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V Poročevalcu štev. 28 z dne 12. 10. 1988 in Poročevalcu 
štev. 29 z dne 18. 10 1988 smo objavili sklop zakonov 
s področja ekonomskih odnosov s tujino, ki jih je Skupš- 
čini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ s predlogom, da se o njih opravi pred- 
hodna razprava. Tokrat objavljamo še štiri delovne 
osnutke zakonov. 
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OSNUTEK ZAKONA delovno gradivo 

o davku od prometa proizvodov in storitev 

(ESA-588) 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja sistem davkov od prometa proizvodov in 

storitev. 
Davek od prometa proizvodov in storitev je sredstvo eko- 

nomske politike na enotnem jugoslovanskem tržišču ter soci- 
alne politike in fiskalne politike, ki se uporablja za usklajeva- 
nje razmerij med proizvodnjo in porabo in razmerij med 
cenami, za izenačevanje pogojev za gospodarjenje in pridobi- 
vanje dohodka ter za ustvarjanje prihodkov federacije, repu- 
blik in avtonomnih pokrajin ter občin. 

2. člen 
Obliki prometnega davka sta: 

1) davek od prometa proizvodov; 
2) davek od plačil za storitve. 

3. člen 
Davek od prometa proizvodov in davek od plačil za storitve 

sta lahko: temeljni in posebni. 
Temeljni davek od prometa proizvodov in temeljni davek od 

plačil za storitve se plačujeta na vsem ozemlju Jugoslavije na 
podlagi tega zakona in tarif temeljnega prometnega davka, ki 
sta njegov sestavni del. 

Posebni davek od prometa proizvodov se plačuje na ozem- 
lju republike in avtonomne pokrajine na podlagi tega zakona 
ter zakonov republike in avtonomne pokrajine. 

Posebni davek od plačil za storitve se plačuje na ozemlju 
republike, avtonomne pokrajine in občine na podlagi tega 
zakona, zakonov republike in avtonomne pokrajine ter odloka 
občine. 

2. Predmet obdavčevanja 

4. člen 
Prometni davek se sme uvesti od prometa proizvodov, ki so 

namenjeni za končno porabo, in od plačil za določene sto- 
ritve. 

a) Davek od prometa proizvodov 
5. člen 

Vsaka prodaja proizvodov se šteje za promet proizvodov 
neposredno s končnim porabnikom, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

Za promet proizvodov, ki so namenjeni za končno porabo, 
se šteje prodaja novih ali rabljenih proizvodov neposredno 
končnemu porabniku. 

Za promet proizvodov neposredno s končnim porabnikom 
se šteje vsaka prodaja ali brezplačno dajanje proizvodov, ki ju 
opravi davčni zavezanec iz 13. člena tega zakona. 

Za promet proizvodov neposredno s končnim porabnikom 
se šteje tudi uvoz proizvodov za lastno končno porabo. 

Za promet proizvodov po tem zakonu se šteje tudi jemanje 
proizvodov za lastno uporabo ali porabo, primanjkljaj proiz- 
vodov ter kalo, razsip, razbitje in okvara, ki presegajo kalo, 
razsip, razbitje in okvaro, ki so dovoljeni s splošnim aktom 
davčnega zavezanca. 

Za promet proizvodov neposredno s končnim porabnikom 
se šteje tudi prodaja pijač in drugih proizvodov v gostinstvu. 

Za promet proizvodov neposredno s končnim porabnikom 
se ne šteje odpis opreme in drugih proizvodov, ki jih uporab- 
nik družbenih sredstev odpiše v skladu z zakonom, ki ureja 
amortizacijo družbenih sredstev. 

Izjemoma se ne šteje promet proizvodov neposredno 
s končnim porabnikom prodaia rablienih stvari, ki se opravi 

med občani, med civilnimi pravnimi osebami ter med občani 
in civilnimi pravnimi osebami neposredno ali po organizaci- 
jah združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in 
storitev (v nadaljnjem besedilu: trgovinske organizacije), in 
drugih organizacijah združenega dela - posrednikih. 

6. člen 
Za promet proizvodov neposredno s končnim porabnikom, 

od katerega bi bilo treba plačati davek od prometa proizvo- 
dov, se ne štejejo: 

1) prodaja proizvodov trgovinski organizaciji, ki na podlagi 
pisne izjave kupuje te proizvode za nadaljnjo prodajo; 

2) prodaja proizvodov proizvajalne organizacije ali organi- 
zacije združenega dela, ki se ukvarja z izvozom in uvozom (v 
nadaljnjem besedilu: uvoznik), proizvajalni organizaciji, ki na 
podlagi pisne izjave kupuje te proizvode kot reprodukcijski 
material; 

3) prodaja proizvodov trgovinske organizacije proizvajalni 
organizaciji združenega dela, ki na podlagi pisne izjave 
kupuje te proizvode kot reprodukcijski material; 

4) prodaja proizvodov uporabniku družbenih sredstev, ki 
na podlagi pisne izjave kupuje te proizvode kot opremo 
(delovna sredstva) za opravljanje svoje osnovne ali stranske 
dejavnosti; 

5) prodaja proizvodov krajevni skupnosti, ki na podlagi 
pisne izjave kupuje te proizvode kot reprodukcijski material 
za graditev cest, vodovoda, kanalizacijskega omrežja, plino- 
voda, električnega omrežja ali drugih komunalnih in podob- 
nih objektov na svojem območju po odobrenem investicij- 
skem projektu in sklepu skupščine oziroma sveta krajevne 
skupnosti; 

6) prodaja reprodukcijskega materiala stanovanjski 
zadrugi, ki na podlagi pisne izjave kupuje ta material za 
graditev stanovanj oziroma stanovanjskih hiš, poslovnega 
prostora in garaž za svoje člane - zadrugarje, ki se gradijo 
v objektih na območju, za katero ima zadruga dovoljenje za 
opravljanje svoje dejavnosti, in sicer po odobrenem projektu, 
pri čemer se morajo voditi davčne evidence o nakupu, gibanja 
in porabi kupljenega materiala za graditev teh objektov ter 
zagotoviti kontrola in nadzor strokovnih služb zadruge; 

7) prodaja proizvodov trgovinski in drugi organizaciji, ki na 
podlagi pisne izjave kupujeta te proizvode, da jih dajeta delav- 
cem in občanom v delo na dom ali obrtni delavnici v prede- 
lavo; 

8) prodaja proizvodov trgovinski organizaciji ali samostojni 
trgovini na podlagi pisne izjave občanov (proizvajalcev idr.), 
ki te proizvode kupujejo za nadaljnjo prodajo in sicer v okviru 
gospodarske dejavnosti, za katero so registrirani; 

9) uničenje ali primanjkljaj proizvodov, ki nastane zaradi 
delovanja »višje sile«. 

S proizvajalnimi organizacijami so po tem zakonu mišljene 
industrijske, rudarske, kmetijske, gozdarske, vodogospodar- 
ske, ribiške, gradbene in prometne organizacije združenega 
dela ter organizacije združenega dela proizvodne obrti. 

S proizvajalnimi organizacijami so po tem zakonu mišljeni 
tudi proizvodni obrati in proizvodne delovne enote, predvi- 
dene s statutom ali drugim splošnim aktom, ki so pri pristoj- 
nem sodišču registrirane za opravljanje ene ali več dejavnosti 
iz drugega odstavka tega člena in so v sestavi neproizvodnih 
organizacij ali drugih uporabnikov družbenih sredstev, ter 
znanstvenoraziskovalne in raziskovalnorazvojne organizacije 
ali zavodi, ki imajo laboratorije, eksperimentalne delavnice ali 
obrate za pospeševanje proizvodnje. 

Prodajo reprodukcijskega materila oziroma prodajo drugih 
proizvodov na drugih podlagah iz prvega odstavka tega člena, 
razen prodaje za gotovino, smejo s skladišča ali tranzitno brez 
obračunavanja in zaračunavanja davka od prometa proizvo- 
dov, opravljati proizvajalne in trgovinske organizacije ter 
drugi uporabniki družbenih sredstev proizvajalnim organiza- 
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cijam združenega dela iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena, o čemer morajo voditi posebno evidenco in izdajati 
fakture, ter obrtnik — proizvajalec, ki vodi poslovne knjige ali 
knjigo prometa. Repreodukcijski material se sme proizvajal- 
nim organizacijam prodajati brez obračunavanja in zaračuna- 
vanja davka od prometa proizvodov in način, določen v četr- 
tem odstavku tega člena. Tudi iz poslovnih enot uporabnikov 
družbenih sredstev, ki se za proizvode, ki jih prodajo, obreme- 
nijo po cenah, v katere je vštet tudi davek od prometa proizvo- 
dov, pri čemer se ta davek izključi iz prodajne cene teh 
proizvodov v skladu s 5. točko prvega odstavka 39. člena tega 
zakona. 

Reprodukcijski material se sme prodajati na način, določen 
v četrtem odstavku tega člena, brez obračunavanja in zaraču- 
navanja davka od prometa proizvodov pod naslednjimi po- 
goji: 

1) da je kupec reprodukcijskega materiala proizvajalna 
organizacija iz drugega in tretjega odstavka tega člena; 

2) da je kupec dal prodajalcu pred prevzemom materiala 
oziroma pred izstavitvijo fakture pisno izjavo, da bo kupljeni 
material uporabljal izključno za reprodukcijo oziroma da bo 
kupljene proizvode uporabljal za namene iz 1. do 8. točke 
prvega odstavka tega člena; 

3) da je prodajalec v fakturo o prodaji materiala vpisal 
klavzulo, da je bil material prodan, ne da bi bil obračunan 
davek od prometa proizvodov, na podlagi pisne izjave kupca, 
ki je oštevilčena, datirana in jo je podpisala pooblašena 
oseba; 

4) da prodajalec priloži prejeto izjavo kupca kopiji fakture 
o prodaji kot dokaz, da od teh proizvodov ni bil obračunan in 
zaračunan davek od prometa proizvodov. 

Kupec lahko da pisno izjavo na naročilnici ali kot posebno 
prilogo k njej, preden je bil opravljen promet po 23. členu tega 
zakona, v njej pa mora izrecno navesti, da spada med proizva- 
jalne organizacije oziroma med druge kupce iz prvega 
odstavkja tega člena in da bo kupljene proizvode uporabljal 
izključno za opravljanje svoje dejavnosti. Če se naročilnica ali 
pisna izjava da kot posebna priloga, mora biti oštevilčena, 
datirana in jo morajo podpisati pooblaščene osebe. 

če se med letom po eni pogodbi, v kateri morata biti 
obvezno navedeni vrsta in količina proizvodov, proizvodi suk- 
cesivno dobavljajo kupcu iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena, lahko da kupec v prvi naročilnici ali 
v pogodbi pisno izjavo o davčni oprostitvi oziroma o davčni 
olajšavi, pri poznejših dobavah pa se prodajalec v fakturah 
o prodaji proizvodov sklicuje na številko in datum te pogodbe 
oziroma naročilnice, v kateri je taka pisna izjava. 

Ne glede na četrti in peti odstavek tega člena smejo proizva- 
jalne organizacije združenega dela iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena kupovati neposredno od občanov in 
civilnih pravnih oseb kot reprodukcijski material indutrijske in 
druge odpadke (krpe in druge tekstilne odpadke, staro železo, 
steklo^ odpaden ali rabljen papir, karton, lepenko idr.), ne da 
bi plačevale davek od prometa proizvodov. Za promet takih 
proizvodov se uporablja 11. člen teqa zakona. 

7. člen 
Za promet proizvodov neposredno s končnim porabnikom 

se ne šteje prodaja opreme organizacijam združenega dela in 
drugim uporabnikom družbenih sredstev, ki spada v njihova 
osnovna sredstva in se uporablja za opravljanje njihovih 
dejavnosti, če je bila ta prodaja opravljena pod pogoji in na 
način, kot je določeno v 6. členu tega zakona, če s tem 
zakonom ni drugače določeno. 

Za opremo iz prvega odstavka tega člena se štejejo tudi 
drobni inventar, katerega življenjska doba je krajša od enega 
leta in katerega posamična nabavna cena je nižja od cene, 
določene po predpisih o amortizaciji, uporablja pa se za 
opravljanje dejavnosti uporabnikov družbenih sredstev iz 
prvega odstavka tega člena, sredstva za osebno varstvo pri 
delu in osebna varstvena oprema, proizvodi, ki se priključu- 
jejo na instalacijsko opremo, ter medicinski instrumenti in 
naprave iz nomenklature osnovnih sredstev zdravstvenih 
ustanov 

Za opremo po prvem in drugem odstavku tega člena se 
štejejo tudi nadomestni deli in material, ki je potreben za 
vgraditev takih delov v opremo, ter material za vzdrževanje 
opreme. 

Izjemoma se za opremo iz tega člena štejejo tudi stroji in 
naprave iz nomenklature sredstev za amortizacijo, ki je 

sestavni del zakona, ki ureja amortizacijo družbenih sredstev, 
in sicer: 

1) delovni stroji za obdelavo kovin; 
2) delovni stroji za obdelavo lesa; 
3) stroji za obdelavo raznih materialov; 
4) peči in sušilnice, 

ki jih kupujejo izključno za opravljanje svoje gospodarske 
dejavnosti delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom 
z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, opravljajo proiz- 
vodno dejavnost, za katero so registrirani (v nadaljnjem bese- 
dilu: samostojni obrtniki), če opremo kupujejo neposredno 
od proizvajalcev ali trgovinskih organizacij, ki opravljajo pro- 
met proizvodov na način in pod pogoji iz 41. člena tega 
zakona, in če plačajo z virmanom oziroma z vplačilom z žiro 
računa kupca na žiro račun prodajalca, ali če opremo uvaža 
neposredno samostojni obrtnik. Pravico do nakupa te opreme 
brez plačila davka od prometa proizvodov ima samo posa- 
meznik - davčni zavezanec iz petega odstavka člena tega 
zakona, ki ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje 
proizvodne dejavnosti in ki plačuje prometni davek po dejan- 
sko opravljenem prometu in vodi knjigo prometa. Kupec 
opreme mora skupaj s pisno naročilnico in pisno izjavo, 
v kateri izrecno navede, da gre za nakup opreme, ki je z zako- 
nom oproščena prometnega davka, predložiti dobavitelju 
pisno mnenje pristojnega upravnega organa, ki mu je izdal 
dovoljenje za opravljanje proizvodne dejavnosti, da gre za 
nakup te opreme, oziroma pristojni carinarnici poslati tako 
mnenje, če opremo uvaža. Prodajalec opreme ali carinarnica, 
prek katere se uvaža oprema, mora najpozneje v treh dneh po 
opravljeni prodaji oziroma uvozu izdati kopijo fakture ozi- 
roma kopijo carinske deklaracije upravnemu organu za druž- 
bene prihodke v občini, v kateri je bilo davčnemu zavezancu 
izdano dovoljenje za opravljanje proizvodne dejavnosti ozi- 
roma v kateri je registriral opravljanje take dejavnosti. Upravni 
organ za družbene prihodke mora za vsakega samostojnega 
obrtnika - davčnega zavezanca uvesti davčne evidence 
o vrsti, količini in vrednosti nabavljene opreme brez plačila 
prometnega davka in mora vsako leto najmanj enkrat kontro- 
lirati in primerjati dejansko stanje s knjigovodskim stanjem in 
podatki v davčnih evidencah o nakupu in namenski uporabi 
nabavljene opreme. 

Kupljene opreme iz četrtega odstavka tega člena davčni 
zavezanec — samostojni obrtnik ne sme prodati oziroma 
odtujiti pet let po nakupu. Če davčni zavezanec - samostojni 
obrtnik odtuji tako kupljeno opremo pred omenjenim rokom, 
in sicer proti plačilu ali brezplačno, mora plačati davek od 
prometa proizvodov v višini desetkratnega zneska davka, ki ni 
bil plačan pri nakupu te opreme, in o tem v treh dneh po 
odtujitvi te opreme pisno obvestiti pristojni občinski upravni 
organ za družbene prihodke. 

S predpisom, izdanim na podlagi 62. člena tega zakona, se 
natančneje" določijo proizvodi, na katere se nanaša četrti 
odstavek tega člena. 

8. člen 
Za promet proizvodov se ne šteje, če občan ali civilna 

pravna oseba na podlagi pogodbe o združevanju dela in 
sredstev vnaša v sredstva organizacije združenega dela proti 
plačilu ali brezplačno opremo iz 7. člena tega zakona. 

Za promet proizvodov po tem zakonu se ne šteje, če občan 
ali civilna pravna oseba na podlagi pogodbe o združevanju 
dela in sredstev vnaša v sredstva proizvajalne organizacije iz 
6. člena tega zakona reprodukcijski material. 

9. člen 
Z reprodukcijskim materialom po 6. členu tega zakona so 

mišljeni: 
1) material (surovine, polizdelki, deli in pomožni material), 

ki se v proizvodnem procesu s predelavo, dodelavo, vgradi- 
tvijo, nanašanjem ali kako drugače dokončno porabi in 
postane substanca končnega proizvoda; 

2) material, ki se v proizvodnem procesu troši pri izdelavi 
proizvodov, ne postane pa substanca končnega proizvoda, 
kot je: material za raztapljanje, jedkanje, razmaščevanje ipd., 
livarski pesek in drug podoben material; 

3) pogonski material in kurivo; 
4) material za graditev, vzdrževanje in popravilo gradbenih 

objektov (cement, jeklo, pesek, gramoz, apno, stavbni les idr.) 
ter instalacijski material in proizvodi, ki se priključujejo na 
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instalacijsko mrežo kot njihov sestavni del (kopalne kadi, 
umivalniki, električni števci, vodomeri, radiatorji, grelniki 
vode idr.), razen proizvodov bele tehnike, radijskih aparatov 
in televizijskih sprejemnikov idr., ki se kot končni proizvodi 
priključujejo na električno instalacijsko mrežo, od katerih pa 
se pri nakupu plačuje d^vek od prometa proizvodov, za kupca 
pa se ne obravnavajo kot oprema iz 7. člena tega zakona. 

Kateri proizvodi se štejejo za proizvode, ki se priključujejo 
na električno instalacijsko mrežo, se določi s predpisom, 
izdanim na podlagi 62. člena tega zakona; 

5) embalaža in material, ki se uporablja za drobna popra- 
vila, vzdrževanje in čiščenje opreme ter poslovnih prostorov 
ali za pakiranje ali se kot pomožni oziroma potrošni material 
troši v proizvodnem procesu. 

Za reprodukcijski material se po tem zakonu ne štejejo 
tekoča goriva, maziva in alkohol (etanol). 

10. člen 
Za opremo se po tem zakonu ne štejejo pohištvo, ki se 

kupuje za pisarne in druge upravne prostore, in osebni avto- 
mobili. 

11. člen 

Da bi bila omogočena kontrola porabe proizvodov, ki so bili 
kupljeni brez plačila davka od prometa proizvodov ali je bil ta 
davek plačan po nižji stopnji, mora kupec voditi evidenco 
o količini in vrsti proizvodov, ki se mora ujemati s podatki iz 
fakture o nakupu, sprejemnice, vročilnice, voznega lista in 
drugih listin. 

Če kupec proizvodov iz prvega odstavka tega člena ne 
uporabi za namene, za katere jih je kupil pod pogoji in na 
način iz 6. in 7. člena tega zakona brez plačila davka od 
prometa proizvodov ali proti njegovemu plačilu po nižji stop- 
nji, ali če take proizvode proda oziroma odstopi kupcu, ki ni 
upravičen kupovati take proizvode brez plačila davka od pro- 
meta proizvodov oziroma proti njegovemu plačilu po nižji 
stopnji, mora od tako uporabljenih, prodanih ali odstopljenih 
proizvodov sam obračunati in vplačati davek od prometa 
proizvodov. Kupec mora obračunati in vplačati predpisani 
davek od prometa proizvodov tudi od vseh proizvodov iz 

^ prvega odstavka tega člena, za katere ni zagotovil evidence iz 
omenjenega odstavka, od vrednosti ugotovljenega primanjk- 
ljaja ter od vrednosti kala, razsutja, razbitja in okvare takih 
proizvodov, ki presegajo dovoljeni obseg, predviden s sploš- 
nim aktom davčnega zavezanca. 

b) Davek od plačil za storitve 

12. člen 
Davek od plačil za storitve se sme uvesti samo od plačil za 

določene storitve. 
Davek od plačil za storitve se sme uvesti od plačil za 

storitve, ki jih samostojni obrtniki in drugi občani opravljajo 
v okviru kooperacije ali drugega poslovno-tehničnega sodelo- 
vanja z obrtnimi zadrugami ali drugimi uporabniki družbenih 
sredstev. 

Z obrtnimi storitvami, za katere se sme uvesti plačilo davka, 
so mišljene osebne storitve, popravilo izdelkov ali izdelava 
izdelkov iz materiala, ki ga prinese uporabnik teh storitev, ne 
glede na to, ali je izvajalec storitev uporabnik družbenih 
sredstev ali posameznik - davčni zavezanec iz 24. člena tega 
zakona. 

Kaj se Šteje za storitve po tem členu se natančneje določi 
s predpisom, izdanim na podlagi 62. člena tega zakona. 

3. Davčni zavezanec 

13. člen 
Zavezanec za davek od prometa proizvodov in storitev je 

prodajalec proizvodov oziroma izvajalec storitev, ki mora 
obračunati in vplačati davek, davek pa plača kupec proizvoda 
oziroma uporabnik storitve. 

Davčni zavezanec je delovna organizacija združenega dela, 
druga pravna oseba ali občan oziroma civilna pravna oseba, 
ki je prodala proizvode končnemu porabniku ali je na drug 
način dala v promet proizvode oziroma opravila določeno 
storitev proti plačilu. 

Organizacija združenega dela iz prvega odstavka tega člene 
lahko sporazumno prenese evidentiranje in obračunavanje 
davka od prometa proizvodov in storitev na drugo organiza- 
cijo združenega dela oziroma drugega uporabnika družbenih 
sredstev. V tem primeru se plačuje davek z žiro računa davč- 
nega zavezanca - organizacije združenega dela, ki je spora- 
zumno prenesla ta dela, in je s sredstvi, ki jih upravlja, tudi 
odgovorna za pravilno plačevanje obračunanega davka od 
prometa proizvodov in storitev, za pravilno evidentiranje in 
obračunavanje davka od prometa proizvodov in storitev pa je 
odgovorna pravna oseba, ki je prevzela njihovo vodenje. 

Davčni zavezanec mora obračunati prometni davek in obra- 
čunani znesek vplačati tisti družbenopolitični skupnosti, ki ji 
ta davek kot prihodek pripada. 

