svet nedavno poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo, 
nekoliko spremenjen. V si- 
stemu tega zavarovanja se 
predlaga naslednje pomemb- 
nejše spremembe: uvaja se 
obvezno zavarovanje tujih 

oseb — lastnikov motornih 
vozil, določa se najnižje za- 
varovalne vsote pri zavarova- 
nju odgovornosti ter predvi- 
deva možnost, da se določi 
zavarovančev delež v škodi, 
omejuje kritje škode, ki jo 
povzroči neznano motorno 
vozile in poveča zavarovalne 
vsote pri zavarovanju potni- 
kov v javnem prometu. 

Pri izdelavi Osnutka zako- 
na o obveznem zavarovanju 
v prometu, katerega bo ob- 
ravnaval Zvezni zbor na eni 
od svojih prihodnjih sej, se 
je izhajalo od določbe 281. 
člena Ustave SFRJ, točka 5., 
po kateri federacija ureja te- 
melje sistema zavarovanja 
premoženja in oseb, ter od 
4. točke istega člena, po ka- 

teri federacija ureja pogod- 
bena in druga obligacijska 
razmerja na področju pro- 
meta blaga in storitev, kakor 
tudi temeljna lastninsko-prav- 
na razmerja, s katerimi se 
zagotavlja enotnost jugoslo- 
vanskega trga. Upoštevalo se 
je tudi obveznosti naše drža- 
ve, ki izvirajo iz Evropske 
konvencije o obveznem zava- 



rovanju pred civilno odgo- 
vornostjo iz uporabe motor- 
nega vozila, kakor tudi ob- 
veznosti, ki jih je Jugosla- 
vija prevzela s sprejetjem 
Varšavske konvencije, Haš- 
kega protokola in Rimske 
konvencije glede zavarovanja 
uporabnika (lastnika) letala 
proti odgovornosti za škodo, 
povzročeno tretjim osebam. 

OBVEZNO 
ZAVAROVANJE 

V Osnutku je predvideno, 
tako kot tudi v sedanjem za- 
konu, zavarovanje uporabni- 
kov (lastnikov) motornih vo- 
zil proti odgovornosti za ško- 
do, povzročeno tretjim ose- 
bam z uporabo motornega 
vozila, in zavarovanje potni- 
kov v javnem prometu zoper 
posledice nesrečnega slučaja. 
Ti dve zavarovanji se vza- 
jemno dopolnjujeta. 

V primeru poškodbe ali 
smrti potnika je z njegovim 
zavarovanjem krita tudi pre- 

voznikova odgovornost na- 
sproti njemu ali njegovim 
dedičem. V takem primeru, 
to je v primeru prevoznikove 
odškodninske odgovornosti, 
se oškodovancu nadomesti iz 
naslova obveznega zavarova- 
nja odgovornosti razliko med 
celotno škodo in odškodnino, 
ki mu gre iz naslova obvez- 
nega zavarovanja zoper nes- 
rečni slučaj. Prednost takšne 
rešitve je v tem, da potnik 
oziroma člani njegove druži- 
ne prejmejo odškodnino iz 
naslova obveznega zavarova- 
nja zoper nesrečen slučaj tu- 
di takrat, kadar prevoznik ni 
odgovoren za nesrećo. 

Uporabniki oziroma lastni- 
ki prevoznih sredstev, ki so 
registrirana na ozemlju Ju- 
goslavije za opravljanje jav- 
nega potniškega prometa, so 
dolžni zavarovati potnike zo- 
per posledice nesrečnega slu- 
čaja. Najnižja zavarovalna 
vsota, za katero se lahko 
sklene zavarovanje potnika 
znaša za primer smrti 20.000 
dinarjev (v veljavnem zakonu 
8.000), za trajno izgubo splo- 
šne delovne sposobnosti 40.000 
dinarjev (v veljavnem zakonu 
16.000 dinarjev), v primeru 

začasne delovne nesposobno- 
sti potnika za nadomestilo 
za izgubljeni dohodek in 
stroške zdravljenja 10.000 di- 
narjev (v veljavnem zakonu 
4.000 dinarjev). 

V novem zakonu se ohranja 
tudi obvezno zavarovanje upo- 
rabnikov oziroma lastnikov 
letala proti odgovornosti za 
škodo, povzročeno osebam in 
premoženju na tleh, kot na- 
lagajo obveznosti, ki jih je 
naša država prevzela, ko je 
sprejela mednarodne konven- 
cije. 

Glede na veljavni zakon je 
sprememba tudi v tem, da 
ni predvideno obvezno zava- 
rovanje posadke letala in 
poklicnih gasilcev proti po- 
sledicam nesrečnega slučaja. 
Smatra se namreč, da se 
morajo te osebe zavarovati 
v prostovoljnem zavarovanju, 
tako kot se zavarujejo po- 
sadke ostalih prevoznih sred- 
stev in delavci drugih delov- 
nih organizacij, ki so pri 
opravljanju svojih nalog iz- 
postavljeni raznim rizikom. 

V Osnutku zakona je prav 
tako predvideno, da morajo 
biti tuja letala, ki letijo po 
naših koridorjih, pri vstopu 
v naš prostor zavarovana 
proti odgovornosti za škodo, 
če ni z bilateralno pogodbo 
drugače urejeno. 

ZAVAROVANJE 
LASTNIKOV TUJIH 
VOZIL 

Osebe, ki z motornimi vo- 
zili tuje registracije prihajajo 
na. ozemlje naše države, bo- 
do morale na meji skleniti 
pogodbo o zavarovanju proti 
odgovornosti za škodo, po- 
vzročeno tretjim osebam, ra- 
zen če imajo za motorno vo- 
zilo mednarodno listino o za- 
varovanju (zelena karta), ki 
velja tudi na ozemlju Jugo- 
slavije, ali če ponudijo kakš- 
no drugo dokazilo o takšnem 
zavarovanju. To so lahko 
n. pr. uradne registrske tab- 
lice, ki po bilateralnih spo- 
razumih s socialističnimi dr- 
žavami in Avstrijo veljajo 
kot dokazilo o zavarovanju v 
obojestranskem prometu mo- 
tornih vozil. 

Zavarovanje lastnikov tujih 
vozil bi nadzorovali obmejni 
organi notranjih zadev, ki na 
meji pregledujejo potne do- 
kumente ih jih takšno nad- 
zorstvo ne bo znatneje obre- 
menjevalo. 

Predvideno je, da bo ZIS 
določil najnižje zavarovalne 
vsote, za katere se je treba 
pogoditi z vozniki tujih mo- 
tornih vozil pri zavarovanju 
odgovornosti. 

UDELEŽBA 
ZAVAROVANCA 
V ŠKODI 

Po veljavnem Zakonu o 
obveznem zavarovanju v pro- 
metu se razmerja med zava- 
rovanci in zavarovalnimi za- 
vodi urejajo s pogodbo. Po 
tem zakonu zavarovalne or- 
ganizacije nadomeščajo oško- 
dovancem škodo v celotnem 
znesku, od zavarovanca pa 
regresirajo njegov delež v 
škodi. Takšnim pogodbenim 
določilom so posamezni za- 
varovanci oporekali zakoni- 
tost v sodnih sporih. Zatega- 
delj je v novem zakonu pred- 
videno, da se zavarovalne 
skupnosti pogodijo za zne- 
sek, do katerega je zavarova- 
nec udeležen v škodi, tako 
da bi zavarovalnice nadome- 
ščale oškodovancu celotno 
škodo, tako kot doslej, od 
zavarovanca pa terjale kritje 
za njegov del škode. 

Ker je bilo v dosedanji 
praksi dosti primerov pre- 
nagljenih tožb oziroma pri- 
merov, da oškodovanci za 
svoje pravice tožijo zavaro- 
valnice, je v Osnutku novega 
zakona določeno, da oškodo- 
vanec, ki vloži tožbo sodišču 
prej ko je vložil zahtevek za- 
varovalni skupnosti, nosi 
pravdne stroške, če zavaro- 
valnica izda sklep o vloženem 
zahtevku v 30 dneh od vlo- 
žitve tožbe. 