Davčni zavezanec obračunava in plačuje temeljni in 
posebni davek od prometa proizvodov po tarifah teh davkov 
na način, določen s tem zakonom. 

14. člen 
Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov po 13. 

členu tega zakona je tudi organizacija združenega dela ozi- 
roma uporabnik družbenih sredstev, ki proizvode lastne pro- 
izvodnje, uvožene ali kako drugače nabavljene proizvode, za 
katerih promet je določeno plačilo davka, uporabi za druge 
namene, razen za namene iz 6. in 7. člena tega zakona, ter 
občan oziroma civilna pravna oseba za proizvode, ki jih izdela 
sama ali jih za njen račun izdela kdo drug in ki se pri pristoj- 
nem organu pred uporabo oziroma rabo obvezno letno regi- 
strirajo (motorna vozila, ladje, čolni). 

Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov je po 13. 
členu tega zakona tudi uporabnik družbenih sredstev, ki od 
občana oziroma civilne pravne osebe kupi rabljeno stvar, od 
prometa te stvari pa se plačuje davek od prometa proizvodov, 
ki se po osmem odstavku tega zakona ne štejejo za reproduk- 
cijski material oziroma opremo iz 7. člena tega zakona, pri 
čemer mora od tako kupljene stvari oziroma proizvodov kot 
davčni zavezanec sam obračunati in vplačati prometni davek. 

15. člen 
S tarifo temeljnega davka od prometa proizvodov se sme 

izjemoma določiti, da je davčni zavezanec za davek od pro- 
meta proizvodov v prometu določenih proizvodov izključno 
proizvajalna ali trgovinska organizacija oziroma uvoznik, če 
zadevne proizvode proda neposredno končnemu porabniku 
ali prodajalcu na drobno (trgovinski organizaciji, gostinski 
organizaciji združenega dela idr.). 

S tarifo temeljnega davka od prometa proizvodov se sme 
določiti, da je davčni zavezanec za prometni davek kupec 
- uporabnik družbenih sredstev, kadar določene proizvode 
kupuje za lastno porabo ali rabo neposredno od proizvajalne 
organizacije, uvoznika ali trgovinske organizacije. 

16. člen 
Za proizvode, ki so oproščeni plačila temeljnega davka od 

prometa proizvodov ali za katere so v tarifi temeljnega davka 
od prometa proizvodov določene različne davčne stopnje, 
odvisno od namena, vrste, kakovosti, cene ali drugih lastnosti 
proizvodov, mora proizvajalna organizacija oziroma uvoznik 
v fakturi o prodaji takega proizvoda oziroma v drugi listini, ki 
spremlja prodani proizvod, ali etiketi idr. navesti namen, 
vrsto, kakovost, ceno ali drugo lastnost proizvoda, v fakturi pa 
davčno osnovo, tarifno številko in stopnjo, po katerih se 
obračunava in plačuje davek od prometa teh proizvodov pri 
prodaji končnim porabnikom, oziroma mora navesti določbo 
zakona, po kateri so oproščeni plačilna davka od prometa 
proizvodov. 

Prvi odstavek tega člena se nanaša tudi na prodajo repro- 
dukcijskega materiala proizvajalnim organizacijam za izde- 
lavo proizvodov, od prometa katerih se plačuje davek od 
prometa proizvodov v odvisnosti od deleža materiala v konč- 
nem proizvodu. 

Prvi in drugi odstavek tega člena se nanašata tudi na 
trgovinske organizacije, ki take proizvode prodajajo trgovin- 
skim organizacijam ali drugim organizacijam združenega 
dela, ki so za te proizvode zavezanci za temeljni davek od 
prometa proizvodov, oziroma kadar jih kot reprodukcijski 
material prodajajo proizvajalnim organizacijam združenega 
dela. 
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Če proizvajalne organizacije, uvozniki ali trgovinske organi- 
zacije iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
vpišejo v fakturo podatkov iz prvega in drugega odstavka tega 
člena ali jih vpišejo nepravilno, zaradi česar davčni zavezanec 
obračunana in vplača manj davka, kot bi ga moral, se proizva- 
jalni organizaciji, uvozniku ali trgovinski organizaciji zara- 
čuna razlika manj obračunanega in plačanega davka. 

Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov, ki ima 
v prodajni ceni proizvodov vkalkuliran davek od prometa 
proizvodov, ta davek pa se poveča, zmanjša ali odpravi, mora 
na dan, ko začne veljati predpis o povečanju, zmanjšanju ali 
odpravi prometnega davka, popisati proizvode v zalogi in 
določiti nove prodajne cene s povečanim, zmanjšanim ozi- 
roma odpravljenim davkom od prometa proizvodov. Davčni 
zavezanec mora po en izvod zapisnika o popisu proizvodov 
v zalogi in o prometnem davku, vsebovanem v tej zalogi, 
takoj, najpozneje pa v treh dneh, poslati pristojni službi druž- 
benega knjigovodstva, pristojni upravi za družbene prihodke 
in pristojni tržni inšpekciji. 

4. Davčna osnova 

a) Davek od prometa proizvodov 

17. člen 
Davčna osnova za davek od prometa proizvodov je enaka za 

obračunavanje temeljnega in posebnega davka od prometa 
proizvodov ter obsega tudi druge dajatve in davščine, ki se 
plačujejo iz nadrobne prodajne cene. 

Davčna osnova za davek od prometa proizvodov je pro- 
dajna cena proizvodov, od prometa katerih je predpisano 
plačevanje zadevnega davka. 

Davek od prometa proizvodov ni vsebovan v davčni osnovi, 
temveč bremeni kupca - končnega porabnika in se ne všteva 
v celotni prihodek davčnega zavezanca. 

S prodajno ceno proizvoda, ki je davčna osnova, od katere 
se obračunava davek, je mišljeno celotno bruto plačilo, ki se 
plača prodajalcu za kupljene proizvode; vanjo se vštejejo tudi 
vsi stranski stroški, ki jih je prodajalec zaračunal kupcu. 

V davčno osnovo se ne vštevajo prevozni in drugi stroški, ki 
niso vsebovani v prodajni ceni, temveč jih je prodajalec plačal 
po nalogu in za račun kupca, pogoj pa je, da jih prodajalec 
posebej fakturira kupcu oziroma da za take stroške izda 
posebno fakturo (račun) in da ima zanje ustrezno dokumenta- 
cijo. 

Če se uporabijo proizvodi, od katerih se plačuje davek od 
prometa proizvodov, za lastno porabo ali rabo ali dajo brez- 
plačno, se šteje za davčno osnovo prodajna cena, ki bi se 
dosegla s prodajo takih proizvodov končnemu porabniku. Če 
za omenjene proizvode ni mogoče dobiti v kraju davčnega 
zavezanca podatka o prodajni ceni, se šteje za davčno osnovo 
cena, po kateri se taki proizvodi obračunavajo med poslov- 
nimi enotami v sestavi organizacije združenega dela - davč- 
nega zavezanca. 

Poznejši popusti, ki jih prodajalec da kupcu v obliki rabata, 
se smejo odbiti od davčne osnove samo, če so bili pisno 
dogovorjeni ali če so bili kupcu neposredno priznani v fakturi 
(računu). 
Samostojnemu obrtniku - proizvajalcu, ki vodi knjigo pro- > 

meta, se odbije od davka od prometa proizvodov, ki bi ga 
moral plačati od končnega proizvoda, prodanega neposredno 
končnemu porabniku, ali kvotni del davka od prometa proiz- 
vodov, za katerega je s fakturo ali drugo listino ugotovljeno, 
da ga je plačal od materiala, iz katerega je tak proizvod 
izdelan. Način, po katerem se odbije del davka, se natančneje 
uredi s predpisom, izdanim na podlagi 62. člena tega zakona. 

Če davčni zavezanec - proizvajalna, trgovinska ali druga 
organizacija združenega dela odkupi rabljeni proizvod 
s trajno uporabno vrednostjo po preteku dveh let od dneva, 
ko ga je prodajalec kupil, ali če odkupi od uporabnika družbe- 
nih sredstev rabljeno motorno vozilo, ne glede na to, kdaj ju je 
uporabnik družbenih sredstev kupil, od njiju pa je bil v pro- 
metu plačan davek od prometa proizvodov ali sta bila oproš- 
čena plačila tega davka, in ta proizvoda popravi, obnovi ali 
drugače usposobi za redno uporabo, in sicer pod pogojem, 
da znašata vrednost materiala, ki je bil uporabljen za ta 
popravila, in vrednost opravljenih storitev najmanj 10% vred- 
nosti odkupljenih rabljenih proizvodov, in ju proda končnemu 

porabniku, je davčna osnova pozitivna razlika med prodajno 
in odkupno ceno. Davčna olajšava se nanaša na temeljni in 
posebni davek od prometa proizvodov. 

Ce prevzame davčni zavezanec - uporabnik družbenih 
sredstev, ki prodaja nove proizvode s trajnejšo uporabno 
vrednostjo, od kupca, ki ni uporabnik družbenih sredstev, 
rabljeni proizvod s trajnejšo uporabno vrednostjo po preteku 
dveh let od dneva, ko ga je kot kupec kupil, ali če prevzame od 
kupca - uporabnika družbenih sredstev rabljeno motorno 
vozilo, ne glede nato, kdaj gaje ta kupil, in da v zamenjavo za 
ta proizvod oziroma motorno vozilo kupcu nov proizvod 
enake vrste, je davčna osnova pozitivna razlika med prodajno 
ceno zadevnega proizvoda in vrednostjo, ki se prizna kupcu 
za prevzeti rabljeni proizvod, ki se zamenjuje. Če je pri zame- 
njavi motornega vozila pozitivna razlika manjša od 30%, se 
davek obračunava po davčni stopnji, ki velja za novo vozilo, 
od osnove, ki jo sestavlja 30% davčne osnove, od katere se 
plača davek od novega proizvoda. Davčna olajšava se nanaša 
na temeljni in posebni davek od prometa proizvodov. 

Davčni zavezanec mora voditi evidenco o nakupu, pro- 
daji oziroma zamenjavi rabljenih proizvodov iz osmega in 
devetega odstavka tega člena z vsemi potrebnimi podatki 
o stroških popravila, vzdrževanja idr. o davčni osnovi in 
o obračunanem in plačanem davku od prometa proiz- 
vodov. 

18. člen 
Davčna osnova pri uvozu proizvodov, razen za namene 

iz 6., 7. in 9. člena tega zakona, je vrednost uvoženih 
proizvodov, ugotovljena po carinskih predpisih, vštevši 
carino in druge davščine, ki se plačujejo pri uvozu, če 
s tem zakonom ni drugače določeno. 

19. člen 
S tarifo temeljnega davka od prometa proizvodov se 

lahko kot davčna osnova za davek od prometa proizvodov 
določita tudi-merska enota in vrednost proizvoda, ki vse- 
buje vrednost embalaže idr. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena se tudi davčna 
osnova za posebni davek od prometa proizvodov v pro- 
metu določi od merske enote oziroma vrednosti proizvoda 
idr. 

če je s tarifo temeljnega davka od prometa proizvodov 
določeno, da se od določenih proizvodov, prodanih kupcu 
- uporabniku družbenih sredstev, ki jih kupuje za nadalj- 
njo prodajo, plača temeljni davek od prometa proizvodov, 
se od navedenih proizvodov, ki jih omenjeni kupec proda 
končnim porabnikom, obračunava samo posebni davek 
od prometa proizvodov od iste davčne osnove, od katere 
je bil pri nakupu obračunan temeljni davek od prometa 
proizvodov.. 

če je s tarifo temeljnega davka od prometa proizvodov 
določeno, da se od prometa določenih proizvodov pri 
gostinskih organizacijah združenega dela in gostinskih 
enotah negostinskih organizacij združenega dela, ki so pri 
pristojnem gospodarskem sodišču registrirane za oprav- 
ljanje gostinske dejavnosti, in samostojnih gostiščih plača 
temeljni davek, od prometa proizvodov v zmanjšanem 
odstotku 36% predpisane stopnje temeljnega prometnega 
davka, se tudi posebni davek od prometa proizvodov plača 
v istem odstotku, zmanjšanem od predpisane stopnje 
posebnega prometnega davka. 

Ce se od prometa določenega proizvoda plačuje samo 
posebni prometni davek, se sme kot njegova osnova izje- 
moma določiti vrednost ali merska enota proizvoda. 

b) Davek od plačil za storitve 

20. člen 
Davčna osnova za davek od plačil za storitve je znesek 

plačila za opravljano storitev, v katero ni vštet davek od 
plačil za storitve. Zaradi poenostavitve obračunavanja in 
plačevanja davka od plačil za storitve je lahko davek 
v skladu s pogodbo vsebovan tudi v plačilu za opravljene 
storitve, pri čemer se davek izračunava po preračunskih 
davčnih stopnjah. 

S plačilom za opravljene storitve, ki je davčna osnova ali 
davek od plačil za storitve, ie mišlieno plačilo v denarju ali 
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v naravi ali vrednost nasprotne storitve. Ta davčna osnova 
se sme izjemoma zmanjšati samo za vrednost materiala, ki 
ga je izvajalec storitve porabil, to vrednost pa posebej kot 
materialni strošek izkazal v fakturi, ki jo je izdaje uporab- 
niku storitev. 

Če izkazuje izvajalec stroritve, razen osebne storitve, 
v fakturf (računu) posebej vrednost storitve, posebej pa 
vrednost materiala, s katerim je bila storitev opravljena, je 
davčna osnova za plačilo davka od plačil za storitve zne- 
sek plačila za opravljene storitve, vrednost porabljenega 
materiala, ki se posebej izkazuje v fakturi, pa je davčna 
osnova za plačilo davka od prometa proizvodov, če je bil 
porabljeni material kupljen brez plačila prometnega 
davka. 

5. Davčna stopnja 

a) Stopnje davka od prometa proizvodov 
21. člen 

Stopnja davka od prometa proizvodov so proporci- 
onalne in se določijo v odstotkih od prodajne cene. 

Stopnje temeljnega davka od prometa proizvodov se 
lahko določijo tudi tako, da se odvisne od vrednosti proiz- 
voda, ali v fiksnem znesku od merske enote. 

V primeru iz drugega odstavka tega člena se tudi stop- 
nje posebnega davka od prometa proizvodov v prometu 
določijo tako, da so odvisne od vrednosti proizvoda, ali 
v fiksnem znesku od merske enote, odvisno od tega kako 
je predpisano za temeljni prometni davek. 

Zaradi poenostavitve obračunavanja in plačevanja 
davka od prometa proizvodov se lahko davek izrazi 
z ustrezno stopnjo in zaračunava od prodajne cene, 
v kateri je vsebovan. 

Če se dva ali več proizvodov prodajajo v kompletu, 
garnituri ipd. in če ni mogoče za vsak tak posamičen 
proizvod ugotoviti davčne osnove ali če so taki proizvodi 
povezani z neločljivo celoto, se uporabi na prodajno ceno, 
ki je davčna osnova kompleta, garniture ipd., najvišja 
davčna stopnja, ki velja za zadevne proizvode, kadar se 
posebej dajejo v promet. 

^ Če je s tem zakonom predpisano, da je določen proiz- 
vod oproščen prometnega davka, mora davčni zavezanec 
v davčni dokumentaciji (fakturi idr.) izkazati o tako davčno 
oprostitev s stopnjo 0%. 

t b) Stopnje davka od plačil za storitve 

22. člen 
Stopnje davka od plačil za storitve se določijo v odstot- 

kih od davčne osnove ali v letnem pavšalnem znesku. 
Če je s tem zakonom predpisano, da so določene storitve 

oproščene davka, mora davčni zavezanec v davčni dokumen- 
taciji (fakturi idr.) izkazati tako davčno oprostitev s stopnjami 
0%. 

6. Nastanek davčne obveznosti, evidentiranje 
prometa ter obračunavanje in plačevanje 
prometnega davka 

23. člen 
Obveznost obračunavanja davka od prometa proizvodov in 

davka od plačila za storitve nastane takrat, ko je opravljen 
promet proizvodov oziroma ko je opravljena storitev, za 
katere je predpisano plačilo teh davkov. 

Šteje se, da je promet proizvodov opravljen oziroma da je 
storitev opravljena: 

1) takrat, ko je izdana faktura (račun) o prodaji proizvodov 
oziroma o izvršitvi storitve; 

2) takrat, ko je proizvod dobavljen, če je dobavljen pred 
izdajo fakture ali brez izdaje fakture (prodaja za gotovino); 

3) takrat, ko vzame davčni zavezanec proizvode za lastno 
končno porabo ali rabo; 

4) takrat, ko so proizvodi dobavljeni, če so dani brez- 
plačno; 

5) takrat, ko se ugotovi primanjkljaj ali uničenje proizvodov 
ali ko se odpišejo proizvodi, če odpis presega razsip, kalo, 

razbitje ali okvaro, dovoljene s splošnim aktom davčnega 
zavezanca; 

6) takrat, ko nastane obveznost plačila carine ali uvoznih 
davščin za proizvode, ki se uvozijo; 

7) takrat, ko so proizvodi dobavljeni (izročeni) prodajalni 
oziroma drugi poslovni enoti za prodajo na drobno, s katero 
se ti proizvodi obračunavajo po prodajnih cenah, v katere je 
vštet davek od prometa proizvodov; 

8) takrat, ko kupec iz 15. člena tega zakona prejme dobavi- 
teljevo fakturo o kupljenih proizvodih. 

Davek od prometa proizvodov s konsignacijskega skladišča 
obračunava davčni zavezanec - imetnik konsignacijskega 
skladišča po 1. do 8. točki drugega odstavka tega člena na 
način, kot je predpisano za obračunavanje davka v notranjem 
prometu. 

24. člen 
Davek od prometa proizvodov se obračunava ter obraču- 

nani in plačani davek od prometa proizvodov evidentira v knji- 
govodskih listinah in v knjigovodstvu davčnega zavezanca. 

Davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti 
podatke o davčnih osnovah po tarifnih številkah in enakih 
davčnih stopnjah, po katerih izračunava in plačuje akontacijo 
davka, ter sestaviti in predložiti obračun teh akontacij. Anali- 
tično evidentiranje davčnih osnov, na katere se uporabljajo 
različne davčne stropnje iz iste ali iz drugih tarifnih številk, 
lahko davčni zavezanec zagotovi tudi z neknjigovodsko evi- 
denco. Davčni zavezanec mora za vsak posamično dosežen 
promet proizvodov oziroma za vsako posamično opravljeno 
storitev izdati kupcu proizvoda oziroma uporabniku oprav- 
ljene storitve račun (fakturo) o vrsti, količini in ceni prodanih 
proizvodov oziroma opravljenih storitev, če se promet eviden- 
tira prek registrske blagajne, pa mora vsak opravljeni posa- 
mični promet evidentirati (registrirati) prek registrske bla- 
gajne in ustrezen odrezek blagajniškega traku, na katerem je 
ta promet evidentiran, izdati kupcu oziroma uporabniku stori- 
tev. Ti računi oziroma odrezki so davčna knjigovodska doku- 
mentacija davčnega zavezanca. 

Če je s tem zakonom določeno, da se plačuje temeljni 
davek od prometa proizvodov po kraju sedeža kupca ali 
komitenta, mora davčni zavezanec - prodajalec ali izvajalec 
storitve zagotoviti v svojem knjigovodstvu vso dokumentacijo 
in vse podatke, ki so potrebni za pravilno vplačevanje tega 
davka. 

Organizacija združenega dela, ki kupuje reprodukcijski 
material, opremo ali druge proizvode za določene namene, za 
katere so predvidene davčne oprostitve ali davčne olajšave, 
mora zagotoviti v svojem knjigovodstvu, po potrebi pa tudi 
v neknjigovodski evidenci, podatke o njihovem nakupu, giba- 
nju in porabi ter voditi evidenco o gotovih proizvodih, izdela- 
nih iz kupljenega materiala in davkov, ter o nakupu, stanju in 
gibanju opreme, kupljene brez plačila davka. 

Davčni zavezanec - posameznik, ki opravlja promet proiz- 
vodov ali opravlja storitve, razen individualnih kmetijskih pro- 
izvajalcev, mora voditi knjigo prometa. Z davčnim zavezan- 
cem - posameznikom iz tega odstavka je mišljen davčni 
zavezanec, ki plačuje davek glede na dejansko dosežen pro- 
met. Izjemoma posameznik - davčni zavezanec, ki plačuje 
davek iz osebnega dohodka v pavšalnem znesku ali prometni 
davek pavšalno ali od primera do primera - ne vodi knjige 
prometa, ne izdaja računov in ne evidentira prek registrske 
blagajne vsakega posamično doseženega prometa. Prometni 
davek v pavšalnem znesku lahko plačuje samo posameznik 
- davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost v manjšem obsegu, 
pri čemer ne uporablja dopolnilnega dela več kot enega 
delavca, in ki ne dosega večjega osebnega dohodka od pov- 
prečnega letnega čistega osebnega dohodka v gospodarstvu 
republike oziromna avtonomne pokrajine. Prometnega davka 
v pavšalnem znesku ne more plačevati posameznik - davčni 
zavezanec, ki opravlja samostojno trgovinsko, gostinsko, 
odvetniško in prevozniško dejavnost. 

Izjemoma se sme z republiškim oziroma pokrajinskim zako- 
nom predpisati, da mora davčni zavezanec, ki plačuje davek 
v pavšalnem znesku, voditi knjigo prometa in da mora za vsak 
posamično dosežen promet proizvodov ali za vsako posa- 
mično opravljeno storitev izdati račun (fakturo) po vrsti, koli- 
čini in ceni prodanih proizvodov oziroma opravljenih storitev 
ali da mora, če se promet evidentira (registrira) prek registr- 
ske blagajne, kupcu proizvodov ali uporabniku storitev 
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obvezno izdati odrezek blagajniškega traku, na katerem je tak 
promet evidentiran (registriran). 

Oblika in vsebina knjige prometa ter način izkazovanja in 
evidentiranja poslovnih sprememb oziroma vodenja knjige 
prometa za davčne zavezance - posameznike se določijo 
s predpisom, izdanim na podlagi 62. člena tega zakona. 