Predvidena je tudi obvez- 
nost, da organi notranjih za- 
dev, javna tožilstva, pravo- 
sodni in drugi organi poši- 
ljajo zavarovalnim skupno- 
stim na njihovo zahtevo po- 
sebne dokumente, s katerimi 
razpolagajo ter obvestila, ki 
so pomembna za ugotavljanje 
odgovornosti in višine škode. 

NADOMESTILA ŠKOD, 
KI JIH POVZROČIJO 
NEZNANA MOTORNA 
VOZILA 

V Osnutku novega zakona 
je predviđeno, da osebam, ki 
so jih oškodovala neznana 

motorna vozila in nezavaro- 
vane osebe, plačajo odškod- 
nino zavarovalne skupnosti s 
sedežem na ozemlju repub- 
like oziroma pokrajine, kjer 
je škoda nastala. 

Ce je na območju posa- 
mezne republike ali pokra- 
j ine več zavarovalnih skup- 
nosti, bo škodo nadomestila 
tista zavarovalna skupnost, 
na katero se je oškodovanec 
obrnil, dokler ne bo s samo- 
upravnim sporazumom vseh 
skupnosti urejeno vprašanje 
kako si delijo breme izpla- 
čanih vsot za takšne škode. 

To je glede na sedanji Za- 
kon novost, predlagana pa je 
zato, ker se je pri uporabi 
sedanjega zakona pokazalo, 
da je bil način obračunava- 
nja izplačila škod, ki so jih 
povzročila neznana motorna 
vozila in nezavarovane osebe, 
neučinkovit, škodo, ki jo po- 
vzroče neznana motorna vo- 
zila, namreč zdaj plača zava- 
rovalnica, katere sedež je naj- 
bližji kraju škode, po konča- 
nem poslovnem letu pa se 
opravi obračun in se ugotav- 
lja, koliko naj bi bil vsak 
posamezni zavod udeležen v 
skupni škodi, ki jo povzroče 
neznana motorna vozila. Za- 
radi raznih pripomb zavodov 
je bil tak obračun šele ne- 
davno opravljen za obdobje 
od leta 1967 do 1973. Zato 
zavarovalnice nerade spreje- 
majo prijave škod, ki jih po- 
vzročijo neznana motorna vo- 
zila, ter so oškodovanci pri- 
morani v glavnem po sodni 
poti uveljavljati odškodninske 
zahtevke. Spremembe v Os- 
nutku so v tem, da se zne- 
sek škod, ki jih izplačajo po- 
samezne zavarovalne skupno- 
sti, ne bo več razporejal na 
vse zavarovalne skupnosti v 
državi, marveč bi te škode 
nosila samo zavarovalna sku- 
pnost, ki ima sedež na ob- 
močju republike ali pokraji. 
ne, kjer je škoda nastala. 

Pravica tuje oškodovane 
osebe do nadomestila takšne 
škode je postavljena reci- 
pročno, kar pomeni, da ob- 
staja le takrat, če imajo ju- 
goslovanski državljani po za- 
konu države te osebe pravico 
do nadomestila škode, ki jim 
jo v tisti državi povzroči ne- 
znano motorno vozilo ali ne- 
zavarovan lastnik motornega 
vozila. 

Določbe tega zakona se bo 
uporabljalo pri zavarovalnih 
pogodbah, ki se sklenejo po- 
tem, ko bo zakon začel ve- 
ljati. Prej sklenjene zavaro- 
valne pogodbe bodo preneha- 
le veljati z iztekom pogodbe- 
nega roka veljavnosti. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
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Kmetijstvo 

PREMIJA ZA PŠENICO 

BO VEČJA ZA 10 PAR 

Stroški so se povečali tuđi 
- zategatelj, ker ni bilo mo- 
goče v zadostnem obsegu 
uporabljati zmogljivosti kom- 
bajnov in drugih strojev za 
žetev, nadalje je na poveča- 
nje stroškov vplival tudi otež- 
kočen transport pšenice z 
njiv ter povečana vlažnost zr- 
nja, zaradi česar ga je bilo 
treba sušiti. 

SFRJ v obravnavo Osnutek 
zakona o spremembi Zakona 
o premijah za pšenico, s 
katerim se predlaga, da se 
premije, ki so že določene, 
poveča za 0,10 dinarja. S 
temi premijami bi, kot se 
poudarja, proizvajalce spod- 
budili, da bodo prihodnje 
leto posejali pšenico na ve. 
čjih površinah. 

• Letošnji težki pogoji za žetev pšenice so 
občutno povečali proizvodne stroške na 
družbenih in zasebnih gospodarstvih 

# Pričakovati je, da bo odkupljeno okrog 
240 tisoč vagonov pšenice 

Z zakonom o premijah za 
pšenico je določeno, da se 
v letu 1975 izplačuje premije 
za vse količine pšenice, ki se 
jo proda in dobavi med 1. 
julijem in 30. oktobrom tega 
leta, in sioer za trdo pše- 
nico 0,30 dinarjev, za mehko 

pšenico pa 0,20 dinarjev za 
kilogram. 

Letošnje, zaradi nenehnega 
dežja in drugih vremenskih 
neprilik težke razmere žetve 
pšenice so znatno povečale 
stroške žetve na družbenih 
in zasebnih gospodarstvih. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O SPREMEMBI ZAKONA O PREMIJAH 
ZA PŠENICO — AS 234 

Poleg tega letošnja žetev ni 
dala pričakovanega donosa. 
Da bi v 1. 1975 zadovoljili 
domače potrebe in se izognili 
uvozu pšenice, bi bilo treba 
proizvajalce z dodatno pre- 
mijo stimulirati za večjo po- 
nudbo pšenice v odkup. 

V tem smislu je Zvezni 
izvršni svet poslal Skupščini 

Osnutek zakona b0 obrav- 
naval Zbor republik in po- 
krajin. 

Glede na pričakovanja, da 
bo letos odikupljeno okrog 
240.000 vagonov pšenice, je 
treba za izplačilo za 0,10 
dinarja zvišane premije za 
kilogram zagotoviti v prora- 
čunu federacije za 1. 1975 še 
240 milijonov dinarjev. 

MEDNARODNE POGODBE 

Vlada SFRJ je z vladama 
CSSR in LR Madžarske skle- 
nila ločena sporazuma o 
dolgoročnem sodelovanju pri 
eksploataciji »Jugoslovanske- 
ga naftovoda« za transport 
nafte v ti državi prek jugoslo- 
vanskega ozemlja. Sporazuma 
sta bila sklenjena 6. decem- 
bra 1974, Zvezni izvršni svet 
pa je zdaj predložil Skup- 
ščd SFRJ v obravnavo pred. 
loga zakonov o ratifikaciji 
teh sporazumov. Predloga bo- 
sta obravnavala na ena od 
prihodnjih sej Zvezni zbor 
ter Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. 

Vlade podpisnice sporazu- 
ma vzajemno potrjujejo svoj 

skupen interes, da začne 
»Jugoslovanski naftovoda pra. 
vočasno obratovati, da se mu 
zagotovi kontinuirano in ne- 
moteno obratovanje, ter in- 
teres za dolgoročno uporabo 
za transport nafte v CSSR, 
in Madžarsko prek območja 
Jugoslavije za 20 let od pri- 
četka obratovanja. Izhajajoč 
od tega interesa bodo vlade 
podpisnice podpirale in olaj- 
ševale izvedbo temeljne po. 
godbe o transportnih stori- 
tvah po" »Jugoslovanskem nar 
ftovodu«, ki so jo sklenile 
njihove ustrezne delovne or- 
ganizacije 12. februarja 1974 
v Haludovem, 

V sporazumih je predvide. 

no, da, bo .vlada SFRJ dajala 
ladjam, ki plovejo pod češ- 
koslovaško ali madžarsko za- 
stavo ali ladjam, ki jih ima- 
jo v najemu češkoslovaške 
ali madžarske organizacije, 
in ki prevažajo v pristanišče 
Omišalj nafto za transport po 
»Jugoslovanskem naftovodu«, 
enake ugodnosti, kakršne 
imajo v jugoslovanskih mor- 
skih pristaniščih ladje, ki plo- 
vejo pod zastavo katerekoli 
tretje države. 