Za vsak posamično dosežen promet proizvodov oziroma za 
vsako posamično opravljeno storitev mora posameznik iz 
tega člena, ki mora izdati račun (fakturo) oziroma zagotoviti 
izdajo računa, dnevno vpisovati podatke iz teh računov 
v knjigo prometa in jih v redu hraniti kot dokumentacijo. 
Izjemoma posamezniku, ki svoj promet evidentira prek regi- 
strske blagajne, ni treba izdajati računov, vendar mora vsak 
opravljeni posamični promet evidentirati v tej blagajni ozi- 
roma zagotoviti evidentiranje prometa v tej blagajni in ustre- 
zen odrezek blagajniškega traku, na katerem je ta promet 
evidentiran, izdati kupcu oziroma uporabniku storitve. Ta 
posameznik vodi knjigo prometa na podlagi dnevnega pro- 
meta, evidentiranega na blagajniškem traku. Obveznost izda- 
janja računa oziroma registriranja prometa prek registrske 
blagajne se nanaša na vsako osebo, ki pri davčnem zave- 
zancu opravlja promet proizvodov oziroma opravlja storitev. 

Oblika in vsebina računa se določita s predpisom, izdanim 
na podlagi 62. člena tega zakona. 

Knjiga prometa, računi o opravljenem prometu in trakovi 
registrske blagajne ter druge listine, na podlagi katerih se 
opravljajo vpisi v knjigo prometa, so knjigovodske davčne 
listine. Blok račune oziroma kontrolne trakove registrskih 
blagajn overi pred njihovo uporabo občinski upravni organ za 
prihodke. 

če posameznik — davčni zavezanec ne vodi knjige prometa 
na podlagi računov ali na podlagi dnevnega prometa, eviden- 
tiranjega v registrski blagajni, ali če računa ali od rezka blagaj- 
niškega traku ne da kupcui ali uporabniku storitev, se šteje, 
da ne vodi knjige prometa. 

Posameznik - davčni zavezanec, ki prevaža blago z motor- 
nim vozilom, mora voditi knjigo prometa, poleg tega pa mora 
za vsak prevoz odpreti poseben potni nalog o prevozu, kate- 
rega oblika in vsebina se določita s predpisom, izdanim na 
podlagi 62. člena tega zakona; to knjigo in ta nalog mora imeti 
v vozilu, s katerim opravlja prevoz, in ju zaradi kontrole na 
zahtevo pokazati organu, pristojnemu za to kontrolo. 

Davčni zavezanec iz drugega in osmega odstavka tega 
člena mora kupcu za prodane oziroma za opravljene storitve 
izdati račun (fakturo) oziroma ustrezni odrezek blagajniškega 
traku, če se promet evidentira prek registrske blagajne, ne 
glede na to, ali je kupec to posebej zahteval. Kupec proizvoda 
oziroma uporabnik opravljene storitve mora hraniti tako 
davčni dokument in ga pokazati organu, pristojnemu za kon- 
trolo, na njegovo zahtevo. 

25. člen 
Posameznik - davčni zavezanec iz 24. člena tega zakona 

mora knjigo prometa in druge knjigovodske davčne listine 
voditi v redu, sproti in točno. 

Knjigovodske davčne listine ter obračunavanje in plačeva- 
nje davka kontrolira občinski upravni organ za prihodke pra- 
viloma enkrat letno, najpozneje pa do 28. februarja nasled- 
njega leta za preteklo leto. Če organ iz tega odstavka ugotovi, 
da posameznik ni v redu, sproti ali točno vodil knjigovodskih 
davčnih listin, da ni izdajal računov za vsak posamični pro- 
met, da ni vsakega posamičnega prometa evidentiral v registr- 
ski blagajni ali da ni točno obračunal in vplačal davka, ki bi ga 
moral obračunati in vplačati, za odločbo, s katero to ugotovi. 
S to odločbo ugotovi tudi davčne obveznosti posameznika in 
mu naloži, da v določenem roku odpravi ugotovljene 
pomanjkljivosti ter vplača ustrezen davek skupaj z obrestmi iz 
32. člena tega zakona,, ki tečejo do dneva vplačila. Kadar 
organi kontrole iz 24. člena tega zakona ugotovijo nepravilno- 
sti pri vodenju knjige prometa in listin o prevozu, vložijo o tem 
prijavo pri pristojnem organu, da se izda odločba in začne 
postopek za prekršek iz 56. člena tega zakona. 

26. člen 
Prometni davek plačuje organizacija združenega dela 

- davčni zavezanec periodično z akontacijami, in sicer po 
preteku vsakih 10 dni v mesecu oziroma po preteku zadnjega 
dne v mesecu. 

Organizacija združenega dela in druga družbena pravna 
oseba, ki sta davčna zavezanca za davek od prometa proizvo- 
dov, morata po preteku vsakih 10 dni v mesecu oziroma po 
preteku zadnjega dne v mesecu plačati akontacijo tega davka 
od vrednosti prodanih proizvodov, ki so jima bili plačani v tem 
obdobju. Za plačane prodane proizvode se štejejo: plačila za 
prodane proizvode v gotovini in prek žiro računa, zneski 
terjatev za prodane proizvode, ki jih vsebujejo instrumenti za 
zavarovanje plačil med uporabniki družbenih sredstev, ki se 
štejejo za plačano realizacijo, vrednost proizvodov, prodanih 
na blagovno ali na potrošniško posojilo, vrednost proizvodov, 
prodanih za obveznice, in vrednost proizvodov, plačanih 
s čeki Narodne banke Jugoslavije in čeki občanov, trasiranimi 
na banko ali poštno hranilnico v skladu s predpisi. Za realizi- 
rani prihodek se štejeta tudi vrednost proizvodov, vzetih za 
lastno končno porabo oziroma rabo in vrednost proizvodov, 
danih končnemu porabniku brezplačno. Prodaja proizvodov 
občanom in civilnim pravnim osebam se šteje za plačano 
realizacijo, ne glede na dogovorjeni čas in rok za plačilo 
prodanih proizvodov. 

Organizacija združenega dela in druge družbene pravne 
osebe, ki nabavljajo proizvode za končno porabo tako, kot je 
določeno v 5. točki prvega odstavka 39. člena tega zakona, in 
ki se po drugem odstavku 15. člena tega zakona štejejo za 
davčne zavezance, morajo od kupljenih proizvodov obraču- 
navati in vplačevati temeljni davek od prometa proizvodov 
glede na kraj svojega sedeža v petih dneh po preteku vsakih 
deset dni v mesecu oziroma po preteku zadnjega dne 
v mesecu po vseh fakturah, prejetih v obračunskem obdobju. 

Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov lahko 
plačuje akontacije davka po prvem in drugem odstavku tega 
člena na podlagi podatkov v knjigovodstvu in v neknjigovod- 
ski evidenci, ki jo vodi za vsako prodajalno in drugo poslovno 
enoto, razvrščenih po istih tarifnih številkah in istih davčnih 
stopnjah, na enega izmed naslednjih načinov: 

1) na podlagi podatkov o celotni obremenitvi in podatkov 
na podlagi popisa zalog proizvodov, ki ga opravi na koncu 
vsakega meseca, pri čemer plača v petih dneh po preteku 
vsakih deset dni v mesecu oziroma v petih dneh po preteku 
zadnjega dne v mesecu akontacijo v višini tretjine zneska 
prometnega davka, odmerjenega tako, kot je določeno v tej 
točki, ki se nanaša na obračunani znesek iz predhodnega 
meseca. V desetih dneh po preteku meseca sestavi davčni 
zavezanec obračun za predhodni mesec in obračunani zne- 
sek prometnega davka vplača do 10. v mesecu po preteku 
obračunskega obdobja po oddbitku akontacij, vplačanih za 
predhodni mesec, za več plačani znesek pa lahko vloži zah- 
tevo za vračilo; 

2) na podlagi podatkov o celotni obremenitvi in na podlagi 
podatkov o popisu zalog proizvodov, ki ga opravi ob koncu 
vsakega trimesečja, pri čemer plača v petih dneh po preteku 
vsakih deset dni v mesecu oziroma po preteku zadnjega dne 
v mesecu akontacijo v višini devetine zneska davka, odmerje- 
nega tako, kot je določeno v tej točki, ki se nanaša na promet 
iz predhodnega trimesečja. Po preteku trimesečja plača akon- 
tacijo, izračunano tako, kot je določeno v tej točki, na podlagi 
popisa po odbitku akontacij, plačanih v omenjenem obdobju, 
in sicer v desetih dneh po preteku trimesečja; 

3) v višini zneska davka od prometa proizvodov, obračuna- 
nega po 7. točki drugega odstavka 23. člena tega zakona, od 
vseh količin in vrst proizvodov, ki so bili dobavljeni prodajalni 
ali drugi poslovni enoti za prodajo končnim porabnikom, 
v petih dneh po preteku vsakih deset dni v mesecu oziroma po 
preteku zadnjega dne v mesecu; 

4) na podlagi podatkov o plačanih prodanih proizvodih 
z uporabo preračunanih povprečnih davčnih stopenj, ki se 
določijo mesečno oziroma trimesečno, v petih dneh po pre- 
teku vsakih deset dni v mesecu oziroma po preteku meseca. 
Nove stopnje se določijo kumulativno od 1. januarja do konca 
meseca oziroma trimesečja in uporabijo na desetdnevni pro- 
met v mesecu ter na celotni promet, dosežen od 1. januarja do 
konca meseca oziroma trimesečja, za katero so določene 
preračunane povprečne davčne stopnje. V desetih dneh po 
preteku obračunskega obdobja vplača davčni zavezanec na 
podlagi takega obračuna razliko manj plačanega davka, za 
razliko več plačanega davka pa lahko vloži zahtevo za vračilo; 

5) na podlagi podatkov o prodanih proizvodih, razvrščenih 
po tarifnih številkah in enakih zbirnih stopnjah prometnega 
davka, če te podatke zagotavlja v knjigovodstvu ali mehano- 
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grafski obdelavi knjigovodskih podatkov, v petih dneh po 
preteku vsakih deset dni v mesecu oziroma po preteku zad- 
njega dne v mesecu. 

Davčni zavezanec, ki opravlja promet proizvodov na način, 
kot je določeno v prvem odstavku 5. točke 39. člena tega 
zakona, lahko obračunava in plačuje akontacije prometnega 
davka na naslednji način: 

1) desetdnevno po plačanih prodanih proizvodih v petih 
dneh po preteku vsakih deset dni v mesecu oziroma po 
preteku zadnjega dne v mesecu - na podlagi podatkov iz 
knjigovodstva, ugotovljenih po izdanih in plačanih fakturah 
o prodanih proizvodih; 

2) mesečno po fakturah prodanih proizvodov v desetih 
dneh po preteku meseca za vse fakture, izdane v tem mesecu. 

Davčni zavezanec, ki ima v svoji sestavi več prodajaln ozi- 
roma drugih poslovnih enot na območju dveh ali več občin in 
plačuje davčne akontacije po 3. točki četrtega odstavka in po 
1. točki šestega odstavka tega člena ter sestavlja in predloži 
obračune akontacij mesečno ali trimesečno, lahko plačuje 
davčne akontacije v višini tretjine oziroma devetine davka, ki 
je obračunan za promet v predhodnem mesecu oziroma tri- 
mesečju. V desetih dneh po preteku meseca oziroma trime- 
sečja vplača davčni zavezanec na podlagi obračuna, sestav- 
ljenega po dejanskih podatkih, razliko manj plačanega davka, 
za razliko več plačanega davka pa lahko vloži zahtevo za 
vračilo. 

Davčni zavezanec mora do 10. januarja pisno obvestiti 
pristojno službo družbenega knjigovodstva oziroma pristojni 
upravni organ za prihodke, kateri način plačevanja davčnih 
akontacij je izbral. Izbrani način plačevanja akontacije se med 
letom ne sme spremeniti. 

Davčni zavezanec - uporabnik družbenih sredstev plačuje 
akontacije davka od plačil za storitve v petih dneh po preteku 
vsakih deset dni v mesecu oziroma po preteku zadnjega dne 
v mesecu, ki so mu bile plačane v tem obdobju. 

Davčni zavezanec - uporabnik družbenih sredstev plača 
davek od ugotovljenega primanjkljaja oziroma uničenih proiz- 
vodov ter od odpisa proizvodov, razen odpisa po zakonu, ki 
ureja amortizacijo osnovnih sredstev, ki presega razsutje, 
kalo, razbitje in okvaro, dovoljene s splošnim aktom davčnega 
zavezanca, v petih dneh od ndeva, ko je pristojni organ 

^ upravljanja po svojem samoupravnem splošnem aktu sprejel 
oziroma bi moral sprejeti tako odločitev. 

Davčni zavezanec — posameznik, ki vodi knjigo prometa in 
plačuje davek po dejansko opravljenem prometu, plačuje 
med letom davčne akontacije periodično v petih dneh po 
preteku vsakih deset dni v mesecu oziroma po preteku 
meseca za ves promet, dosežen v zadevnem obdobju. Izje- 
moma lahko plačuje davčni z.avezanec - samostojna trgovina 
ali samostojno gostišče akontacije prometnega davka na 
način iz 1. in 2. točke četrtega odstavka tega člena, odvisno 
od tega, kako je prijavil plačevanje davka. Davčni zavezanec 
- posameznik mora do konca januarja tekočega leta vložiti 
pri pristojnem občinskem upravnem organu davčno prijavo 
o celotnem prometu ter obračunanem in plačanem promet- 
nem davku v preteklem letu. 

Davčni zavezanec - posameznik, ki po predpisih o davkih 
občanov plačuje davek iz osebnega dohodka v letnem pavšal- 
nem znesku, plačuje tudi davek od prometa proizvodov in 
storitev v letnem pavšalnem znesku. Letni pavšalni znesek 
prometnega davka se določi na način in po postopku, predpi- 
sanem za odmero davka osebnega dohodka od samostojnega 
opravljanja obrtne ali druge gospodarske oziroma negospo- 
darske dejavnosti. Letni pavšalni znesek davka od prometa 
proizvodov in storitev obsega temeljni in posebni prometni 
davek. Vsaki družbenopolitični skupnosti pripada del letnega 
pavšalnega zneska prometnega davka v sorazmerju z dele- 
žem stopnje zadevne družbenopolitične skupnosti v seštevku 
stopenj vseh družbenopolitičnih skupnosti. 

Davčni zavezanec - posameznik, ki občasno opravlja pro- 
met z družbenimi pravnimi osebami in od prihodka od tega 
prometa plačuje davek iz osebnega dohodka v odstotku od 
vsakega posamično ustvarjenega bruto prihodka po predpi- 
sih o davkih občanov, plačuje tudi davek od prometa proizvo- 
dov in storitev po odbitku. Če se davek po odbitku obraču- 
nava in pobira od davčnega zavezanca hkrati za več različnih 
proizvodov oziroma storitev, za katere so predpisane različne 
davčne stopnje, ni pa mogoče določiti davčne osnove za vsak 
posamezen proizvod oziroma storitev, se davek od prometa 

proizvodov in storitev obračunava po najvišji davčni stopnji, 
predpisani za enega izmed teh proizvodov oziroma za eno 
izmed teh storitev. Davek od prometa proizvodov in storitev 
po odbitku obračunava družbena pravna oseba - izplačnik 
ob izplačilu plačila za dobavljene proizvode oziroma za oprav- 
ljene storitve in ga vplačuje na ustrezne račune prihodkov 
v petih dneh po prejemu računa (fakture) za prodane proiz- 
vode oziroma opravljene storitve. 

Izjemoma se za občane, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in 
prodajo osnovnih kmetijskih in drugih proizvodov (naravno 
vino, naravno žganje, drva idr.), z republiškim oziroma pokra- 
jinskim predpisom določijo način in ugotavljanje obveznosti 
plačevanja davka od prometa proizvodov, davčne olajšave in 
oprostitve, vrste, količine in vrednosti proizvodov, potrebnih 
za gospodinjstvo ali za posameznika, ki se ne obdavčijo, ter 
roki za vplačilo davka za proizvode, prodane končnim porab- 
nikom. 

27. člen 
Zaradi poenostavitve izračunavanja akontacij prometnega 

davka se lafiko z natančnejšimi predpisi, izdanimi na podlagi 
pooblastil iz 62. člena tega zakona, predvidijo primeri, ko se 
akontacije izračunavajo z uporabo preračunanih ali v pov- 
prečju izraženih predpisanih davčnih stopenj, ter pogoji in 
način izračunavanja akontacij z uporabo koeficientov plačane 
realizacije ali kako drugače. 

28. člen 
Davčni zavezanec - uporabnik družbenih sredstev sestav- 

lja obračun akontacij prometnega davka mesečno, trime- 
sečno ali polletno, odvisno od izbranega načina izračunava- 
nja in plačevanja akontacij prometnega davka, in ga predloži 
v desetih dneh po preteku obračunskega obdobja. 

Davčni zavezanec, ki sestavlja in predloži mesečne ali tri- 
mesečne obračune, mora zadnji mesečni oziroma trimesečni 
obračun v letu predložiti do 10. januarja naslednjega leta. 
Davčni zavezanec, ki sestavlja in predloži samo polletni obra- 
čun, ne sestavlja in ne predloži posebnega obračuna za drugo 
polletje, temveč izračunane davčne akontacije skupaj z akon- 
tacijami iz prvega polletja dokončno obračuna ob zaključnem 
računu za preteklo leto. 

Obračun akontacij prometnega davka se predloži službi 
družbenega knjigovodstva, pri kateri ima davčni zavezanec 
žiro račun in pri kateri plačuje akontacije tega davka. 

Davčni zavezanec mora hkrati z obračunom akontacije pro- 
metnega davka predložiti tudi naloge za vplačilo razlike, če so 
vplačane akontacije manjše od zneska davčne obveznosti, 
ugotovjene s tem obračunom, lahko pa vloži tudi zahtevo za 
vračilo davka, če je znesek vplačanih akontacij večji od ugo- 
tovljene davčne obveznosti. 

29. člen 
Davčni zavezanec izračunava akontacije prometnega davka 

za vse prodajalne in druge poslovne enote na območju posa- 
mezne občine, lahko pa to stori tudi posebej za vsako proda- 
jalno ali drugo poslovno enoto. 

Davčni zavezanec plačuje akontacije iz prvega odstavka 
tega člena na račune in na način, kot je določeno z zakonom 
o službi družbenega knjigovodstva. Davčni zavezanec plačuje 
akontacije temeljnega davka od prometa proizvodov oziroma 
posebnega republiškega in pokrajinskega davka od prometa 
proizvodov za ves promet, ki ga doseže na območju posa- 
mezne republike oziroma avtonomne pokrajine, na ustrezne 
vplačilne račune v sedežu republike oziroma avtonomne po- 
krajine. 

Prodajalna ali druga poslovna enota, na katero je organiza- 
cija združenega dela prenesla obračunavanje in plačevanje 
prometnega davka, obračunava in plačuje akontacije davka 
od prometa proizvodov na način, kot je določeno v drugem 
odstavku tega člena, pri pristojni službi družbenega knjigo- 
vodstva. 

30. člen 
Dokončen obračun prometnega davka za preteklo leto se 

opravi na podlagi podatkov o plačanih prodanih proizvodih in 
opravljenih storitvah, ugotovljenih s končnim obračunom 
prometnega davka po stanju na dan 31. decembra tistega leta, 
za katero je obračun. 
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Če je davčni zavezanec, ki je v preteklem letu plačeval 
davčne akontacije po 1., 2., 4. in 5. točki četrtega odstavka 26. 
člena tega zakona, izbral plačevanje davčne akontacije za 
naslednje leto po 3. točki omenjenega odstavka, mora znesek 
vkalkuliranega prometnega davka za blago, ki je bilo v zalogi 
na dan 31. decembra preteklega leta v prodajalni ali drugi 
poslovni enoti, vplačati po predložitvi zaključnega računa. 

Ce je davčni zavezanec, ki je v preteklem letu plačeval 
akontacije prometnega davka po 3. točki četrtega odstavka 
26. člena tega zakona, izbral plačevanje akontacije promet- 
nega davka za naslednje leto po 1., 2., 4. in 5. točki omenje- 
nega odstavka, sme za znesek vkalkuliranega davka od pro- 
meta proizvodov, ki so bili 31. decembra predhodnega leta 
v zalogi v prodajalni ali drugi poslovni enoti, vložiti po preteku 
roka za predložitev zaključnega računa v tekočem letu zah- 
tevo za vračilo zneska prometnega davka ali ga uporabiti kot 
akontacijo za tekoče leto. 

Če je davčni zavezanec, ki opravlja promet po prvem 
odstavku 5. točke 39. člena tega zakona, v preteklem letu 
plačeval akontacije prometnega davka po plačanih prodanih 
proizvodih, za naslednje leto pa je odločil, da bo plačeval 
akontacije po izdanih fakturah, sestavi dokončni obračun 
davka po plačanih prodanih proizvodih, znesek prometnega 
davka, vsebovan v neizterjanih terjatvah na dan 31. decembra 
predhodnega leta, pa vplača ob predložitvi zaključnega 
računa. Ce je davčni zavezanec v preteklem letu plačeval 
akontacijo prometnega davka po izdanih fakturah, za tekoče 
leto pa odločil, da jih bo plačeval po plačanih prodanih 
proizvodih, sestavi dokočni obračun davka po izdanih faktu- 
rah, za znesek prometnega davka, vsebovan v terjatvah na 
dani 31. decembra predhodnega leta, pa vloži zahtevo za 
vračilo davka ob predložitvi zaključnega računa. 

Prometni davek za davčnega zavezanca - posameznika, ki 
vodi knjigo prometa in ki plačuje davek po dejanskem pro- 
metu, dokončno določi pristojna uprava za družbene pri- 
hodke na podlagi podatkov iz davčne prijave in podatkov, 
s katerimi ta uprava razpolaga, v rokih za določitev davka iz 
osebnega dohodka . 

Dokončni obračun prometnega davka se sestavi in predloži 
skupaj z zaključnim računom. 

31. člen 
Davek od prometa proizvodov, plačan pri uvozu proizvo- 

dov, ter prometni davek, plačan za proizvode, ki jih Jugoslo- 
vanska ljudska armada kupuje za svoje potrebe, se vplačujeta 
na posebne račune v petih dneh po preteku vsakih deset dni 
v mesecu oziroma po preteku zadnjega dne v mesecu, v kate- 
rem so bili proizvodi ocarinjeni oziroma v katerem je nastala 
davčna obveznost. 

32. člen 
Od zneska prometnega davka, ki ni bil vplačan v roku, 

predpisanem z zakonom, se plačujejo obresti v višini 
eskontne mere, ki jo določi Narodna banka Jugoslavije, pove- 
čane za 50%, vendar najnižji znesek obresti ne sme biti manjši 
od_0,5 promila dnevno za vsak dan zamude. 

Šteje se, da prometni davek ni vplačan v predpisanem roku 
tudi, kadar ni vplačan na račun družbenopolitične skupnosti 
ki ji ta davek pripada kot njen prihodek. 