Carinske in druge uradne 
formalnosti v zvezi s tranzit- 
nim transportom nafte po 

»Jugoslovanskem naftovodu«, 
bodo opravljene tako, da ne 
bo nikakršnega zadrževanja 
pri prevzemanju nafte, ki 
prihaja v pristanišče in pri 
nadaljnjem transportu, niti 
ne, ko se jo jzroče na ju- 
goslovansko-madžarski meji. 

V primeru, če bi bilo 
redno in kontinuirano delo 
»Jugoslovanskega naftovoda« 
moteno, se bodo podpisnice 
sporazuma vzajemno posve- 
tovale o odpravljanju posle- 
dic ter bodo, v mejah svojih 
ustavnih pooblastil storile 
ustrezne ukrepe, da se pre- 
preči morebitne izgube. 

S sporaeuimi je določeno, 
da nafta, ki je namenjena 
za tranzit iz pristanišča 
Omišalj po »Jugoslovanskem 
naftovodu« v LR Madžarsko 
in CSSR, ne bo na ozemlju 
SFRJ obremenjena z nikakr. 

šnimi carinami, davki in dru- 
gimi državnimi ali lokalnimi 
taksami. 

Sporazumi so sklenjeni za 
obdobje dvanajstih let, raču- 
najoč od dne začetka obra- 
tovanja »Jugoslovanskega na. 
ftovoda«, njihova določila pa 

UGODNOSTI ZA 

TRANSPORT NAFTE 

PREK JUGOSLAVIJE 

® Nafta, ki se jo bo po naftovodu iz prista- 
nišča Omišalj transportiralo v ČSSR in 
Madžarsko, ne bo obremenjena s carinami, 
davki ali drugimi taksami 

RATIFIKACIJA SPORAZUMA S ČSSR IN 
MADŽARSKO O DOLGOROČNEM 
SODELOVANJU PRI IZKORIŠČANJU 
»JUGOSLOVANSKEGA NAFTOVODA« 
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se bo še tudi po izteku veljav- 
nosti sporazumov uporabljalo 
glede obveznosti, ki so 
sprejete na, podlagi pogodb, 
sklenjenih med pristojnimi 
organizacijami teh držav v 
sklopu sporazuma, a niso 
bdle izpolnjene dokler je spo- 
razum veljal. 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ Predlog 
zakona o ratifikaciji sporazu- 

Glede na to, da spada ure- 
janje te snovi v pristojnost 
republik in avtonomnih po. 
krajin, je treba sporazume 
ratificirati z zakonom. Z ra- 
tifikacijo ne bodo nastale 
finančne obveznosti za fede- 
racijo. 

ma o posojilu med vlado 
SFRJ in Agencijo za medna, 
rodna razvoj (AID), Agencijo 

vlade Združenih držav Ame- 
rike, ki naj bi bil sprejet na 
eni od prihodnjih sej Zvezne- 
ga zbora in zbora republik 
in pokrajin. 

V sporazumu o posojilu 
med vladama, ki 'je bil pod- 
pisan 30. decembra 1974 v 
Beogradu, je predvideno da 
bo Agencija za mednarodni 
razvoj dela vladi SFRJ poso- 
jilo v znesku 41 milijonov 
dinarjev. Ta sredstva bodo 
uporabljena ja delno financi- 
ranje realizacije projekta Te- 
hniške fakultete v Titogradu, 
nekaterih fakultelt Univerze 
»Ciril dn Metod« v Skopju 
in Instituta za organizacijo 

in ekonomiko zdravstva t 
Zagrebu. 

Posojilo bo dano na 40 let 
ob 3,5 odstotka obresti na 
leto. Glavnico posojila in 
obresti se lahko odplača v 
domači valuti ali v ameriških 
dolarjih, kakor izbere poso- 
jilojemalec. 