Zvezni izvršni svet sme povečati ali zmanjšati višino obresti 
iz prvega odstavka tega člena na podlagi soglasja pristojnih 
republiških in pokrajinskih organov. 

33. člen 
Od davčnega zavezanca, ki ne plača zapadlega prometnega 

davka v predpisanem roku, se davek prisilno izterja po zakonu 
o službi družbenega knjigovodstva in po posebnih predpisih, 
če je davčni zavezanec družbena pravna oseba, oziroma po 
določbah predpisa o prisilni izterjavi davkov in prispevkov 
občanov, če je davčni zavezanec občan ali civilna pravna 
oseba. 

7. Kraj plačila prometnega davka 

34. člen 
Prometni davek se plačuje po kraju, v katerem je bil oprav- 

ljen promet, oziroma po kraju, v katerem je bila opravljena 
storitev, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

35. člen 
Davek od prometa proizvodov se plačuje po kraju, v kate- 

rem je organizacija združenega dela oziroma poslovna enota 
(prodajalna, skladišče, predstavništvo itd.), ki je proizvode 
prodajala neposredno končnemu porabniku. 

Kupec-davčni zavezanec iz drugega odstavka 15. člena 
tega zakona plačuje davek od prometa proizvodov po kraju 
svojega sedeža oziroma registracije, če je s tarifo prometnega 
davka določeno, da je sam kupec davčni zavezanec pri nabavi 
proizvodov iz določene tarifne številke. 

Pri prodaji proizvodov končnim porabnikom po predstavni- 
štvih ali prospektih se plačuje davek po kraju, iz katerega so 
bili tako prodani proizvodi dobavljeni kupcem - končnim 
porabnikom. 

Pri prodaji motornih vozil, za katere velja obvezna registra- 
cija, občanom in civilnim pravnim osebam, razen pri prodaji iz 
šestega odstavka 5. člena tega zakona, plača davek od pro- 
meta proizvodov kupec-občan oziroma civilna pravna oseba 
- po svojem stalnem prebivališču, družbena pravna oseba pa 
po svojem sedežu. Brez dokaza o plačanem prometnem 
davku se ne sme izvršiti registracija motornega vozila. 

36. člen 
Davek od plačil za storitve se plačuje po kraju, v katerem je 

bila opravljena storitev. 
Za kraj, v katerem so bile opravljene storitve, ki jih samo- 

stojnih obrtniki in drugi občani opravljajo v okviru koopera- 
cije ali druge oblike poslovno-tehničnega sodelovanja z obrt- 
nimi zadrugami ali drugimi uporabniki družbenih sredstev, se 
šteje sedež teh zadrug oziroma teh uporabnikov družbenih 
sredstev. 

Za kraj, v katerem je samostojni obrtnik - prevoznik opravil 
prevozno storitev, se šteje kraj, v katerem je sedež uporabnika 
družbenih sredstev — izplačnika plačila za opravljeno pre- 
vozno storitev. Če prevozno storitev opravi uporabnik družbe- 
nih sredstev s prevoznimi sredstvi samostojnih prevoznikov, 
ki so njegovi kooperanti, članov zadruge ali drugih občanov, 
s katerimi je sklenil pisne pogodbe o kooperaciji ali drugem 
poslovno-tehničnem sodelovanju, se za kraj, v katerem je bila 
opravljena prevozna storitev, šteje kraj, v katerem je sedež te 
zadruge oziroma uporabnika družbenih sredstev. 

Za kraj, v katerem je bila opravljena storitev dajanja v zakup 
ali podzakup stvari, se šteje kraj, v katerem je sedež zakupo- 
dajalca premičnine, za nepremičnine pa kraj, v katerem je 
nepremičnina 

Za kraj, v katerem je bila opravljena storitev »rent a car«, se 
šteje kraj, v katerem je bila sklenjena pogodba o zakupu 
vozila. 

37. člen 
Prihodke republik in avtonomnih pokrajin od temeljnega 

prometnega davka vodi služba družbenega knjigovodstva na 
posebnih računih. 

8. Davčne oprostitve in olajšave 
a) Davek od prometa proizvodov 

38. člen 
Temeljni davek od prometa proizvodov se ne plačuje: 
1) od osnovnih proizvodov kmetijstva in ribištva, razen 

določenih vrst južnega sadja in izdelkov iz njega, za katere je 
v tarifi temeljnega davka od prometa proizvodov uvedeno 
plačevanje davka; 

2) od proizvodov, ki jih izvažajo uporabniki družbenih sred- 
stev, ter od proizvodov, ki jih iz države odnašajo občani in za 
katere predložijo račun, da so jih kupili proti plačilu promet- 
nega davka oziroma da gre za proizvode, ki so po predpisih 
oproščeni prometnega davka; 

3) od proizvodov, ki so namenjeni za hrano ljudi, ter proiz- 
vodov, ki so namenjeni za krmo živali, razen proizvodov, za 
katere je v tarifi temeljnega davka od prometa proizvodov 
uvedeno plačevanje davka, ter od proizvodov, za katere so 
z zveznim zakonom uvedene kompenzacije v prometu s konč- 
nimi porabniki. S predpisom, izdanim na podlagi 62. člena 
tega zakona, se določijo proizvodi, na katere se nanaša ta 
točka; 

4) od kolkov in poštnih znamk, vštevši tudi filatelistične 
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znamke, ter drugih vrednotnic; 
5) od knjig, brošur in drugih publikacij, informativnega in 

drugega tiska (dnevnega, tedenskega, periodičnega), gramo- 
fonskih plošč in posnetih video-kaset, magnetofonskih in 
magnetnih trakov s področja znanosti, kulture, izobraževanja, 
vzgoje, umetnosti ter klasične in resne glasbe (govorna dela, 
dela, namenjena učenju tujih jezikov, ter dramska, operna, 
simfonična, komorna, zborovska ter otroške in revoluci- 
onarne pesmi), razen gramofonskih plošč, video-kaset, mag- 
netofonskih in magnetnih trakov, na katerih je posneta 
zabavna ali narodna glasba ali na katerih prevladuje zabavna 
ali narodna glasba. S predpisom, izdanim na podlagi 62. člena 
tega zakona se natančneje določijo proizvodi, na katere se 
nanaša ta točka; 

6) od šolskih pisalnih in risalnih potrebščin. S predpisom, 
izdanim na podlagi 62. člena tega zakona, se natančneje 
določijo proizvodi, na katere se nanaša ta točka; 

7) od izvirnih umetniških del s področja slikarstva, kipar- 
stva, arhitekture, grafike in drugih upodabljajočih dejavnosti 
ter unikatov, del uporabne umetnosti in industrijskega obliko- 
vanja iz sedme in osme alinee drugega odstavka 3. člena 
zakona o avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78), po 
katerem se avtorju po posebni pogodbi plača avtorski hono- 
rar, če uporabnik družbenih sredstev kupuje ta dela od avtorja 
ali če jih uporabnik družbenih sredstev, katerga dejavnost je 
javno razstavljanje, prodaja v imenu in za račun avtorja prek 
svojih umetniških združenj, specializiranih galerij in razstav 
ter na avkciji, če imajo certifikat ustreznega umetniškega 
združenja, da gre za dela iz te točke; 

8) od predmetov vseh vrst in oblik, ki jih kot muzejske 
vrednosti odkupujejo muzeji, ter od zlata, nakita in drugega 
okrasnega blaga, ki ga odkupuje Narodna banka Jugoslavije; 

9) od električne energije; lignita, rjavega premoga, črnega 
premoga in briketov iz premoga; drv, plina, pridobljenega 
z destilacijo premoga; naravnega (zemeljskega) plina; 

10) od vode, tople vode, vodne pare in ledu; 
11) od naravnih in umetnih gnojil; sredstev za varstvo rast- 

lin; satnic (umetnga satja) iz voska ter opreme in potrebščin in 
materiala, ki se uporabljajo izključno v čebelarstvu; 

12) od strojev, naprav in določene opreme za kmetijstvo in 
živinorejo iz skupin 78., 79. in 80. nomenklature sredstev za 

^ amortizacijo ter traktorskih kabin in varnostnih lokov za trak- 
torje. S predpisom, izdanim na podlagi 62. člena tega zakona, 
se določijo proizvodi, na katere se nanaša ta točka; 

13) od ortopedskih priprav in pripomočkov, aparatov za 
zboljšanje sluha in vida ter drugih podobnih pripomočkov 

14) od oborožitvenih sredstev in opreme za oborožene sile, 
oborožitvenih sredstev in opreme za uspodabljanje mladine 
in prebivalstva za splošno ljudsko obrambo, naprav in opreme 
civilne zaščite in službe za opazovanje in obveščanje, objek- 
tov, naprav in sredstev za zvezo, ki so namenjena za splošno 
ljudsko obrambo, opreme prostovoljnih gasilskih enot, ki 
v miru sodelujejo z enotami civilne zaščite, v vojni pa se 
vključijo vanje, kompletov minimuma obveznih sredstev za 
varstvo pred vojnimi učinki, ki se nabavljajo za občane po 
posebnem seznamu prek pristojnih organov občinske skupš- 
čine ali prek krajevnih skupnosti, objektov in naprav za proiz- 
vodnjo oborožitvenih sredstev in vojaške opreme, rezervnih 
sredstev za izredne potrebe splošne ljudske obrambe, objek- 
tov in naprav, ki so v rezervi kot zmogljivosti za potrebe 
splošne ljudske obrambe, nabavljajo pa jih družbenopolitične 
skupnosti, enote in ustanove oboroženih sil, milica in organi- 
zacija združenega dela neposredno od proizvajalne organiza- 
cije združenega dela, iz uvoza ali s skladišča trgovinske orga- 
nizacije na način, kot je določeno v prvem odstavku 5. točke 
39. člena zakona, po seznamu proizvodov, ki ga izda zvezni 
sekretar za finance v sporazumu z zveznim sekretarjem za 
ljudsko obrambo; 

15) od proizvodov, ki se uvažajo in je zanje po 25. do 30. 
členu carinskega zakona določena carinska oprostitev, in 
proizvodov, ki se prodajajo v brezcarinskih prodajalnah, odpr- 
tih po prvem odstavku 222. člena carinskega zakona, in če to 
predvideva mednarodna pogodba, ki jo je sklenila Sociali- 
stična federativna republika Jugoslavija; 

16) od turističnega, propagandnega in informativnega 
materiala (prospekti, vložki, ceniki, vozni redi, turistični zem- 
ljevidi, načrti mest in krajev, mape, lepaki, nalepnice, presli- 
kači, fotografije, diapozitivi, vodniki ipd.), ki se brezplačno 
deli potnikom in turistom; 

17) od proizvodov, ki jih prodajajo na podlagi posebnih 
potrdil Zveznega sekretariata za zunanje zadeve, ob pogoju 
vzajemnosti, tujim diplomatskim in konzularnim predstavni- 
štvom in tujemu diplomatskemu osebju in konzularnim funk- 
cionarjem proizvajalne ali trgovinske organizacije združe- 
nega dela tranzitno ali s skladišča ter proti obvezni izdaji 
fakture; 

18)Gd proizvodov, ki jih Jugoslovanski rdeči križ brezplačno 
dobiva ali kupuje neposredno od proizvajalcev ali trgovinskih 
organizacij združenega dela na način, kot je določeno 
v prvem odstavku 5. točke 39. člena tega zakona, in jih 
uporablja za namene, za katere je ustanovljen, razen proizvo- 
dov, ki so namenjeni za osebno porabo (alkoholne pijače, 
tobačni izdelki idr.), ter od proizvodov, ki jih dobivajo ali jih na 
ta način kupujejo štabi in druge organizacije, ustanovljeni za 
obrambo pred naravnimi nesrečami (poplave, požari, potresi 
idr.), da jih dajejo proti plačilu ali brezplačno prizadetim kot 
pomoč; 

19) od solarnih vodnih grelnikov, kolektorjev in toplotnih 
naprav, ki so konstruirani za neposredno ali posredno upo- 
rabo sončne energije; 

20) od vojaških uniform in uniform milice ter označb in ' 
pribora zanje; 

21) od slikarskega in kiparskega materiala in potrebščin, ki 
jih organizacije upodabljajočih umetnikov Jugoslavije uva- 
žajo ali nabavljajo za svoje člane neposredno od proizvajalcev 
ali na način, kot je določeno v prvem odstavku 5. točke 39. 
člena tega zakona; 

22)od embalaže, razen če gre za promet embalaže končnim 
porabnikom iz 5. člena tega zakona, ko se plača davek; 

23) od deških ali dekliških oblačil in perila do vštete številke 
14; 

24) od deške ali dekliške obutve do vštete številke 34; 
25) od značk, medaljonov, zlatnikov, srebrnikov, plaket in 

obeskov, ki se izdajajo: 
- ob zgodovinskih in kulturnih dogodkih, pomembnih za 

razvoj socializma in razvoj Socialistične federativne republike 
Jugoslavije; 

-ob olimpijskih igrah, svetovnih evropskih in širših medna- 
rodnih regionalnih igrah in tekmovanjih. 

Izdajatelj oziroma uvoznik si mora priskrbeti mnenje pristoj- 
nega republiškega oziroma pokrajinskega upravnega organa, 
ali gre za proizvode iz te točke; 

26) od tekočih goriv in maziv, ki se kupujejo po pogodbi 
med velikim porabnikom kot kupcem teh proizvodov in orga- 
nizacijo za blagovne rezerve, ali na podlagi potrdila pristoj- 
nega organa neposredno od proizvajalne organizacije, ali na 
način, kot je določeno v prvem odstavku 5. točke 39. člena 
tega zakona, ter hranijo in uporabljajo kot stalne blagovne 
rezerve; 

27) od proizvodov invalidskih delavnic za poklicno rehabili- 
tacijo in zaposlovanje invalidov, od proizvodov, izdelanih 
v okviru organizacij socialno-humanitarnega varstva starih in 
onemoglih in otrok, ali proizvodov, ki so jih podarile humani- 
tarne organizacije, proizvodov, ki jih med zdravljenjem in 
rehabilitacijo, organiziranimo v okviru ustreznega društva 
invalidov, izdelujejo invalidi, ter od proizvodov dijaških delav- 
nic - prodanih l<ončnim porabnikom neposredno ali po last- 
nih prodajnih mestih (prodajalna, skladišče, magazin ipd.); 

28) od pogrebne opreme. S predpisom, izdanim na podlagi 
62. člena tega zakona, se določijo proizvodi, na katere se 
nanaša ta točka; 

29) od osebnih avtomobilov, katerih delovna prostornina 
motorja ne presega 1,6 I, ki jih na podlagi pisnega izvida in 
mnenja pristojne invalidske komisije kupijo izključno za svoj 
osebni prevoz neposredno od proizvajalne ali trgovinske 
organizacije združenega dela ali jih sami neposredno uvozijo 
največ enkrat v petih letih osebe, ki so stare več kot 18 let in 
imajo vozniško dovoljenje ali so po posebnih predpisih uvelja- 
vile pravico do postrežbe in pomoči drugih oseb, ki imajo 
vozniško dovoljenje, in sicer: 

- pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti 
spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80% telesna 
okvara po samoupravnem sporazumu o seznamu telesnih 
okvar: 
- ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih ali zaradi 

amputacije ali popolne paraliziranosti okončin ne morejo same 
voziti vozila, ne glede na to, ali imajo vozniško dovoljenje ali ne. 

Od osebnih avtomobilov, ki jih kupujejo osebe iz prvega 
odstavka te točke, katerih delovna prostornina motorja je večja 
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1,6 I, se obračunava in plačuje davek od prometa proizvodov 
v znesku, v katerem se ta davek obračunava in plačuje, kadar se 
tak avtomobil proda drugim porabnikom. Izvid in mnenje iz te 
točke daje pristojna invalidska komisija Skupnosti za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje v republiki oziroma avtonomni 
pokrajini. Invalidu, ki da osebni avtomobil, kupljen ob pogojih iz 
te točke, ne da bi zanj plačal davek od prometa proizvodov, 
drugemu brezplačno ali pa ga da v rabo ali ga proda ali drugače 
odtuji pred pretekom petih let od dneva nakupa, se zaračunava 
davek od prometa proizvodov, katerega je bil oproščen ob 
nakupu tega avtomobila, skupaj z obrestmi po stopnji iz 32. 
člena tega zakona od dneva nakupa do dneva plačila davka. Ne 
glede na to smejo zakoniti dediči, če invalid umre pred prete- 
kom petletnega roka od nakupa avtomobila, osebni avtomobil, 
ki so ga podedovali, prodati, ne da bi plačali davek od prometa 
proizvodov, katerega je bil zapustnik oproščen. Vojaški invalid 
prve skupine, ki je na podlagi 69. člena zakona o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev uveljavil 
pravico do motornega vozila, nima pravice do davčne olajšave iz 
te točke. S predpisom, izdanim na podlagi 62. člena tega 
zakona, se določi, kdaj se šteje, da gre za izgubo ali okvaro 
spodnjih okončin oziroma okvaro medenice in kdaj gre za 
primer dajanja avtomobila drugemu v smislu tega odstavka: 

30) od grobnic, ki se po predpisih štejejo za gradbene 
objekte, ki so iz trdnega materiala in zgrajene na zemljišču na 
odobreni lokaciji, ter od spomenikov in spominskih znamenj 
padlim borcem iz narodnoosvobvodilne vojne; 

31) od vodnih turbin in opreme za majhne hidroelektrarne na 
potokih, rečicah . . ., ki jih občani na podlagi pisnega potrdila 
občinskega organa za gospodarstvo kupujejo za lastne potrebe; 

32) od aparatov za merjenje sladkorja v krvi in aparatov za 
merjenje krvnega tlaka; 

33) od zastav in praporjev kot simbolov državnosti; 
34) od registrskih blagajn in računalnikov (kompjuterjev). 
Zvezni izvršni svet sme zmanjšati stopnje temeljnega promet- 

nega davka, oziroma oprostiti tega davka prodajo določenih 
proizvodov tujim fizičnim osebam. 

S predpisom, izdanim na podlagi drugega odstavka tega 
člena, se določijo proizvodi iz tar. št. 1., 7. in 8. tarife temeljnega 
davka od prometa proizvodov, ria katere se nanaša drugi odsta- 
vek tega člena, ter način in pogoji take prodaje na podlagi 
soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih organov. 

39. člen 
Posebni davek od prometa proizvodov se ne plačuje: 
1) od proizvodov iz 38. člena tega zakona, od katerih se ne 

plačuje temeljni davek od prometa proizvodov; 
2) od zdravil; 
3) od ekštra lahkega kurilnega olja EL), specialnega lahkega 

kurilnega olja (LS), od dieselskega goriva, motornega bencina; 
naravnega plina in tekočega naftnega plina, razen če se ta plin 
uporablja za pogon motornih vozil ali motornih plovil; 

4) od tobaka in tobačnih izdelkov ter vžigalic; 
5) od proizvodov, ki jih uporabnik družbenih sredstev proda 

(razen za gotovino, s skladišča ali tranzitno drugemu uporab- 
niku družbenih sredstev na podlagi njegove pisne naročilnice za 
porabo pri opravljanju njegovih dejavnosti, razen proizvodov, ki 
so predmet končne osebne porabe občanov, ter proti obvezni 
posebni evidenci o takšni prodaji in obvezni izdaji faktur. 
Posebni davek od prometa proizvodov se tudi ne plačuje od 
proizvodov, ki se na način, določen v tem odstavku, prodajo 
uporabniku družbenih srestev iz poslovne enote, katera se za 
proizvode, ki jih prodaja, obremeni po cenah, v katere je vštet 
davek od prometa proizvodov. V takem primeru davčni zaveza- 
nec izključi posebni davek od prometa proizvodov iz prodajne 
cene na način, kot je določeno v predpisu, izdanem na podlagi 
62. člena tega zakona; 

6) pri uvozu proizvodov. 
Izjemoma se sme uvesti posebni davek od prometa proizvo- 

dov na motorna vozila in priklopnike zanje, za katere velja 
obvezna registracija, ki jih uvažajo občani in civilne pravne 
osebe; v tem primeru plača občan oziroma civilna pravna oseba 
ta davek v kraju svojega stalnega prebivališča oziroma sedeža; 

7) od kuhinjske soli (NaCI), sladkorja in sladkornih izdelkov 
(bonboni, žvečilni gumi idr.) od kakaa in izdelkov iz kakaa 
(čokolada idr.) od surove pražene in zmlete kave ter kavnega 
ekstrakta, od južnega sadja ter od sokov, sirupov in drugih 
proizvodov iz omenjenega sadja. 

40. člen 
Proizvajalna oziroma trgovinska organizacija in drugi uporab- 

nik družbenih sredstev pri prodaji samostojnim trgovinam proiz- 
vodov iz tarife temeljnega davka od prometa proizvodov, razen 
naftnih derivatov (tar. št. 2), tobačnih izdelkov (tar. št. 3), alko- 
hola (tar. št. 5) in osebnih automobilov in brezalkoholnih pijač 
(tar. št 4.) - ne obračunavajo in ne zaračunavajo temeljnega in 
ne posebnega prometnega davka za proizvode, ki jih ti kupci 
nabavljajo zaradi nadaljnje prodaje, če se ne prodaja za goto- 
vino, temveč kupec plača z vplačilom sredstev s svojega žiro 
računa na žiro račun posameznika, in če kupec obvezno pred- 
loži prodajalcu skupaj s pisno naročilnico tudi dovoljenje ozi- 
roma kopijo dovoljenja, ki ga je izdal organ, pristojen za promet 
teh proizvodov. Prodajalec mora za vsak tak promet izdati fak- 
turo (račun), v skladu s 17. členom tega zakona, ne da bi 
obračunal prometni davek, in kopijo te fakture najpozneje v treh 
dneh obvezno poslali organu za prihodke v občini, v kateri je 
bilo kupcu izdano dovoljenje za opravljanje tako odobrene 
dejavnosti. Pri predaji tako nabavljenih proizvodov končnim 
porabnikom moras-amostojna trgovina ali samostojno gostišče 
kot davčni zavezanec iz 13. člena tega zakona obračunati in 
plačati od prometa teh proizvodov prometni davek na davčno 
osnovo, oblikovano po 17. členu tega zakona. Določbe tega 
odstavka veljajo tudi, če samostojni proizvajalec nabavi te proiz- 
vode, pod pogojem, da vodi knjige prometa in plačuje davek po 
dejansko opravljenem prometu. 