Za izvedbo tega sporazuma 
niso potrebna nikakršna fi- 
nančna sredstva iz proračuna 
federacije, predlaga pa se, da 
naj bi republike, ki posojena 
sredstva uporabljajo, po do- 
ločenem mehanizmu v rokih 
dospetja poravnale obvezno- 
sti, ki bi utegnile nastati za 
federacijo. 

POSOJILO ZA IZVEDBO 

PROJEKTOV 

NEKATERIH FAKULTET 

• Posojilo znaša 41 milijonov dinarjev, 
vračilni rok pa je 40 let 

RATIFIKACIJA SPORAZUMA O POSOJILU 
MED VLADO SFRJ IN AGENCIJO ZA 
MEDNARODNI RAZVOJ (AID) 

SPREJETI ZAKONI 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 18. julija 
1975 sprejel naslednje zako- 
ne: 

Zakon o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja (AS 
157). Institucija družbenega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja, organa družbenega var- 
stva samoupravnih praivic 
delovnih ljudi in družbene 
lastnine, je nova v našem 
družbeno-poliitičnem sistemu. 
Ta zakon podrobneje določa 
položaj, pravice in dolžnosti 
družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja. Osnutek za- 
kona smo predstavili v eni 
izmed naših prejšnjih številk. 

Zakon o zveznem družbe- 
nem pravobranilcu samo- 
upravljanja < AS 158), katere- 
ga Osnutek smo prav tako 
predstavili v eni izmed prej- 
šnjih številk glasila 

Zakon o uporabi predpisov 
In o reševanju nasprotij med 
republiškimi oziroma pokra- 
jinskimi zakoni s področja 
davkov, prispevkov in taks 
(AS 105). Ta zakon enotno 
ureja uporabo predpisov re- 
publik oziroma pokrajin in 
določa, komu pripadajo. sred- 
stva, ki se zberejo od dav- 
kov, taks in prispevkov. Os- 
nutek zakona smo objavili v 

eni izmed prejšnjih številk. 
Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnov- 
nih pogojih za začasno zapo- 
slovanje in varstvo jugoslo- 
vanskih delavcev na delu v 
tujini (AS 127). S temi spre- 
membami in dopolnitvami 
zakona so določeni pogoji, 
pod katerimi morajo orga- 
nizacije združenega dela po- 
šiljati svoje delavce na delo 
v tujino. 

Zakon o interesni skupno- 
sti za stanovanjsko graditev 
in upravljanje stanovanj za 
potrebe delavcev in funkcio- 
narjev zveznih organov (AS 
184). Osnutek zakona smo 
predstavili v eni izmed prej- 
šnjih številk glasila 

Zakon o položitvi depozita 
pri investicijskih naložbah v 
negospodarske in neproizvo- 
dne investicije (AS 193). V 
primerjavi z Osnutkom za- 
kona, ki smo ga prikazali v 
eni izmed prejšnjih številk, 
besedilo sprejetega Zakona ne 
vsebuje določila, po katerem 
se oprosti depozita investici- 
je v .objekte, ki so jih po- 
škodovale elementarne nesre- 
če, naložbe na območju Ko- 
sova, naložbe v objekte ljud- 
ske obrambe in objekte ter 
opremo za posebne namene 

organov za notranje zadeve. 
Po novem določilu Zvezni iz- 
vršni svet v sodelovanju z 
republiškimi in pokrajinski- 
mi izvršnimi sveti določi ob 
polni odgovornosti, na pod- 
lagi gibanja splošne, skupne 
in investicijske porabe, dolo- 
čene s plani in dogovori re- 
publik in pokrajin, enotne 
kriterije, na podlagi katerih 
se bo posamezne dejavnosti 
oprostilo depozita. 

Z zakonom se poveča stop- 
nja za obračunavanje in pla- 
čevanje depozita za negospo- 
darske investicije s 30 na 50 
odstotkov, da bi se vse ne- 
proizvodne investicije spra- 
vile v okvire, ki so predvi- 
deni v Resoluciji o temeljih 
skupne polaltike ekonomske- 
ga in socialnega razvoja Ju- 
goslavije v 1. 1975. 