Če samostojna trgovina, ki opravlja promet proizvodov, 
nabavi proizvode na način, ki ni določen v prvem odstavku tega 
člena, ali da v promet lastne proizvode, mora od prometa teh 
proizvodov kot davčni zavezanec obračunati in plačati prometni 
davek od davčne osnove, oblikovane po 17. členu tega zakona. 
Pri nakupu proizvodov iz tar. št. 2., 3., 5. in 6. tarife temeljnega 
davka od prometa proizvodov, mora proizvajalec, uvoznik ali 
organizacija združenega dela, ki opravlja promet po tem členu, 
obračunati in plačati prometni davek, kadar te proizvode pro- 
daja samostojni trgovini, ki se v nadaljnjem prometu teh proiz- 
vodov končnim porabnikom ne šteje za davčnega zavezanca in 
ji ni treba ponovno obračunati in plačati davka od prometa 
proizvodov. 

Če samostojna trgovina ali samostojno gostišče nabavlja 
zaradi nadaljnje prodaje proizvodnje neposredno od občanov 
- proizvajalcev teh proizvodov ali od drugih občanov, mora 
o opravljeni prodaji pisno obvestiti pristojen upravni organ 
oziroma takoj ali najpozneje v treh dneh po opravljeni prodaji 
poslati pisni dokument organu za prihodke občine, v kateri je 
bilo za takšno obratovalnico izdano dovoljenje za opravljanje 
trgovinske oziroma gostinske dejavnosti. 

41. člen 
Ne glede na 38. člen tega zakona lahko predpiše Zvezni 

izvršni svet na podlagi usklajenih stališč s pristojnimi republi- 
škimi in pokrajinskimi organi, kot začasen ukrep, da se pla- 
čuje temeljni davek od prometa proizvodov tudi: 

1) od osnovnih proizvodov kmetijstva in ribištva, če je to 
potrebno za uskladitev razmerij med proizvodnjo in potrošnjo 
in razmerij v cenah; 

2) od posameznih za izvoz namenjenih proizvodov, če je to 
potrebno za gospodarsko stabilnost in za založenost tržišča. 

Zvezni izvršni svet predpisuje, kateri proizvodi se po tem 
zakonu štejejo za osnovne proizvode kmetijstva in ribištva. 

b) Davek od plačil za storitve 

42. člen 
Temeljni davek od plačil za storitve se sme uvesti: 
1) za igre na srečo, razen za loterijo (redno, izredno, eks- 

pres in instant), loto in športno napoved, ki jih prirejajo 
organizacije združenega dela Skupnosti loterijskih organiza- 
cij Jugoslavije; 

2) od plačil za prevozne storitve, ki jih opravljajo občani 
oziroma tuje fizične in pravne osebe; 

3) od plačil za opravljanje določenih zunanjetrgovinskih 
storitev pri uvozu proizvodov ali storitev, plačil od prometa 
proizvodov v brezcarinskih prodajalnah, razen v prodajalnah, 
ki so na mejnih prehodih, ter plačil od opravljanja bančnih in 
kreditnih storitev končnim porabnikom. 
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43. člen 
Posebni davek od plačil za storitve se ne plačuje: 
1) od plačil za zadravstvene storitve in storitve socialnega 

varstva, ki jih opravljajo uporabniki družbenih sredstev; 
2) od plačil za poštne, telegrafske in telefonske storitve. 
Izjemoma se sme uvesti posebni republiški oziroma pokra- 

jinski prometni davek od plačil za storitve pri pošiljanju pošt- 
nih pošiljk v notranjem poštnem prometu, razen za pošiljke 
časopisov in revij v obliki doplačilne znamke v skladu 
s posebnim dogovorom republik in avtonomnih pokrajin. 

Posebni davek od plačil za stortive iz drugega odstavka te 
točke se sme uvesti največ do zneska 50% nominalne vredno- 
sti poštne znamke za pisma z maso do 20 g. 

Sredstva od posebnega davka od plačil za storitve, plačana 
z doplačilno poštno znamko, se vplačujejo na poseben račun 
prihodkov republike oziroma avtonomne pokrajine pri službi 
družbenega knjigovodstva in se uporabljajo v skladu z dogo- 
vorom republik in avtonomnih pokrajin iz drugega odstavka 
t© točk©* 

3) od plačil za prevoz potnikov in blaga, ki ga opravljajo 
uporabniki družbenih sredstev, vštevši plačila, ki jih uporab- 
niki družbenih sredstev ustvarijo s prodajo vozovnic in drugih 
storitev, ki jih opravljajo za takšne prevoznike; 

4) od plačil za storitve, ki jih opravlja Jugoslovanski rdeči 
križ, da uresničuje cilje, zaradi katerih je ustanovljen, ter za 
storitve, ki jih druge organizacije in osebe opravljajo Jugoslo- 
vanskemu rdečemu križu, da lahko uresničuje svoje cilje in 
naloge; 

5) od plačil za storitve, za katere je predpisano, da se od njih 
plačuje temeljni davek od plačil za storitve; 

6) od plačil za storitve in posle, za katere je predpisano, da 
so oproščeni temeljnega davka od plačil za storitve; 

7) od plačil za prirejanje iger na srečo - loterije (redne, 
izredne, ekspres in instant), lota in športne napovedi, ki jih 
prirejajo organizacije združenega dela skupnosti Loterijskih 
organizacij Jugoslavije; 

8) od plačil za zunanjetrgovinske storitve, trgovinske stori- 
tve v prometu blaga na debelo ter za kreditne in druge bančne 
storitve, razen od plačil za menične kredite; 

9) od plačil za obrtne storitve, ki }ih uporabnik družbenih 
sredstev opravi drugemu uporabniku družbenih sredstev; 

10) od plačil za prirejanje iger na srečo, za katere je s tarifo 
temeljnega davka od plačil za storitve predpisano plačilo 
temeljnega davka od plačil za storitve. 

11) od plačil za prevoz potnikov in blaga, za katere je s tarifo 
temeljnega davka od plačil za storitve predpisano plačilo 
temeljnega davka od plačil za storitve. 

9. Zastaranje 44. člen 
Pravica do določitve davčne obveznosti in do izterjave 

prometnega davka, obresti in stroškov prisilne izterjave 
zastara v petih letih po preteku leta, v katerem je nastala 
davčna obveznost. 

Pravica davčnega zavezanca do vračila plačanega promet- 
nega davka, obresti, stroškov prisilne izterjave in denarnih 
kazni, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih po 
preteku leta, v katerem jih je plačal. 

45. člen 
Zastaranje pravice do določitve davčne obveznosti in do 

izterjave prometnega davka se ustavi z vsakim uradnim deja- 
njem pristojnega organa, ki mu je namen izterjava oziroma 
odmera davka in je dano v vednost davčnemu zavezancu. 

Zastaranje pravice do vračila nepravilno plačanega promet- 
nega davka, obresti, stroškov prisilne izterjave in denarnih 
kazni se ustavi za vsakim dejanjem davčnega zavezanca ozi- 
roma kaznovane osebe pri pristojnemu organu, ki mu je 
namen, da doseže vračilo. 

Po vsaki ustavitvi zastaranja začne teči nov zastaralni rok. 
Pravica pa je v vsakem primeru zastarana, ko preteče deset 

let od dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči. 

10. Kontrola nad obračunavanjem in plačevanjem 
prometnega davka 

46. člen 
Kontrolo nad tem, kako obračunavajo in plačujejo prometni 

davek davčni zavezanci - uporabniki družbenih sredstev, 
opravlja služba družbenega knjigovodstva. 

Pristojni upravni organi lahko pregledujejo, ali davčni zave- 
zanci iz prvega odstavka tega člena pravilno obračunavajo in 
plačujejo prometni davek, in predložijo skupaj z izvidom pri- 
stojni službi družbenega knjigovodstva zahtevo, naj izda 
odločbo o plačilu davka. Pristojna služba družbenega knjigo- 
vodstva mora na tako zahtevo izdati odločbo o plačilu davka 
ali zahtevo zavrniti. 

Pri opravljanju zadev iz drugega odstavka tega člena so 
pristojni upravni organi pooblaščeni za pregled poslovnih 
knjig, drugih evidenc in listin ter poslovnih in pomožnih 
prostorov. S poslovnimi in pomožnimi prostori so mišljeni 
tudi stanovanjski prostori, v katerih opravlja davčni zavezanec 
gospodarsko ali drugo dejavnost, iz katere nastaja obveznost 
za plačilo prometnega davka. 

Ce izvid iz drugega odstavka tega člena ne vsebuje vseh 
elementov, ki so potrebni za izdajo odločbe o plačilu davka, 
lahko pristojna služba družbenega knjigovodstva izjemoma 
vrne izvid upravnemu organu, ki je vložil zahtevo, da ugotovi 
potrebne elemente, lahko pa izvede, če je treba, tudi nov 
postopek po zakonu o službi družbenega knjigovodstva. 

Kontrolo nad tem, kako obračunavajo in plačujejo prometni 
davek davčni zavezanci - posamezniki, opravlja pristojni 
organ uprave družbenih prihodkov občine, v kateri je davčni 
zavezanec registriral opravljanje svoje dejavnosti, in upravni 
organ družbenih prihodkov, kjer davčni zavezanec opravlja 
promet proizvodov oziroma storitve. 

11. Pravna sredstva 
47. člen 

Zoper odločbo pristojne službe družbenega knjigovodstva 
o določitvi davčne obveznosti in plačilu prometnega davka so 
dovoljena pravna sredstva po zakonu o službi družbenega 
knjigovodstva. 

Zoper odločbo o določitvi davčne obveznosti in plačilu 
prometnega davka, ki jo izda pristojni organ uprave družbe- 
nih prihodkov občine, se vloži pritožba pri republiškem ozi- 
roma pokrajinskem organu, pristojnem za družbene pri- 
hodke. 

Zoper odločbo o določitvi davčne obveznosti in plačilu 
temeljnega prometnega davka, ki jo izdajo carinski organi, se 
vloži pritožba po carinskih predpisih. 

12. Obravnava postopka 

48. člen 
Organ, ki je izdal odločbo o določitvi davčne obveznosti in 

plačilu prometnega davka, obnovi sam ali na zahtevo davč- 
nega zavezanca postopek za določitev davčne obveznosti in 
plačilo davka v treh letih od pravnomočnosti te odločbe, če se 
pozneje zve za dejstva ali predložijo dokazi, ki ob izdaji 
določbe niso bili znani, kot tudi v drugih primerih, določenih 
v zakonu o splošnem upravnem postopku. 

Če je bila zoper odločbo o določitvi davčne obveznosti in 
plačilu prometnega davka vložena pritožba, dovoli obnovo 
postopka organ, ki je odločal o pritožbi. 

Spremenjeno odločbo o določitvi davčne obveznosti in 
prometnega davka na podlagi za obnovo postopka izda 
organ, ki je izdal odločbo na prvi stopnji. 

Za postopek za spremembo pravnomočne odločbe o dolo- 
čitvi davčne obveznosti in plačilu prometnega davka, ki ga 
plačujejo organizacije združenega dela in drugi uporabniki 
družbenih sredstev, velja zakon o službi družbenega knjigo- 
vodstva. „ _ 

49. člen 
Pravnomočno odločbo o določitvi davčne obveznosti in 

plačilu prometnega davka za davčne zavezance, ki niso upo- 
rabniki družbenih sredstev, je mogoče spremeniti tudi po 
uradni dolžnosti v petih letih od pravnomočnosti odločbe, če 
se ugotovi, da so bili predpisi nepravilno uporabljeni v škodo 
ali v korist davčnega zavezanca, ali če se ugotovijo računske 
napake. 

50. člen 
Določbe 252. člena zakona o splošnem upravnem postopku 

se ne uporabljajo, če gre za obnovo postopka v postopku za 
določitev davčne obveznosti in plačilo prometnega davka. 
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13. Vračilo davka 

51. člen 
Davčni zavezanec, od katerega je bil izterjan prometni 

davek, ki ga ni bil dolžan plačati, ima pravico do vračila 
plačanega davka in plačanih zamudnih obresti, stroškov pri- 
silne izterjave in denarne kazni ter dela izgubljenih obresti za 
čas, v katerem je bil davek napačno plačan, oziroma v kate- 
rem so mu bila sredstva z davkom odvzeta. 

Davčni zavezanec - uporabnik družbenih sredstev vloži 
zahtevo za vračilo napačno ali preveč plačanega prometnega 
davka pri službi družbenega knjigovodstva, pri kateri ima žiro 
račun. Zahtevo lahko vloži le, če je kupec, ki je plačal pro- 
metni davek, zahteval od njega vračilo napačno ali preveč 
plačanega prometnega davka. V tem primeru se davek vrne 
kupcu. Če je davek od plačil za storitve vsebovan v davčni 
osnovi, predloži zahtevo za njegovo vračilo davčni zavezanec, 
ki je plačal ta davek. V tem primeru se davek vrne na njegov 
žiro račun. ^ 

Davčni zavezanec - uporabnik družbenih sredstev, ki je 
napačno obračunal in vplačal iz sredstev, s katerimi razpo- 
laga, prometni davek, ki ga ni bil dolžan plačati, vloži v svojem 
imenu in za svoj račun zahtevo za vračilo tako plačanega 
davka pri pristojni organizacijski enoti službe družbenega 
knjigovodstva. 

Zahtevo za vračilo napačno ali preveč plačanega promet- 
nega davka pri uvozu se vloži pri carinarnici, ki je davek 
obračunala in ji je bil plačan. Zahtevi je treba priložiti dokaz 
o plačanen davku. 

14. Davčne stimulacije 

52. člen 
Za posamezne proizvode, namenjene za izvoz, lahko določi 

Zvezni izvršni svet na predlog zveznega upravnega organa za 
gospodarstvo in zveznega upravnega organa za ekonomske 
odnose s tujino in na podlagi stališč, usklajenih s pristojnimi 
republiškimi in pokrajinskimi organi, namesto vračila tega 
davka ustrezno izvozno povračilo v odstotku od prodajne 
cene, dosežene z njihovim izvozom. 

15. Kazenske določbe 

53. člen 
Organizacija združenega dela ali druga pravna oseba kot 

davčni zavezanec se kaznuje za gospodarski prestopek 
z denarno kaznijo od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev: 

1) če kupljene proizvode, od katerih zaradi njihovega 
namena ni bil plačan davek od prometa proizvodov ali je bil 
plačan po nižji stopnji, proda brez obračunanega davka ali 
z obračunanim davkom po nižji stopnji kupca, ki po tem 
zakonu nima pravice do ugodnejšega nakupa, razen če s tem 
zakonom ni določeno drugače (četrti in peti odstavek 7. člena 
in 38. člena zakona in tarife temeljnega prometnega davka); 

2) če kupljene proizvode, ki pomenijo material za repro- 
dukcijo ali opremo, uporabi za druge namene, ne pa za 
namene, določene s tem zakonom (6., 7., 8. in 9. člen zakona); 

3) če da pri nakupu proizvodov kot kupec prodajalcu 
(dobavitelju) nepravilne ali neresnične podatke ali če te proiz- 
vode kupuje za namene, zaradi katerih se po tem zakonu od 
njih ne plačuje prometni davek ali se plačuje po nižji stopnji 
od stopnje, predpisane v tarifi temeljnega davka od prometa 
proizvodov (6., 7. in 8. člen); 

4) če v fakturo o prodaji proizvodov ne vpiše predpisanih 
podatkov ali vpiše nepravilne podatke (16. člen in četrti odsta- 
vek 35. člena); 

5) če daje v promet tuje cigarete brez označbe firme doma- 
čega uvoznika oziroma ki so bile ilegalno prinesene v državo 
(tar. št. 3. tarife temeljnega davka od prometa proizvodov); 

6) če prodajalec proizvodov iz tarife temeljnega davka od 
prometa proizvodov v treh dneh po opravljenem prometu 
oziroma po izdaji fakture - za prodajo samostojnim gostiš- 
čem ali samostojnim trgovinam - ne izda kopije fakture 
pristojnemu občinskemu organu za prihodke, ki je kupcu 
izdal dovoljenje za opravljanje dejavnosti (40. člen); 

7) če pri spremembi davčnih stopnj ne opravi popisa proiz- 
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vodov na zalogi ali v nove cene ne vkalkulira povečanega 
oziroma zmanjšanega prometnega davka (četrti odstavek 16. 
člena); 

8) če uporabi ekstra lahko kurilno olje (EL) ali specialno 
lahko kurilno olje (LS) za namene, za katere se po tem zakonu 
ne sme uporabljati (tar. št. 2 tarife temeljnega davka od 
prometa proizvodov). 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odg'Svorna oseba 
v organizaciji združenega dela ali drugi pravni osebi, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

54. člen 
Organizacija združenega dela ali druga pravna oseba kot 

davčni zavezanec se kaznuje za gospodarski prestopek 
z denarno kaznijo od 4,000.000 do 40,000.000 dinarjev: 

1) če ne vodi evidence o količinah in vrstah proizvodov na 
način, določen v tem zakonu, ali je ne vodi pravilno (prvi 
odstavek 11. člena); 

2) če ne obračuna prometnega davka ali ga obračuna 
nepravilno ali če obračunanega davka ne vplača tisti družbe- 
nopolitični skupnosti, ki ji ta davek kot prihodek pripada (tretji 
odstavek 13. člena); 

3) če davka od prometa proizvodov ali storitev ne eviden- 
tira ali ne obračunava na način, določen v tem zakonu, ali ga 
evidentira ali obračunava nepravilno (24., 25. in 26. člen); 

4) če prodajalec ne izda in ne pošlje takoj oziroma brez 
odlašanja, najdlje pa v treh dneh po opravljenem prometu, 
kopije fakture o prodaji motornega vozila občinskemu uprav- 
nemu organu za prihodke po kraju, v katerem je sedež ozi- 
roma stalno prebivališče kupca - davčnega zavezanca (35. 
člen zakona); 

5) če uporabnik družbenih sredstev - prodajalec opreme 
oziroma carinarnica, prek katere se uvaža oprema za davč- 
nega zavezanca - posameznika iz petega odstavka 24. člena 
zakona ne izda takoj brez odlašanja kopije fakture oziroma 
kopije carinske deklaracije, in sicer najdlje v treh dneh po 
opravljeni prodaji oziroma uvozu, občinskemu upravnemu 
organu za prihodke, kjer je bilo izano dovoljenje za opravlja- 
nje proizvodne dejavnosti (7. člen zakona). 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v organizaciji združenega dela ali drugi pravni osebi, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Če je organizacija združenega dela oziroma druga pravna 
oseba kot davčni zavezanec zaupala evidentiranje ali obraču- 
navanje davka od prometa proizvodov ali storitev delovni 
skupnosti ali kaki drugi pravni osebi, je za storjeni gospodar- 
ski prestopek iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena 
odgovorna delovna skupnost oziroma druga pravna oseba, ki 
ji je bilo zaupano opravljanje omenjenih del, in se za ta 
prestopek kaznuje z denarno kaznijo, predpisano v prvem 
odstavku tega člena, odgovorna oseba v delovni skupnosti 
oziroma drugi pravni osebi pa z denarno kaznijo, predpisano 
v drugem odstavku tega člena (13. člen). 

Če je organizacija združenega dela oziroma druga pravna 
oseba kot davčni zavezanec zaupala evidentiranje, obračuna- 
vanje in plačevanje davka od prometa proizvodov ali storitev 
interni banki, je za storjeni gospodarski prestopek iz 1., 2. in 3. 
točke prvega odstavka tega člena odgovorna interna banka in 
se za ta prestopek kaznuje z denarno kaznijo, predpisano 
v prvem odstavku tega člena, odgovorna oseba v interni banki 
pa se kaznuje z denarno kaznijo, predpisano v drugem 
odstavku tega člena (13. člen). 

55. člen 
Organizacija združenega dela in druga pravna oseba se 

kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 450.000 do 
4,500.000 dinarjev: 

1) če ne predloži ali nepravočasno predloži obračun akon- 
tacij prometnega davka ali dokončen obračun prometnega 
davka (28. in 30. člen); 

2) če kupcu pri prodaji proizvodov ali opravljanju storitev ne 
izda računa ali odrezka blagajniškega traku (drugi odstavek 
24. člena); 

3) če ovira pooblaščeno osebo pri kontroli obračuna in 
plačevanja prometnega davka (46. člen); 

4) če prireja igre na srečo brez dovoljenja pristojnega 
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organa (tar. št. 1 tarife temeljnega davka od plačil za storitve). 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji 
združenega dela ali drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

56. člen 
Posameznik kot davčni zavezanec se kaznuje za prekršek 

z zaporno kaznijo dveh mesecev ali denarno kaznijo od 
100.000 do 1,000.000 dinarjev: 

1) če ne obračuna ali nepravilno obračuna prometni davek 
ali če davka ne vplača družbenopolitični skupnosti, ki ji ta 
davek pripada kot prihodek (tretji odstavek 13. člena); 

2) če da v promet proizvode iz tarife temeljnega promet- 
nega davka, vštevši v te proizvode tudi alkoholne in brezalko- 
holne osvežilne pijače, mineralno in gazirano vodo, ki niso 
bile kupljene od proizvajalnih organizacij združenega dela ali 
trgovinskih organizacij, ki opravljajo promet teh proizvodov 
po prvem odstavku 40. člena tega zakona, ali od drugega 
dobavitelja, ki takega prometa ni prijavil pristojnemu organu 
(drugi in tretji odstavek 40. člena); 

3) če proizvajalec proizvodov ali drug občan proda samo- 
stojni trgovini ali samostojnemu gostišču proizvode zaradi 
nadaljnje prodaje, o tem pa v predpisanem roku pisno ne 
obvesti pristojnega upravnega organa (tretji odstavek 40. 
člena); 

4) če pri prodaji proizvodov ali opravljanju storitev ne izda 
kupcu računa ali odrezka blagajniškega traku (25. člen); 

5) če ovira pooblaščeno osebo pri kontroli obračuna ali 
plačila prometnega davka (46. člen); 

6) če ne vodi davčnih evidenc, predpisanih v tem zakonu, ali 
jih vodi nepravilno oziroma neredno (11. člen); 

7) če ne vodi knjige prometa ali jo vodi nepravilno ali 
neažurno (peti odstavek 24. člena in prvi odstavek 25. člena 
zakona) ali če davčni zavezanec za opravljeni prevoz z motor- 
nim vozilom poleg vodenja knjige prometa za vsak prevoz ne 
izda tudi posebnega potnega naloga o prevozu (drugi odsta- 
vek 25. člena zakona); 

8) če proizvajalec - davčni zavezanec iz petega odstavka 
24. člena zakona pri prometu opreme iz 7. člena tega zakona 
kupcem iz četrtega in petega odstavka navedenega člena ne 
izda kopije fakture občinskemu upravnemu organu za pri- 
hodke, kjer je bilo izdano dovoljenje za opravljanje proiz-. 
vodne dejavnosti oziroma kjer je bilo registrirano opravljanje 
gospodarske dejavnosti, in sicer najpozneje v treh dneh po 
opravljeni prodaji (četrti in peti odstavek 7. člena zakona); 

9) če prireja igre na srečo brez dovoljenja pristojnega 
organa (tar. št. 1 tarife temeljnega davka od plačil za storitve). 

57. člen 
Z zaporno kaznijo dveh mesecev ali denarno kaznijo od 

100.000 do 1,000.000 dinarjev se kaznuje posameznik, ki pri 
davčnem zavezancu opravlja promet proizvodov oziroma 
opravlja storitve, če ni izdal računa oziroma ni registriral 
prometa prek registrske blagajne, čeprav mu je davčni zave- 
zanec omogočil izdajanje računov oziroma registriranje pro- 
meta prek registrske blagajne (sedmi odstavek 24. člena za- 
kona) 

58. člen 
Z zaporno kaznijo dveh mesecev ali denarno kaznijo od 

100.000 do 1,000.000 dinarjev se kaznuje za prekršek posa- 
meznik, če vlije kupcu ekstra lahko kurilno olje (EL) ali speci- 
alno lahko kurilno olje (LS) v motorno vozilo ali drug motor 
namesto dieselskega goriva. 

Z zaporno kaznijo ali denarno kaznijo iz prvega odstavka 
tega člena se kaznuje tudi vsak občan - posameznik, ki za 
pogon motornega vozila (osebni avtomobil, tovornjak, traktor 
idr.) ali za pogon drugih motorjev uporablja namesto diesel- 
skega goriva ekstra lahko kurilno olje ali specialno lahko 
kurilno olje (tar. št. 2. tarife temeljnega prometnega davka). 

59. člen 
Kupcu proizvodov oziroma uporabniku storitev, od katerih 

se plača prometni davek po tem zakonu, se lahko na kraju 
samem izreče kazen v znesku 25.000 dinarjev, če noče poka- 
zati računa ali odrezka blagajniškega traku, ki mu ga je izdal 
prodajalec proizvodov ali izvajalec storitev (25. člen). 
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II. POSEBNE DOLOČBE 

60. člen 
V tarifi temeljnega davka od prometa proizvodov in tarifi 

temeljnega davka od plačil za storitve so določeni proizvodi in 
storitve, od katerih se obračunava in plačuje ta davek, ter 
davčne stopnje. 

61. člen 
Da prepreči in odpravi motnje na trgu oziroma v gospodar- 

stvu ali zaradi drugih izrednih potreb države, lahko Zvezni 
izvršni svet na podlagi stališč, usklajenih s pristojnimi republi- 
škimi in pokrajinskimi organi, povečuje stopnje temeljnega 
prometnega davka za posamezne proizvode ali skupine proiz- 
vodov, ki so določene v tarifi temeljnega davka od prometa 
proizvodov - do 50%, lahko pa jih zmanjšuje in odpravlja ter 
spreminja davčno osnovo. 

62. člen 
Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, izda 

v sporazumu s funkcionarjem, ki vodi zvezni upravni organ za 
gospodarstvo, natančnejše predpise o spremembi davčnih 
stopenj ter o uporabi določb tega zakona, ki se nanašajo na 
proizvode in storitve, od prometa katerih se ne plača davek, 
način vodenja evidence o prometu po različnih stopnjah ozi- 
roma davčnih osnovah, način periodičnega in dokončnega 
obračunavanja in plačevanja prometnega davka ter kraj pla- 
čevanja davka način popisovanja blaga, za katero se spreme- 
nijo davčne stopnje davka od prometa proizvodov, način 
obračunavanja in vplačevanja razlike davka in način poveča- 
nja davka. 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

63. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon 

o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list 
SFRJ št. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/ 
80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 
10/88, 27/88, 31/88 in 41/88). 

64. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1989. 

TARIFA TEMELJNEGA DAVKA OD 
PROMETA PROIZVODOV 

Tar. št. 1 
Od vseh proizvodov, ki so namenjeni za končno porabo, 

razen od proizvodov, ki so določeni v drugih tarifnih številkah 
te tarife ali je zanje določena davčna oprostitev, se plačuje 
temeljni prometni davek po stopnji... 17,40%. 

Tar. št. 2 
Od naftnih derivatov se plačuje temeljni prometni davek, in 

sicer; 
1) od motornega bencina: 
- MB-86   103,02% 
- MB-98   82,26 
- NMB-95   67,52%; 
2) od dieselskega goriva: 
- D-1  :  95,63% 
- D-2   92,24% 
- D-3   91,22% 

Od dieselskega goriva D-2, ki ga za pogon traktorjev in 
kmetijske mehanizacije kupujejo kmetijske organizacije zdru- 
ženega dela, vodnogospodarske organizacije združenega 
dela, kmetijske zadruge, temeljne organizacije kooperantov 
in vojaške kmetijske ekonomije za svoje potrebe ali za 
potrebe svojih kooperantov - individualnih kmetijskih proiz- 
vajalcev pod pogoji in na način iz 6. člena ter 5. točke prvega 
odstavka 39. člena tega zakona, se plačuje temeljni prometni 
davek po stopnji 40,70%. 

poročevalec 
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Od dieselskega goriva, ki ga pod pogoji in na način iz 6. 
člena ter 5. točke prvega odstavka 39. člena tega zakona 
kupujejo organizacije združenega dela mestnega prometa 
izključno za pogon motornih vozil v mestnem in obmestnem 
prometu, se plačuje temeljni prometni davek, in sicer: 
- od D-1   35,42% 
- od D-2   35,73%. 

Z obmestnim prometom iz tretjega odstavka te tarifne šte- 
vilke je mišljen promet, ki poteka na lokaciji do 50 km. 

Od dieselskega goriva, ki ga pod pogoji in na način iz 6. 
člena ter 5. točke prvega odstavka 39. člena tega zakona 
kupujejo organizacije združenega dela železniškega, pomor- 
skega, rečnega in jezerskega prometa izključno za pogon 
motornih tirnih vozil in plovil, se plačuje temeljni prometni 
davek, in sicer: 
-od D-1   20,77% 
-od D-2   20,93% 
-odD-3  21,18%; 
3) od reaktivnega goriva in avionskega bencina   52% 
4) od petroleja za motorje    26% 
5) od svetilnega petroleja   17% 
6)od avionskih in motornih olj   24% 
7) od mineralnih mazivnih olj in masti, hipoidnih in drugih 
mineralnih olj in masti ter od olja za mazanje in primarnega 
(surovega) bencina   . 7% 
8) od utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah in kontejner- 
jih.    15%. 

Ce se utekočinjeni naftni plin uporablja po posebnih napra- 
vah za pogon motornih vozil in motornih plovil, se temeljni 
prometni davek plačuje po stopnji   62%; 
9) od kurilnega olja, in sicer: 
- od ekstra lahkega kurilnega olja (EL)   8,60% 
- od lahkega specialnega kurilnega olja (LS)   8,79%. 

Preden ga da v promet, mora proizvajalska organizacija 
obarvati ekstra lahko kurilno olje (EL) z jasno rdečo barvo, 
lahko specialno kurilno olje (LS) pa s črno barvo. 

Kurilno olje iz 9. točke te tarifne številke se sme uporabljati 
za pogon motornih vozil vseh vrst, plovil in drugih motorjev. 
Če se to kurilno olje uporablja za pogon motornih vozil, plovil 
ali drugih motorjev, razen plovil uporabnikov družbenih sred- 
stev, ki imajo pravico do davčne oprostitve po določbah te 
tarifne številke, se plačuje davek v desetkratnem znesku sto- 
penj iz te točke in ob uporabi sankcij, predpisanih v 8. točki 
prvega odstavka 53. člena in 58. členu tega zakona. 

Uporabo kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina 
v motornih vozilih in motornih plovilih kontrolirajo pooblaš- 
čeni delavci prometne milice, postopek za prekršek oziroma 
kazensko pravni postopek pa vodijo pristojna sodišča; 
10) od kurilnega olja - mazuta, in sicer: 
- lahkega (L), srednjega (S), težkega (T), ekstra.težkega (ET), 
lahkega - z nizko vsebnostjo žvepla (LNŽ), srednjega 
- z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ) in težkega - z nizko 
vsebnostjo žvepla (TNŽ)   11,16%. 

Če uporabniki družbenih sredstev kupujejo kurilno olje 
- mazut pod pogoji in na način iz 6. člena in 5. točke prvega 
odstavka 39. člena tega zakona izključno za porabo: pri prido- 
bivanju surovega železa v plavžih; pri pridobivanju jekla 
v Siemens-martinskih pečeh ter v globinskih in ogrevnih 
pečeh; pri pridobivanju aluminija - v vseh fazah (proces 
razklopa boksita z natrijevim hidroksidom); pri uparjanju luga 
zaradi pridobitve glinice; pri proizvodnji glinice v fazi kalcina- 
cije oziroma praženja aluminijevega hidrata; v procesu za 
vzdrževanje elektrolitnega aluminija v tekočem stanju pri 
določeni temperaturi, ki poteka v zbiralnih pečeh; pri proiz- 
vodnji livarskih zlitin aluminija v zbiralnih pečeh; pri pridobi- 
vanju feroniklja; proizvodnji cementa; pri proizvodnji 
bakrenca v plamenskih pečeh; za taljenje vložka za rafinacijo 
v topilnicah svinca, cinka in antimona; pri proizvodnji 
ognjevzdržnih materialov v rotacijskih pečeh; pri sintranju 
keramičnih izdelkov; pri taljenju surovin (kremenovega 
peska, dolomita, natrijevega glinenca, kalcinirane sode idr.) 
v steklarskih pečeh; pri proizvodnji embalažnega in votlega a 
stekla; v živilski industriji (proizvodnja sladkorja in jedilnega 
olja); v industriji gradbenih materialov; v termoelektrarnah na 
premog, v katerih se mazut uporablja za vžig; v termoelektrar- 
nah - toplarnah na mazut z močjo več kot 30 MW in toplarnah 
v mestih, ki so začele obratovati do 31. decembra 1983, ter 
v termoelektrarnah z močjo več kot 30 MW, ki so začele 
obratovati do 31. decembra 1983, izključno za količine 

mazuta, ki jih s posebnimi odločbami določi zvezni organ, 
pristojen za gospodarstvo, kadar oceni, da bo prišlo do pri- 
manjkljaja električne energije ter ogrožanja delovanja elektro- 
energetskega sistema države - se temeljni prometni davek 
plačuje po stopnji 6,79%. 

Temeljni davek od prometa proizvodov iz te tarifne številke 
se ne plačuje, če uporabniki družbenih sredstev kupujejo 
proizvode pod pogoji in na način iz 6. člena in 5. točke prvega 
odstavka 39. člena tega zakona, za naslednje proizvode: 

1) od naftnih derivatov - če jih organizacije združenega 
dela kemične industrije ali druge proizvajalne organizacije, ki 
proizvajajo naftne derivate ali mineralna maziva, uporabljajo 
izključno kot osnovni material za nadaljnjo predelavo oziroma 
proizvodnjo drugih proizvodov iz te tarifne številke; 

2) od avionskega bencina in reaktivnega goriva - če se 
kupujeta za pogon letal uporabnikov družbenih sredstev; 

3) od primarnega bencina - če ga plinske elektrarne kupu- 
jejo za proizvodnjo električne energije; 

4) od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) in lahkega special- 
nega kurilnega olja (LS) — če ju proizvajalne organizacije 
oziroma trgovinske organizacije prodajajo organizacijam 
združenega dela pomorskega in sladkovodnega ribištva za 
pogon ribiških ladij; 

5) od lahkega specialnega kurilnega olja (LS) - če se 
kupuje za pogon ladij vojne mornarice; 

6) od ekstra lahkega kurilnega olja (L) in lahkega special- 
nega kurilnega olja (LS) - če se prodajata za ogrevanje 
prostorov v prosvetno-kulturnih organizacijah združenega 
dela oziorma šolah, dijaških in študentskih domovih, centrih 
za obrambno usposabljanje, otroških, socialnih in zdravstve- 
nih organizacijah združenega dela; za pogon in ogrevanje 
hlevov, kokošnjakov, sušilnic, steklenjakov in plastenjakov in 
za proizvodnjo in sušenje kmetijskih pridelkov organizacij 
združenega dela; za ogrevanje pare pri proizvodnji - blanši- 
ranju proizvodov; za ogrevanje peči za peko kruha in peciva 
organizacij združenega dela in za ogrevanje prostorov in 
objektov v živalskih vrtih; 

7) od utekočinjenega naftnega plina - če ga uporabniki 
družbenih sredstev kupujejo za svoje potrebe, razen za pogon 
motornih vozil in motornih plovil s posebnimi napravami; 

8) od brightstocka in baznih olj - če jih proizvajalne organi- 
zacije kupujejo kot material za reprodukcijo pri proizvodnji 
specifičnih mazivnih olj, od katerih se plačuje temeljni pro- 
metni davek po tej tarifni številki, ali za proizvodnjo kablov, 
transformatorjev in amortizerjev; 

9) od kurilnega olja - mazuta, ki ga rafinerije proizvajajo in 
uporabljajo za svoje potrebe v skladu z normativi, določenimi 
v energetski bilanci Jugoslavije. 

Prometni davek po tej tarifni številki se ne plačuje: 
- od motornih in drugih mazivnih olj in masti, ki so bili 

prorizvedeni z deležem najmanj 25% baznega olja, doblje- 
nega z rerafinacijo. Z baznimi olji, dobljenimi z rafinacijo, so 
mišljena bazna olja, dobljena iz rabljenih motornih industrij- 
skih olj, ki po svoji kakovosti ustrezajo baznim oljem, doblje- 
nim iz surovine nafte; 

- od motornih bencinov, dieselskih goriv in ekstra lahkega 
kurilnega olja (EL) ter lahkega specialnega kurilnega olja 
(LS), če se na podlagi posebnega potrdila zveznega uprav- 
nega organa, pristojnega za zunanje zadeve, na podlagi vza- 
jemnosti prodajo tujim diplomatskim in konzularnim pred- 
stavnikom ter tujemu diplomatskemu osebju in konzularnim 
funkcionarjem; 

- od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) in lahkega special- 
nega kurilnega olja (LS), če ju kupujejo samostojne obratoval- 
nice - pekarne. 

Opomba: 
1. Davčna osnova za proizvode iz te tarifne številke je 

proizvajalska cena, povečana za odvisne stroške in delež za 
kritje stroškov prometa na debelo oziroma na drobno. 

2. Davčni zavezanec je: 
1) prodajalec, ki prodaja naftne derivate kupcem na črpal- 

kah in drugih prodajnih mestih; 
27) kupec naftnih derivatov - velik porabnik, ki kupuje te 

proizvode od proizvajalcev, uvoznikov ali organizacije združe- 
nega dela, ki se ukvarja s prometom, pod pogoji in na način iz 
5. točke prvega odstavka 39. člena tega zakona oziroma ki te 
proizvode neposredno uvaža za svojo končno porabo. Za 
velike porabnike po tej točki se štejejo organizacije združe- 
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nega dela s področja prometa ter enote in ustanove Jugoslo- 
vanske ljudske armade. 

Tar. št. 3 
Od tobačnih izdelkov se plačuje temeljni prometni davek, in 

sicer: 
1) od vseh vrst cigaret, ki niso izdelane po jugoslovanskem 

standardu oziroma ne spadajo v nobeno skupino iz 2. in 3. 
točke te tarifne številke, kakor tudi od kolekcij cigaret in od 
rezanega tobaka vseh vrst in kakovosti, razen tobaka za pipo 

62,20%; 
2) od vseh vrst ekstra cigaret - zavitka z 20 cigaretami, ki 

niso izdelane po jugoslovanskih standardih, in sicer: 
I. ekstra skupine   62,20% 
II. ekstra skupine   53,06% 
III. ekstra skupine   46,85% 
IV. ekstra skupine   44,51%; 

3) od vseh vrst cigaret - zavitki z 20 cigaretami, ki so 
izdelane po jugoslovanskih standardih, in sicer: 
- za cigarete, ki spadajo v I. kakovostno skupino .. 39,58% 
- za cigarete, ki spadajo v II. kakovostno skupino . 32,47% 
- za cigarete, ki spadajo v III. kakovostno skupino . 25,51,% 
- za cigarete, ki spadajo v IV. kakovostno skupino . 9,10%; 

4) od tobaka za pipo: srednje rezani tobak s širino reza nad 
0.8 do 2,00 mm; praženega, sosiranega in aromatiziranega; 
široko rezanega tobaka s širino reza nad 2 do 8 mm, praže- 
nega, sosiranega in aromatiziranega in tobaka, ki ni pražen, 
sosiran in aromatiziran, pač pa je na običajen način priprav- 
ljen za uporabo, s širino reza najmanj 1,5 mm, ter od cigar, 
cigarilosov, žvečilnega tobaka in njuhalnega tobaka.. .10%. 

Opomba: 
1. Davčna osnova za proizvode iz 1., 2. in 3. točke te tarifne 

številke je prodajna cena z vštetim davkom od prometa proiz- 
vodov. 

S prodajno ceno je mišljena cena, po kateri se prodajajo 
cigarete končnim porabnikom. 

Davčna osnova za izdelke iz 4. točke te tarifne številke je 
prodajna cena, v katero ni vštet davek od prometa proizvodov. 

2. Davčni zavezanec je vsaka organizacija združenega dela 
iz 13. člena tega zakona, ki proda proizvode iz te tarifne 
številke končnim porabnikom. 

Za končne porabnike po prvem odstavku te točke se štejejo 
gostinske organizacije združenega dela in gostinske enote 
negostinskih organizacij ter samostojna gostišča in samo- 
stojne trgovine. Končni porabniki morajo pri spremembi 
davčnih stopenj ali osnov popisati proizvode iz te tarifne 
številke v zalogi in pozitivno razliko v davku vplačati na 
določene račune. 

3. Tuje cigarete, ki so v prometu brez označbe firme doma- 
čega uvoznika, se štejejo za nezakonito uvožene cigarete, od 
katerih ni bil obračunan in ne plačan prometni davek. Za 
končnega prodajalca na drobno oziroma za imetnika takšnih 
cigaret se uporabi 53. člen tega zakona. 

Prvi odstavek te točke se ne nanaša na cigarete, izdelane po 
tuji licenci v domači tobačni tovarni. 

Tar. št. 4 
Od alkoholnih pijač in osvežilnih brezalkoholnih pijač in 

mineralnih in gaziranih vod se plačuje temeljni prometni 
davek, in sicer: 
1) od naravnih vin, medicinskih vin, medice in jabolčnika 

7,5% 
2) od osvežilnih brezalkoholnih pijač, aromatiziranih sirupov 
in pijač, ki vsebujejo do 2% alkohola   30% 
3) od mineralnih in gaziranih vod   30% 
4) od naravnega žganja in vinjaka   60% 
5) od piva   65% 
6) od drugih alkoholnih pijač   100%. 

Opomba: 
1. Davčni zavezanec za proizvode iz te tarifne številke so 
organizacija združvenega dela iz 13. člena tega zakona ter 
občani, ki jim je pristojni organ izdal dovoljenje, da prodajajo 
proizvode iz te tarifne številke kot rezultat svoje dejavnosti 
neposredno končnim porabnikom (samostojna gostišča in 
samostojne trgovine). 

2. Davčna osnova za proizvode iz te tarifne številke je: 
- za proizvajalne organizacije, uvoznike in trgovinske 

organizacije, ki te proizvode porabijo sami ali jih prodajajo 
drugim končnim porabnikom - prodajna cena; 

- za gostinske organizacije združenega dela in za gostin- 
ske enote negostinskih organizacij, ki so registrirane pri pri- 
stojnem gospodarskem sodišču za opravljanje gostinske 
dejavnosti, in samostojna gostišča - prodajna cena. Od te 
davčne osnove se obračunava davek po davčnih stopnjah 
v višini 36% stopenj, predpisanih v tej tarifni številki. 

3. Za končne porabnike se štejejo tudi gostinske in druge 
enote negostinskih organizacij združenega dela, ki niso regi- 
strirane pri pristojnem gospodarskem sodišču za opravljanje 
gostinske dejavnosti, športna društva, družbene in druge 
organizacije, društva ter obrtne organizacije združenega dela 
(slaščičarne idr.), ki kupujejo proizvode iz te tarifne številke za 
nadaljnjo prodajo končnim porabnikom (za izdelavo drugih 
proizvodov ali za druge namene). 

4. Z alkoholnimi pijačami po tej tarifni številki so mišljene 
pijače, ki vsebujejo več kot 2% alkohola. 

5. Za naravno vino iz 1. točke te tarifne številke se štejejo 
tudi polpeneča in peneča vina ter naravna desertna vina. 

6. Za osvežilne brezalkoholne pijače in aromatizirane 
sirupe oziroma mineralne in gazirane vode iz 2. in 3. točke te 
tarifne številke se štejejo pijače, ki vsebujejo do 2% alkohola. 
Če omenjene pijače vsebujejo več kot 2% alkohola, spadajo 
med druge alkoholne pijače iz 6. točke te tarifne številke. 

7. Za pivo iz 5. točke te tarifne številke se šteje pijača, ki se 
daje v promet kot pivo, ne glede na delež alkohola. 

8. Vinski destilat spada, kadar se prodaja končnim porabni- 
kom, med druge alkoholne pijače iz 6. točke te tarifne šte- 
vilke. 

Če so vinskemu destilatu, ne glede na delež alkohla, dodani 
sladkor ali kake druge sestavine, spadajo take pijače med 
druge alkoholne pijače iz 6. točke te tarifne številke. 

9. Specialna vina (desertna, likerna in aromatizirana) spa- 
dajo med druge alkoholne pijače iz 6. točke te tarifne številke. 

Tar. št. 5 

Od alkohola (etanola) se plačuje temeljni prometni davek, 
in sicer: 

1) od alkohola za izdelovanje alkoholnih pijač, za porabo 
v bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah združe- 
nega dela ter znanstvenih zavodih in laboratorijih, za konser- 
viranje preparatov in pulpiranje ter od denaturiranega alko- 
hola za gorivo   5 dinarjev 

2) od alkohola za proizvodnjo parfumerijskih in kozmetič- 
nih proizvodov   13 dinarjev 

3) od alkohola za končno porabo ter za rabo in prodajo 
v lekarnah   130 dinarjev. 