Zakon o interesni skupno- 
sti za stanovanjsko graditev 
In upravljanje stanovanj za 
potrebe aktivnih vojaških 
oseb in civilnih oseb v obo- 
roženih silah SFRJ (AS 186). 
S tem zakonom, katerega 
smo predstavili v eni izmed 
prejšnjih številk, se zagotav- 
lja enotno politiko stanovanj- 
ske graditve in enotno upra- 
vljanje stanovanjskega skla- 
da JLA. 

Zakon o spremembah Za- 
kona o dodatku na otroke 
vojaških oseb v aktivni služ- 
bi Jugoslovanske ljudske ar- 
made (AS 195). 

Zbor republik in pokrajin 
je na seji, ki je bila prav 
tako 18, julija, sprejel na- 
slednje zakone, glede katerih 
so poprej dale soglasje skup- 
ščine republik in pokrajin: 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o obdav- 
čenju proizvodov in storitev 
v prometu, s katerim se se- 
danji Zakon spreminja glede 
obdavčenja naravnega žganja 
in čistega alkohola. 

Zakon o dopolnitvi zakona 
o Narodni banki Jugoslavije 
in enotnem monetarnem po- 
slovanju narodnih bank repu- 
lik in narodnih bank avtono- 
mnih pokrajin; 

Zakon o dopolnitvah Zako- 
na o kreditnih poslih s tuji- 
no; 

Zakon o dopolnitvi Zakona 
o deviznem poslovanju. 

Dopolnitve teh treh zako- 
nov, katerih osnutke smo 
predstavili v eni prejšnjih 
številk, omogočajo, da se do- 
sedanji Sklad za kreditiranje 
in zavarovanje izvoznih po- 
slov spremeni v specializira- 
no banko. 
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NAROČILNICA 

Naročamo » * . . Izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

izvodov za (ime m naslov prejemnika):   

Izvodov za (Ime ls naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 
» 

izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

Letno naročnino din . .... (80 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana 50100-845-50204. 

One • • . . . 1975 Zig, podpis naročnika: 
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VSEBINA 

stran 

Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

— Zagotoviti učinkovitost sistema carinske zaščite 

(Osnutek carinskega zatona — AS 211) 2 

— Celotna sredstva v bankah mora upravljati združeno 
delo 

(Osnutek zakona o bančnem poslovanju in bančnih 
organizacijah — AS 228) 5 

— Zavarovalna sredstva bodo upravljali sami zavarovanci 

(Osnutek zakona o temeljih sistema zavarovanja pre- 
moženja in oseb — AS 226) 6 

— Nadaljnje izpopolnjevanje invalidsko-borčevskega var- 
stva 

(Osouteik zakona o evidencah borcev, vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev — AS 212) 8 

— Izenačuje se pravice vojaških in drugih zavarovancev 

(Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Za- 
tona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
vojaških zajvarovancev — AS 216) 9 

— Federacija bo krila negativni saldo tečajnih razlik 

stran 
(Osnutek zakona o poravnavanju tečajnih razlik v 
poslovanju bank z deviznimi vlogami občanov v letih 
1973 in 1974 — AS 214) 10 

PROMET IN ZVEZE 

— Obvezno zavarovanje tudi za lastnike tujih vozil 

(Osnutek zatona o obveznem zavarovanju v prometu 
— AS 225) 

KMETIJSTVO 

10 

— Premija za pšenico bo večja za 10 par 
(Osnutek zakona o spremembi Zakona o premijah 
za pšenico — AS 234) 12 

MEDNARODNE POGODBE 

— Ugodnosti za transport nafte čez Jugoslavijo 

(Ratifikacija sporazuma s OSSR in Madžarsko o dol- 
goročnem sodelovanju pri izkoriščanju »Jugoslovan- 
sskega naftovoda«) 12 

— Posojilo za izvedbo projektov nekaterih fakultet 

[Ratifikacija sporazuma o posojilu med vlado SFRJ 
in Agencijo za mednarodna razvoj (AID)] 13 

SPREJETI ZAKONI 13 

Redakcija je bila končana 17. IX. 1975 
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