Opomba: 
1. Davčna osnova za proizvode iz te tarifne številke je 

hektolitrska stopnja čistega alkohola. 
2. Davčni zavezanec je proizvajalna organizacija, uvoznik 

ali trgovinska organizacija, registrirana za promet alkohola na 
način, določen v prvem odstavku 5. točke 39. člena tega 
zakona, ki alkohol sama porabi ali ga proda trgovinski organi- 
zaciji, ki ga kupuje za prodajo prek svojih prodajaln in drugih 
podobnih poslovnih enot, ali ga proda končnemu porabniku. 

3. Proizvajalne organizacije in drugi kupci, ki imajo pravico 
nabavljati alkohol za namene iz 1. in 2. točke te tarifne 
številke, smejo kupovati alkohol v te namene pod pogoji iz 
četrtega odstavka 6. člena tega zakona le neposredno od 
proizvajalne organizacije ali uvoznika, ki uvaža alkohol v svo- 
jem imenu in za svoj račun. Za proizvajalno organizacijo, ki 
proizvaja alkohol, je po tej točki mišljena organizacijska enota 
v sestavi proizvajalne organizacije, ki proizvaja alkohol, ki 
opravlja promet, vendar le glede alkohola, ki ga je proizvedla 
proizvajalna organizacija, v sestavi katere je. Od alkohola, ki 
ga kupci iz tega odstavka kupijo od drugih prodajalcev, se 
obračuna in plačuje davek po 3. točki te tarifne številke, če 
bolnišnice in druge zdravstvene organizacije združenega dela 
kupujejo alkohol za lastno porabo neposredno od trgovinske 
organizacije, ki prodaja alkohol na način iz prvega odstavka 5. 
točke 39. člena tega zakona, izjemoma plačujejo davek v zne- 
sku iz 1. točke te tarifne številke in pod pogoji iz te tarifne 
številke. 
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Temeljni prometni davek se ne plačuje od alkohola, ki ga 
proizvajalna organizacija kupi pod pogoji in na način, ki so 
določeni v četrtem odstavku 6. člena tega zakona, oziroma če 
ga uporabi za proizvodnjo drugih proizvodov, razen za proiz- 
vode iz te tarifne številke. 

4. Od proizvajalca, uvoznika oziroma prodajalca, ki proda 
alkohol kot naravno žganje ali drugo alkoholno pijačo ali drug 
proizvod, se poleg prometnega davka v znesku iz 3. točke te 
tarifne številke zaračuna tudi davek po stopnji iz tar. št. 4 te 
tarife. 

5. Proizvajalci alkohola in prodajalci alkohola na debelo 
morajo zagotoviti v svojem knjigovodstvu podatke o proizve- 
denih in prodanih količinah alkohola po namenu, za katerega 
je bil prodan. 

6. Kupec mora voditi posebno knjigo o porabi alkohola, ki 
ga je kupil, ne da bi plačal prometni davek, oziroma alkohola, 
ki ga je kupil za potrebe iz 1. in 2. točke te tarifne številke ali za 
nadaljnjo prodajo. 

7. Pravico do vračila plačanega prometnega davka od alko- 
hola, vsebovanega v alkoholni pijači ali drugem proizvodu, ki 
se izvaža, ima organizacija združenega dela, ki je takšno 
pijačo oziroma drug proizvod izvozila sama ali po drugi orga- 
nizaciji združenega dela, če predloži za to ustrezna dokazila. 

8. Druge vrste alkohola, razen etanola, spadajo v tar. št. 1 te 
tarife. 

9. Od vinskega destilata, ki ga pod pogoji iz te opombe 
kupijo proizvajalne organizacije kot polizdelek oziroma kot 
reprodukcijski material izključno za proizvodnjo alkoholnih 
pijač, se ne plačuje temeljni prometni davek. 

Od vinskega destilata 2 močjo nad 55 vol. % alkohola, ki se 
uporablja v druge namene, ne pa v namene iz prvega 
odstavka te točke, se plačuje temeljni prometni davek v zne- 
sku, določenem v 3. točki te tarifne številke. 

Vinski destilat z močjo 55 vol. % alkohola in manj, ki se 
uporablja v druge namene, ne pa v namene iz prvega 
odstavka te točke, se šteje za alkoholno pijačo in se zanj 
uporablja tar. št. 4 te tarife. 

Tar. št. 6 
Od osebnih avtomobilov se plačuje temeljni davek od pro- 

meta proizvodov, odvisno od delovne prostornine njihovih 
motorjev, in sicer: 
1) z delovno prostornino motorja do 0,95 I   15% 
2) z delovno prostornino motorja nad 0,95 I do 1,6 I ... 23% 
3) z delovno prostornino motorja nad 1,6 I do 2,0 I   62% 
4) z delovno prostornino motorja nad 2,0 I   95%. 

Opomba: 
1. Z osebnimi avtomobili iz te tarifne številke so mišljeni 

avtomobili za prevoz potnikov, ki imajo skupaj s sedežem za 
voznika največ devet sedežev in so izdelani po jugoslovan- 
skem standardu JUS M. NO. 01 - 1.2.2.3.1.1. 

Med proizvode iz te tarifne številke ne spadajo: terenski 
osebni avtomobili, specialna sanitetna vozila z vgrajenimi 
napravami za bolnike, specialna gasilska vozila, pogrebna 
motorna vozila, specialna vozila za milico in patrolno službo 
z vgrajenimi napravami. Za promet teh vozil se uporabljata 
tar. št. 1 te tarife in 7. člen tega zakona. 

2. Davčna osnova za vozila, ki se uvažajo, je prodajna cena 
z všteto carino, drugimi uvoznimi davščinami ter stroški trgo- 
vinskih organizacij. 

3. Od nadomestnih delov za osebne avtomobile se plačuje 
davek po ustreznih tarifnih številkah te tarife v odvisnosti od 
materiala, iz katerega so pretežno izdelani (kovina, usnje, 
guma idr.). 

4. Od začasnega uvoza osebnih avtomobilov, registriranih 
v tujini, ki jih organizacije združenega dela - »rent-a-car«, 
posojajo na podlagi pogodb s tujimi firmami tujim turistom in 
potnikom za uporabo v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji, se davek po tej tarifni številki obračunava in 
plačuje od osnove, od katere se za tak začasen uvoz obraču- 
navajo in plačujejo carine in druge uvozne davščine, pove- 
čane za plačano carino in druge uvozne davščine. 

Tar. št. 7 
Od naslednjih proizvodov se plačuje temeljni prometni 

davek, in sicer: 

1) po stopnji 3%. 
- od tkanin in drugih tekstilnih izdelkov (konfekcija, perilo 

ipd.), razen tistih, za katere je uvedena oprostitev davka od 
prometa proizvodov po 38. členu tega zakona: 

- od obutve, razen obutve, za katero je uvedena oprostitev 
davka od prometa proizvodov po 38. členu tega zakona; 

- od detergentov; 
- od vseh vrst lesnih plošč (vezanih plošč, lesonitnih 

plošč, panelnih plošč, ivernih plošč idr.) in oplemenitenih 
lesnih plošč; 

3) po stopnji 6% - od zdravil. 

Opomba: 

1. Za proizvode iz 2. točke te tarifne številke je davčni 
zavezanec lekarna in druga organizacija, ki navedene proiz- 
vode prodaja neposredno končnim porabnikom. 

Za davčne zavezance v prometu zdravil se štejejo tudi 
organizacije združenega dela (lekarna, drogerija idr.), ki pro- 
dajajo zdravila končnim porabnikom, ne glede na to, ali 
poslujejo samostojno ali pa v okviru medicinskih centrov ali 
drugih zdravstvenih organizacij združenega dela. Zadevne 
organizacije smejo kupovati zdravila za nadaljnjo prodajo 
neposredno končnim porabnikom (občanom idr.) pod pogoji 
in na način, določenimi v 6. členu tega zakona, ne da bi 
plačale temeljni davek od prometa proizvodov. 

2. Z drugimi tekstilnimi izdelki iz 1. točke te tarifne številke 
so mišljeni: gotovi izdelki iz tekstila ali pretežno iz tekstilnih 
materialov; tekstilna preja in sukanec, til, čipke, trakovi, veze- 
nine in drugo pozamenterijsko blago; specialne tekstilne tka- 
nine (klobučevina, prevlečene ali impregnirane tkanine, 
vštevši tudi elastične tkanine in plastično pozamenterijo); 
motvozi, prameni in konopi iz tekstilnih materialov in izdelki iz 
njih (ribiške mreže) in drugi mrežasti izdelki iz vrvi; tulci za 
klobuke; vata in predmeti in gaze, obveze, stenji iz tekstilnih 
vlaken, tkanine in drugi tekstilni predmeti za tehnično upo- 
rabo; cevi za črpalke in podobne cevi iz tekstilnega materiala, 
jermeni za transporterje in transmisijski jermeni iz tekstilnega 
materiala in drugi izdelki iz tekstilnega materiala (vreče, 
vrečke, cerade, šotori, platnene strehe, jadra in drugo blago iz 
cerade); odeje in pregrinjala, posteljno perilo in drugi pred- 
meti za preoblačenje, vštevši tudi prte in serviete, prešite 
odeje, žimnice (razen žimnic in vložkov z vzmetmi za postelje 
in kavče), blazine ipd., brisače, zavese, draperije, pregrinjala 
za postelje in blazinjake ter drugi tekstilni predmeti za gospo- 
dinjstvo; tkanine za dežnike in sončnike; pnevmatične tek- 
stilne blazine, nakupovalne mreže; zastave; talna prekrivala 
(preproge, kelimi in pregrinjala); tapiserije; obleke in perilo iz 
tekstilnih tkanin, pletenih in prepletenih tkanin; pribor za 
oblačila iz tekstilnih tkanin ter pletenih in prepletenih tkanin; 
robčki, šali, rute, tančice, kravate, ovratniki, manšete, čipkasti 
nabori, stezniki, naramnice, podveze, rokavice, nogavice, 
kratke nogavice ipd.; kape in klobuki ter drugi tekstilni izdelki. 

3. Za zdravila po 2. točki te tarifne številke se štejejo zdra- 
vila, ki se uporabljajo v tisti obliki, v keteri jih da v promet 
proizvajalec - gotova zdravila, zdravilne substance rastlin- 
skega, živilskega ali kemičnega izvora (mamila in farmacevt- 
ske kemikalije), iz katerih se v lekarnah pripravljajo zdravila 
po zdravniškem receptu ali po Jugoslovanski farmakopeji 
oziroma drugih zveznih predpisih; obvezilni material in sred- 
stva za šivanje ran; druga sredstva, ki so s posebnimi predpisi 
določena kot zdravila; gumijaste nogavice, plastični povoji za 
žile in pasovi proti revmi iz čiste runske volne. 

Od naslednjih proizvodov iz 2. točke te tarifne številke se 
plačuje temeljni prometni davek; gotovih bioloških proizvo- 
dov, kot so: serumi, cepiva, bakterijski proizvodi za profilak- 
tične, diagnostične in terapijske namene; kri in njeni proiz- 
vodi; krvni nadomestki in njihovi derivati ipd.; od redestilirane 
vode v ampulah; od zdravil, pripravljenih po receptu v lekar- 
nah in magistralnih zdravil; od dietnih preparatov in veterinar- 
skih zdravil; od ortopedskih pripomočkov in pribora; od pri- 
pomočkov za sluh, umetnih udov in pribora za frakture.. 

Temeljni prometni davek se ne plačuje, če se zdravila na 
način iz prvega odstavka 5. točke 39. člena tega zakona 
prodajajo bolnišnicam, zdravstvenim domovom, inštitutom in 
drugim zdravstvenim organizacijam, ki jih kupujejo za porabo 
pri opravljanju svoje dejavnosti. 

Temeljni prometni davek se ne plačuje od zdravil, ki jih 
lekarne ali druge zdravstvene organizacije združenega dela 
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prodajajo končnim porabnikom na recept in ki se plačujejo 
prek samoupravnih interesnih skupnosti zdravstvenega var- 
stva. 

4. S predpisom, izdanim na podlagi 62. člena tega zakona, 
se natančneje določijo proizvodi, ki spadajo v to tarifno šte- 
vilko. 

Tar. št. 8 
Od naslednjih proizvodov se plačuje temeljni prometni 

davek: 
- po stopnji 8%; 
1) od keramičnih izdelkov za gradbeništvo, silikatne opeke 

in opeke iz elektrofiltrskega pepela, gradbenega materiala iz 
plinskega betona, gradbenega termoizolacijskega materiala 
iz mineralnih materialov, steklene volne, plute in sintetičnih 
materialov, bitumena in hidroizolacijskih materialov, izdela- 
nih na bazi bitumena; 

2) od stavbnega pohištva; 
3) od pohištva; 
4) od televizijskih sprejemnikov; 
5) od radijskih sprejemnikov, gramofonov in glasbenih stol- 

pov, bodisi izdelanih kot posamični izdelki ali v različnih 
kombinacijah, od gramofonskih plošč, video-kaset, magneto- 
fonskih in magnetnih trakov, na katerih je posneta zabavna ali 
narodna glasba ali na katerih je pretežno zabavna ali narodna 
glasba; 

6) od hladilnikov in zamrzovalnikov : 
7) od pralnih strojev in pomivalnih strojev ; 
8) od vodnih grelnikov; 
9) od električnih likalnikov; 
10) od električnih in plinskih štedilnikov in kombiniranih 

štedilnikov na plin in električni tok, trajno žarečih peči in 
trajno žarečih štedilnikov za etažno ogrevanje, ki se kurijo 
s premogom, ter od peči in štedilnikov na trdna goriva (drva, 
premog idr.); 

11) od sesalnikov za prah; 
12) od šivalnih strojev; 
13) od termostatnih radiatorskih ventilov, rekuperatorjev in 

regeneratorjev toplote, ki izkoriščajo odpadno toploto, ioniza- 
cijskih stimulatorjev ojačene energije z visokonapetnimi 
impulzi s svečkami bencinskih motorjev, če imajo atest pri- 
stojnih organov; 

14) od traktorskih priklopnikov za kmetijstvo, od priklopni- 
kov za kolesa, avtomobilskih priklopnikov in motorjev za 
čolne 3,7 kW. 

Od naslednjih proizvodov se plačuje temeljni prometni 
davek: 

- po stopnji 12%. 
1) od usnja in usnjene galanterije iz usnja, umetnega usnja 

ali skaja ali kombinirano iz teh materialov; 
2) od koles in triciklov, koles in triciklov z motorjem, moto- 

ciklov z delovno prostornino motorja, ki ne presega 100 cm3, 
in otroških vozičkov (vozički za dojenčke); 

3) od izdelkov iz gume, vštevši tudi protektirane notranje in 
zunanje gume (plašče) za motorna vozila. Od novih notranjih 
in zunanjih gum (plaščev) za osebne avtomobile se plačuje 
davek po stopnji iz tar. št. 1 te tarife; 

4) od toaletnega mila in pralnega mila, mila za britje, od 
krem in pršil na bazi mila, ki se uporabljajo za britje, od 
medicinskega mila, zobnih past in praškov, losionov za usta, 
pudrov, krem, baby-olja, baby-mleka, penečih kopeli za 
otroke ter šamponov za lase in kopanje; 

5) od okrasnega kamenja, marmorja in granita ter njihovih 
izdelkov, ki se uporabljajo kot gradbeni material. 

Opomba: 
.1. S stavbnim pohištvom iz 2. točke prvega odstavka te 

tarifne številke je mišljeno: obdelane stenske obloge na pero, 
utor, ali zarezo, užlebljene, sestavljene na lastovičji rep ipd., 
parket, vrata, okna, oknice in drugi podobni izdelki, ne glede 
na to, iz katerega materiala so izdelani. 

2. S pohištvom iz 3. točke prvega odstavka te tarifne številke 
so, ne glede na to, iz katerega materiala so izdelani, mišljeni: 
omare, postelje, kavči, divani, mize, stoli, klopi, naslanjači, 
fotelji in polfotelji, kredence in vitrine, pulti, police, karnise, 
ležalni stoli, obešalniki (stenski in stojala), drugo pohištvo 
(luksuzne sobe, jedilnice, spalnice idr.), vložki z vzmetmi 
(»jogi žimnice« ipd ), maske za radiatorje, rekreativne mize in 

lestve, okenca in drugo pohištvo v bankah, poštah, državnih 
organih idr. 

3. Z usnjeno galanterijo iz 1. točke drugega odstavka te 
tarifne številke so mišljeni naslednji proizvodi iz usnja (obde- 
lanega idr.), umetnega usnja ali skaja ali izdelani kombinirano 
iz teh materialov: predmeti za potovanje (kovčki, neseserji, 
potovalke ipd.), torbarski izdelki (vrečke, denarnice, torbe za 
mape, etuiji za pisalni pribor, etuiji za nalivna peresa, igle, 
ključe ipd., mape za knjige, škatle za cigarete, aktovke, šolske 
torbe, torbe za orodje, nakupovalne torbe, razne športne 
torbe ipd.), škatle (za fotografske aparate, daljnoglede, puške, 
glasbila, steklenice, očala ipd.) idr., nalepke za prtljago, 
pasovi, usnjeni podstavki, deli za zaponke, sponke ipd. 

4. Trgovinska organizacija, ki opravlja promet motornih 
vozil iz 2. točke drugega odstavka te tarifne številke, je davčni 
zavezanec, ki - mora obračunati davek in ga vplačati glede 
na kraj poslovne enote, ki je vozilo - motorno kolo idr. 
prodala. 

Tar. št. 9. 

Od naslednjih proizvodov se plačuje temeljni prometni 
davek: 

1) po stopnji 50%: 
- od izdelkov iz nebrušenega ali brušenega kristalnega 

(svinčevega) stekla; 
- od izdelkov vseh vrst in oblik, izdelanih z več kot 2% iz 

zlata ali drugih plemenitih kovin (platina idr.), od izdelkov, 
izdelanih z več kot 50% iz srebra, razen filigranskih srebrnih 
izdelkov; 

2) po stopnji 80%. 
- od vžigalic; 
- od vžigalnikov za cigarete (plinski idr.). 
Če so vžigalniki izdelani z več kot 2% iz zlata oziroma 

drugih plemenitih kovin ali z več kot 50% iz srebra ali imajo 
naravni dragi kamen oziroma naravni biser, se temeljni pro- 
metni davek plača po stopnji 120%; 

3) po stopnji 90%: 
- od ur 

iz različnih ali kombiniranih materialov (stenske, namizne, 
ročne, žepne idr.), vštevši tudi ure, izdelane z več kot 2% iz 
zlata oziroma druge plemenite kovine oziroma z več kot 50% 
iz srebra ali z naravnim dragim kamnom oziroma naravnim 
biserom, njihova prodajna cena pa je večja od 100.000 dinar- 
jev za kos; 

- od ročno vozlanih preprog z več kot 120.000 vozlov na 
1 m2 in volnenih ročno tkanih enobarvnih ali meliranih pre- 
krival; 

- od parfumerijskih, kozmetičnih in toaletnih izdelkov, 
razen otroških pudrov, zobnih praškov in past, losionov za 
usta, otroških krem, baby-olja, baby-mleka, otroških penečih 
kopeli in šamponov za lase in kopanje; 

- od ladijskih motorjev in motorjev za čolne z močjo več 
kot 13 kW; 

4) po stopnji 100%: 
- od okrasnega blaga; 
- od usnja plazilcev (kač, kuščarjev, krokodilov idr.) in 

izdelkov iz navedenega usnja, od naravnega krzna in izdelkov 
iz navedenega krzna, razen usnja in krzna domačih živali in 
izdelkov iz tega usnja in krzna (obleka, obutev in drugi iz- 
delki); 

5) po stopnji 130%: 
- od naravnega dragega kamenja in naravnih biserov ter 

predmetov s takšnim kamenjem in biseri; 
6) po stopnji 600%: 
- od cigaretnega papirja, narezanega ali rezanega; 
7) po stopnji 750%: 
- od igralnih kart (v kompletu ipd.). 

Opomba: 
1. S proizvodi iz brušenega ali nebrušenega kristalnega 

(svinčevega) stekla so mišljeni proizvodi iz kalijevega stekla, 
ki vsebuje 19% ali več svinčevega oksida, izdelki iz kalijevega 
kalcijevega stekla (»češki kristal«) in izdelki iz okrasnega 
stekla, ki vsebuje 50% ali več svinčevega oksida. 

2. S parfumerijskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki iz 
tretje alinee 3. točke te tarifne številke so mišljeni: parfumi, 
kolonjske vode ipd.; kreme, mleka, losioni in drugi izdelki za 
nego kože; rdečilaza ustnice, šminka, pudri in drugi preparati 
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za maske, laki za nohte, paste za nohte, preparati za poliranje 
nohtov, topila za lake za nohte ipd.; olj'a, vode in kreme za 
lase; preparati za kodranje las, barvanje in razbarvanje las; 
utrjevalci in drugi preparati za lase; kreme in svinčniki za 
trepalnice in drugi podobni izdelki; preparati za odstranitev 
dlak; preparati za odstranitev neprijetnega vonja (deodoranti 
idr.); kreme za noge in drugi podobni izdelki. 

Z izdelki iz tretje alinee 3. točke te tarifne številke niso 
mišljena mila (trdna, poltrdna ali tekoča ali v prahu); osvežilni 
in higienski robčki; kapljice za oči; zaščitne kreme za roke; 
sredstva za odstranjevanje žuljev; sredstva proti revmi; mila, 
kreme in pene za britje ter zaščitni preparati za noge. 

3. Z okrasnim blagom iz prve alinee 4. točke te tarifne 
številke so mišljeni izdelki, ki so v celoti ali kombinirano 
izdelani iz različnega materiala (kovina, les, plastični materi- 
ali, morska pena, jantar, steklo idr.), ki se uporabljajo kot 
osebni okraski (prstani, broške, zapestnice, uhani, ogrlice, 
manšetni gumbi, igle in zaponke za kravate, sponke ipd.) 

4. Z naravnim krznom iz druge alinee 4. točke te tarifne 
številke so mišljena krzna: angorske koze, bobra, vidre, divje 
mačke, krta, veverice, leoparda, jaguarja, panterja, hijene, 
šakala, irvasa, kune, nutrije, malih ameriških medvedkov, ken- 
guruja, oposuma, pižmovke, hrčka, opice, srebrno-plave, pla- 
tinaste, črne, sive in bele lisice, astrahana, perzijanca, činčile, 
hermelina, skunka, risa ter soboljevina, vombat, balabaj krzno 
in druga krzna divjadi (divjega zajca, volka, jazbeca idr.). 
Z naravnim krznom iz te točke ni mišljeno usnje s krznom in 
dlako domačih živali (kunca, koze, konja, osla, teleta idr.). 
Omenjeni izdelki spadajo v izdelke iz tar. št. 8 te tarife. 

5. Z naravnim dragim kamenjem iz 5. točke te tarifne šte- 
vilke so mišljeni: diamant, korund in njegove varietete (rubin, 
safir, smaragd, ametist, akvamarin, hrizolit, hijacint, indijski 
topaz), spinel (rubin-spinel, balos-spinel, spinel-safir in črni- 
spinel), beril, akvamarin, zlati beril (morganit), hrizoberil. 

Z naravnim biserom je mišljen pristni naravni biser, ki 
nastaja v bisernih ostrigah ali školjki, dobljen naravno. 

S poldragim kamenjem, ki se daje v promet kot neobdelano 
oziroma nepripravljeno okrasno blago in za katerega se pla- 
čuje davek po tar. št. 1 te tarife, je mišljeno: 

1) plemeniti opal, ognjeni, navadni in polopal, hidrofan, 
kašalong, cirkonov hiacintin, topaz, hrizolit in olivin; 

2) granit (grosular, črni melanit, pirop, češki granit, ala- 
man, almandin, apersartin, topazolit, uvarovit idr.), turmalin, 
tirkiz, vezuvijan; 

3) glinenec (amazonski kamen, rumeni ortoklaz, sončni 
kamen, mesečni kamen, labradorit idr.), kremen (gorski kri- 
stal, sajasti kremen, ametist, rožnati kremen, citrin, češki 
topaz, avanturin, mačje oko, tigrovo oko, jaspis idr.), ortoklaz 
in glinenec (prozorni mesečni kamen, zeleni amazonit idr.). 

6. Od prometa novih ali rabljenih proizvodov iz druge ali- 
nee 1. točke in 5. točke te tarifne številke, ki ga občani 
opravijo neposredno ali po trgovinskih organizacijah združe- 
nega dela kot posrednikih ali po obratovalnicah samostojnih 
obrtnikov, se plačuje davek po tej tafirni številki, četudi je bil 
plačan v prejšnjem prometu. 

7. S predpisom, izdanim na podalgi 62. člena tega zakona, 
se natančneje določijo izdelki, ki spadajo v to tarifno številko, 
kar se šteje za druge plemenite kovine iz te tarifne številke ter 
način evidentiranja izdelkov iz plemenitih kovin idr. pri 
odkupu od občanov, pri zamenjavi staro za novo, popravilu 
ipd. 

Tar. št. 10 
Od naslednjih živil se plačuje temeljni prometni davek: 
1) po stopnji 10%: 
- od čokolade in drugih izdelkov za hrano, ki vsebujejo 

kakao; 
2) po stopnji 15%: 
- od južnega sadja, razen limon in mandarin; od sokov, 

sirupov in drugih izdelkov iz tega sadja, razen sokov, sirupov 
in drugih izdelkov iz limon in mandarin; 

- od soli (NaCI); 
3) po stopnji 20%: 
- od izdelkov iz sladkorja (bonboni, žvečilni gumi idr.); 
4) po stopnji 85%: 
- od surove, pražene in mlete kave in kavnega ekstrakta. 

Opomba: 
1. Davčni zavezanec za proizvode iz te tafirne številke je 

proizvajalec, uvoznik ali prodajalec, ki prodaja omenjene pro- 

izvode neposredno končnim porabnikom ali gostinskim orga- 
nizacijam združenega dela in gostinskim enotam negostin- 
skih organizacij združenega dela, ne glede na to, ali so regi- 
strirane pri pristojnem gospodarskem sodišču za opravljanje 
gostinske dejavnosti ali ne, ali pa jih prodaja neposredno 
končnim porabnikom (drugim obrtnim organizacijam - slaš- 
čičarnam idr.), in samostojnim gostiščem občanov ali civilnih 
pravnih oseb. 

2. S čokolado in drugimi izdelki za hrano, ki vsebujejo 
kakav, izj. točke te tarifne štefike so mišljeni izdelki iz kakava 
ali pretežno kakava (poltekoča čokolada, v obliki paste ipd.), 
polnjena čokolada, čokoladni bonboni, čokoladni desert! 
kakav v prahu s sladkorjem in drugi podobni izdelki, ki vsebu- 
jejo kakav. Izdelki (kolači, biskviti, keks ipd. z dodatkom 
kakava) spadajo v druga živila iz 3. točke prvega odstavka 38. 
člena tega zakona, od katerih se ne plačuje temeljni prometni 
davek. 

3. Z južnim sadjem iz prve ainee 2. točke te tarifne številke 
so mišljeni: dateljni, banane, kokosov oreh, brazilski oreh, 
akažu oreh, ananas, avokado, mango, guava, mangusta, fige, 
pomaranče, tangirske pomaranče, sudsumas pomaranče, kle- 
mentina in drugi hibridi citrusov, grenivka, citronovec in drugi 
agrumi, razen limon in mandarin, od katerih se ne plačuje 
prometni davek. 

S sokovi in sirupi so mišljene tudi mešanice (koktajli) sad- 
nih sokov, ki pretežno vsebujejo sokove iz južnega sadja. 

4. S soljo (NaCI) iz druge alinee 2. točke te tarifne številke 
je mišljena: jedilna sol; denaturirana sol za živali in sol za 
druge namene (sol za noge ipd.). 

5. Z izdelki iz sladkorja iz 3. točke te tarifne številke so 
mišljeni: izdelki v obliki bonbon ipd. iz sladkorja ali pretežno 
iz sladkorja, in sicer: trdi bonboni, trdi polnjeni bonboni, 
svileni bonbon, svileni polnjeni bonboni, draže bonboni, kara- 
mele, žele izdelki, fondant bonboni, gumijevi bonboni, žve- 
čilni gumi, sladkorne figure, komprimati in pastile, iakric 
bonboni, penasti izdelki, percipanski izdelki, likerski bonboni, 
marcipanski izdelki, nugatni izdelki, grilažni izdelki in krokant 
izdelki, ki se štejejo za bonbone; ratluk, tahan halva, četen 
halva, bela halva; ekstrakti sladkega korena idr. 

6. S predpisom, izdanim na podlagi 62. člena tega zakona, 
se natančneje določijo izdelki, ki spadajo v to tafirno številko. 

TARIFA TEMELJNEGA DAVKA 
OD PLAČIL ZA STORITVE 

Tar. št. 1 
Od plačil za prirejanje iger na srečo in posebnih iger na 

srečo iz te tarifne številke se plačuje temeljni prometni davek: 
1) od iger na srečo (avtomati na kovance, žetone ipd.), 

razen loterije (redna, izredna, ekspres in instant), od lota in 
športne prognoze, ki jih prirejajo organizacije združenega 
dela skupnosti loterijskih organizacij Jugoslavije, po stopnji 

15%; 
2) od posebnih iger na srečo (roulett, trente et guarante, 

baccara, shemin de fer ipd.) po stopnji   20%. 

Opomba: 
1. Davčni zavezanec po tej tarifni številki je prireditelj iger 

na srečo - uporabnik družbenih sredstev ali posameznik, ki 
ima dovoljenje pristojnega organa, pa prireja igre na srečo. 
Organ, pristojen da da dovoljenje za igre na srečo, pisno 
obvesti o izdanem dovoljenju zvezni upravni organ, pristojen 
za finance, ki vodi poseben register davčnih zavezancev. 

2. Prireditelj iger na srečo iz te tarifne številke, ki je imel do 
uveljavitve te tarifne številke dovoljenje pristojnega organa, 
da prireja igre na srečo, mora v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona poslati v skladu s 1. točko opombe k tej tarifni 
številki kopijo dovoljenja za opravljanje takšne dejavnosti 
zveznemu upravnemu organu, pristojnemu za finance, za vpis 
v register davčnih zavezancev, ki prirejajo igre na srečo iz te 
tarifne številke. 

3. Davčna osnova iz te tarifne številke je celotna vrednost 
prejetih vplačil za udeležbo v igrah na srečo, ko se odštejejo 
dobički igralcev; za vsako igro na srečo se iz tega naslova 
posebej določi davčna osnova. 
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4. S predpisom, izdanim na podlagi 62: člena tega zakona, 
se natančneje predpiše način izvajanja določb iz te tarifne 
številke. 

Tar. št. 2 
1. Od plačila, ki ga posameznik realizira s prevozom potnikov 
ali blaga z motornim vozilom, plovilom ali letalom na ozemlju 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, se plačuje 
temeljni davek od plačil za storitve po stopnji   5%. 

2. Od plačil, realiziranih od storitev prevoza potnikov ali 
blaga v mednarodnem cestnem, pomorskem, rečnem in zrač- 
nem prometu s krajem odhoda na ozemlju Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, plačuje tuja oseba temeljni 
davek od plačil za storitve po stopnji   5%. 

Tuja oseba iz prvega odstavka te točke plačuje davek na 
podlagi vzajemnosti. 

Opomba: 
1. Z davčnim zavezancem iz 1. točke te tarifne številke je 

mišljen posameznik, ki ima dovoljenje pristojnega organa za 
opravljanje prevozniške dejavnosti. 

Z davčnim zavezancem iz 2. točke te tarifne številke je 
mišljena tuja oseba, ki ustvarja prihodek iz naslova opravlja- 
nja prevoza potnikov in blaga v mednarodnem cestnem, 
pomorskem, rečnem in zračnem prometu s krajem odhoda na 
ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

2. Davek po 1. točki te tarifne številke se plačuje tudi od 
plačil za prevozne storitve, ki jih opravlja samostojni prevoz- 
nik ali drugi občan v okviru kooperacije ali druge oblike 
poslovno-tehničnega sodelovanja z obrtnimi zadrugami ali 
drugimi uporabniki družbenih sredstev. 

3. Davčna osnova za plačevanje davka po 2. točki te tarifne 
številke je prihodek iz naslova plačil za opravljene prevozni- 
ške storitve, v katerega ni vračunan temeljni davek od plačil 
za storitve. 

4. Vzajemnost v smislu 2. točke te tarifne številke glede 
določil za posamezne države Zvezni izvršni svet s svojim 
odlokom. 

5. Način ugotavljanja davčne osnove in plačevanja davka po 

tej tarifni številki se natančneje določi s predpisom, izdanim 
na podlagi 62. člena tega zakona. 

Tar. št. 3. 
1. Od plačil, realiziranih z uvozom proizvodov v svojem 

imenu in za račun naročnika ali v imenu in za račun naroč- 
nika, se plačuje temeljni davek od plačil za storitve po stop- 
nji   10% 

2. Od plačil, realiziranih s storitvami zastopanja tujih prav- 
nih ali fizičnih oseb, se temeljni davek od plačil za storitve 
plačuje po stopnji   30% 

3. Od plačil, realiziranih s prometom proizvodov iz brezca- 
rinskih prodajaln v državi, razen iz brezcarinskih prodajaln, ki 
so odprte na mejnih prehodih, se plačuje temeljni davek od 
plačil za storitve po stopnji   40% 

4.Od plačil, realiziranih z opravljanjem drugih zunanjetrgo- 
vinskih storitev, ki se opravljajo v skladu s posebnimi predpisi, 
ki urejajo opravljanje zunanjetrgovinskih storitev, se plačuje 
temeljni davek od plačil za storitve po stopnji   5% 

Opomba: 
1. Davčna osnova je celotno plačilo, ki se realizira z oprav- 

ljanjem storitev iz te tarifne številke, bodisi da se realizirajo 
kot redni ali izredni prihodki. 

Davčna osnova pri uvozu proizvodov iz 1. točke te tarifne 
številke je plačilo realizirano od naročnika oziroma tujega 
naročnika. 

Davčna osnova pri storitvah iz 2. točke te tarifne številke je 
zastopniška provizija, ki je obračunana v celotnem prihodku 
zastopnika. 

Davčna osnova za obračun davka po 3. točki te tarifne 
številke je razlika v ceni, ustvarjena s prodajo proizvodov 
v brezcarinski prodajalni v državi. 

2. Ne plačuje se davek po tej tarifni številki, če se proizvodu 
uvažajo v svojem imenu in za svoj račun, ne glede na to ali se 
kupujejo za nadaljnjo prodajo v državi ali gre za nakup repro- 
dukcijega meteriala ali opreme iz 7. in 9. člena tega zakona. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je drugi odstavek 
264. člena ustave SFRJ, po katerem se z zveznim zakonom 
uvajajo vrste dohodkov od obdavčenja proizvodov in storitev, 
ki so v prometu v vsej SFRJ, in določata način in višina tega 
obdavčevanja. 

Po 5. točki prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ federa- 
cije določa in zagotavlja dohodke, ki ji po tej ustavi pripadajo 
kot izvirni in v katere sodi tudi davek od prometa proizvodov 
in storitev v vsej Jugoslaviji. 

Za sprejetje tega zakona je po tretjem odstavku 286. člena 
ustave SFRJ pristojen Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki se uredi 
z zakonom, in razlogi za njegovo izdajo 

Ta zakon omogoča močnejše stabilizacijsko, ekonomsko in 
socialno delovanje prometnega davka (temeljnega in poseb- 
nega), kar vpliva na uresničevanje sprejetih ciljev in nalog 
razvojne politike in na uresničevanje ekonomske politike 
v skladu s spremembami v gospodarskem sistemu Jugosla- 
vije. 

To omogoča popolnoma celovit sistem obdavčevanja proiz- 
vodov in storitev, ki je tudi v skladu s smermi sprememb in 
s sprejetimi opredelitvami iz dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije, da se posredni davki postopoma preo- 
brazijo v neposredne. 

Sistem prometnih davkov je sistem posrednega, enofaz- 
nega davka, ki se plačuje pri končni porabi, njegove temeljne 
značilnosti pa so: 

- obračunava se in plačuje v zadnji fazi prometa (pri pro- 
daji končnemu porabniku), in sicer praviloma glede na pla- 
čane prodane proizvode; 

- davčni zavezanci so največkrat trgovinske organizacije 

združenega dela in vse druge organizacije združenega dela 
ter drugi uporabniki družbenih sredstev, občani in civilne 
pravne osebe - ki opravljajo promet proizvodov, ki je po tem 
zakonu promet, uresničen neposredno s končnim porabni- 
kom, za katerega se plačuje davek od prometa proizvodov, ali 
pa izvajajo storitve proti plačilu, za katere je uveden) davek za 
plačilo za storitve; 

- davek od prometa proizvodov plačuje kupec - končni 
porabnik, na katerega se davek preloži, kar pomeni, da ga 
prodajalec - davčni zavezanec - ne plačuje iz svojih sred- 
stev; 

- davčna obveznost prodajalca je pravzaprav omejena na 
pravilno evidentiranje in obračunavanje prometnega davka, 
na njegovo izterjavo od kupca - končnega porabnika ter na 
vplačilo tega davka tisti družbenopolitični skupnosti, kateri 
kot prihodek pripada; 

- predmet obdavčevanja je praviloma končna poraba, kar 
pomeni, da so proizvodna (reprodukcijska) poraba pri upo- 
rabnikih družbenih sredstev ter vlaganja v opremo, oproščeni 
prometnega davka in - davek se ne plačuje za proizvode, ki 
jih prodajajo trgovinske in druge organizacije združenega 
dela, registrirane za promet proizvodov tudi, ko jih nabavljajo 
pod pogoji, ki so s tem zakonom določeni za nadaljnjo pro- 
dajo (razen nekaterih izjem). 

Ekonomsko in razvojno funkcijo instrumentov ekonomske 
politike ima torej edinole temeljni davek od prometa proizvo- 
dov, ki je v pristojnosti federacije, in ki na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu deluje z enakimi stopnjami, olajšavami in opro- 
stitvami. Posebni prometni davek, ki ga lahko po tem zakonu' 
uvedejo republike in avtonomni pokrajini, je predvsem instru- 
ment fiskalne in prav tako tudi socialne politike. Njegovo 
delovanje je omejeno na določen, ne pa na vse jugoslovansko 
tržišče. Čeprav načeloma deluje omejevalno, lahko ta davek 
v določenih primerih deluje tudi negativno ekonomsko kar je 
izraženo pri omejevanju prometa določenih proizvodov ipd. 
Enako ni zanemarljiva niti njegova funkcija kot instrumenta 
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fiskalne politike, saj sestavlja približno eno tretjino skupne 
mase vseh prometnih davkov. 

Glavna značilnost sedanjega sistema prometnega davka je 
torej, da je na področju končne porabe, t. j. da se praviloma 
plačuje le od prometa proizvodov končne porabe in (razen 
izjemoma) ne bremeni stroškov proizvodnje in prometa, mar- 
več bremeni kupca - končnega porabnika, ki ga tudi plača 
v ceni kupljenega proizvoda. Pri tem so osnovna sredstva 
(oprema), ki jih nabavljajo uporabniki družbenih sredstev, 
skoraj v celoti oproščena prometnega davka (razen osebnih 
avtomobilov in pohištva za pisarne in podobne administra- 
tivne prostore). Občani - samostojni obrtniki so davka oproš- 
čeni za tisto opremo, ki jo izključno nabavljajo samo kot 
obrtniki-proizvajalci, t. j., ki se uporablja pri proizvodni 
dejavnosti (stroji za obdelavo kovine, plastike, lesa), ne pa 
tudi za storitvene dejavnosti za trgovino, gostinstvo ipd. Upo- 
rabniki družbenih sredstev so za reprodukcijsko porabo 
(razen naftnih derivatov, potrošnega in pisarniškega materi- 
ala) prav tako v celoti oproščeni prometnega davka, medtem, 
ko se samostojnim obrtnikom prizna davek plačan za kupljeni 
reprodukcijski material. 
III. Načela, po katerih mora biti urejeno 
razmerje na tem področju, namen, ki ga želimo 
doseči, in posledice predlaganih rešitev 

Glavni družbenoekonomski cilj tega sistema prometnega 
davka je, da se skoraj v celoti odstrani neposreden vpliv davka 
na pogoje za gospodarjenje. 

Predmet obdavčevanja je končna (t. j. finalna) poraba in 
davek od prometa proizvodov ni kalkulativni element pri 
strukturi cene proizvajalca, kar pomeni, da praviloma nepo- 
sredno ne obremenjuje pogojev za gospodarjenje, pri čemer 
ozemeljska pripadnost davka ne opredeljuje kraj proizvodnje, 
marveč kraj končne porabe. 

Obdavčevanja je oproščena reprodukcijska poraba (suro- 
vine, polproizvodi, deli ter osnovna pogonska goriva in ener- 
gija) Jer vlaganja v opremo v okviru dejavnosti organizacij 
združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

Prav tako je davka oproščena tudi prodaja proizvodov trgo- 
vinskim in drugim organizacijam združenega dela (gostinstvo 
ipd.), ki nabavljajo proizvode za nadaljnjo prodajo. 

Prometni davek se ne plačuje za proizvode, ki so na zalogah 
proizvajalca oziroma prodajalca, in tudi ne za prodane proiz- 
vode za katere ni bilo sprejeto plačilo. Zato ni razlogov, pa 
tudi ne potrebe, da se angažirajo lastna ali izposojena sred- 
stva davčnega zavezanca. V sedanjem sistemu prometnega 
davka ni torej obremenjena niti lastna cena proizvoda, niti 
dohodek, ki je v tej ceni vsebovan s stroški, povezanimi 
s plačilom davka iz lastnih oziroma izposojenih sredstev davč- 
nega zavezanca. 

Razen oprostitve plačila prometnega davka za reprodukcij- 
ski material in vlaganja v opremo uporabnikov družbenih 
sredstev, je druga poraba v družbenem sektorju praviloma 
obdavčevana (npr. potrošni material, pisarniški material, 
pohištvo za pisarne, osebni avtomobili ipd.), ker se v sistemu 
šteje za končno porabo. Skoraj 35% vseh proizvodov je oproš- 
čeno temeljnega prometnega davka (predvsem vsi glavni 
kmetijski izdelki, hrana, knjige, šolska učila, ortopedski pripo- 
močki, otroška obutev in obutev ipd.). Davek se prav tako ne 
plačuje za proizvode, ki se izvažajo. In končno, ta davek 
enako bremeni domače in tuje proizvode iste vrste, kakovosti 
ipd. 

Davčni zavezanec je praviloma prometna organizacija, ki ta 
davek preloži na kupca - končnega porabnika, tako da ga 
doda na svojo že oblikovano prodajno ceno. Plačevanje pro- 
metnega davka ne angažira sredstev prodajalca proizvoda kot 
davčnega zavezanca, ker se plačuje na podlagi prodanih 
proizvodov, ki so jih plačali končni porabniki. Splošne porabe 
torej ne kreditirajo davčni zavezanci, ker je v takšnem sistemu 
plačevanja davka odvisna od tržnih gibanj. 

Davčno osnovo sestavlja prodajna cena, iz katere se pravi- 
loma ne morejo izključevati nikakršni stroški, ki jih vsebuje. 
Na to prodajno ceno prodajalca (t. j. davčno osnovo) doda 
davčni zavezanec predpisani davek ob uporabi ustrezne 
davčne stopnje. Obveznost za obračunavanje davka nastane 
pri dobavi proizvoda prodajalni zaradi prodaje na drobno, 
davek pa se plača šele po realizaciji. 

Davek od prometa proizvodov ni izključno prihodek federa- 
cije, marveč je tudi prihodek republik in avtonomnih pokrajin, 
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v katerih je bil promet opravljen, s čimer tako v celoti rešen 
problem teritorialne pripadnosti davka. Federaciji pripada 
75% temeljnega davka od prometa proizvodov, republikam in 
avtonomnima pokrajinama pa ostalih 25%, pri čemer le-te 
s prispevki zagotavljajo federaciji svoj del prihodkov, potreb- 
nih za izvrševanje njenih ustavnih funkcij in obveznosti. 

Prometni davek je instrument v funkciji ekonomske, soci- 
alne in fiskalne politike. Pri tem je za naš družbenoekonomski 
sistem bolj primeren sistem plačevanja davkov od proizvodov 
kot pa od proizvajalcev, saj je bil svoj čas zaradi izraženih 
slabosti tudi zamenjan s takim sistemom, zlasti še, ker se pri 
faznem davku v proizvodnji pri izvozu lahko davka oprosti le 
končna faza proizvodnje, medtem ko druge faze proizvodnje 
zelo težko spremljajo davčne obremenitve proizvodov, ki se 
izvažajo itd., kar pa ne ustvarja težav v sedanjem sistemu 
davka za končne porabnike, ker je ves izvoz proizvodov 
oproščen davka. Če bi izvoz proizvodov v celoti oprostili 
davčnih dajatev oziroma, če stroškov za poslovanje ne bi 
obremeniti z davki in prispevki iz dohodka organizacij združe- 
nega dela ter z davki in prispevki iz osebnih dohodkov delav- 
cev, bi lahko veliko več storili, da bi bili naši proizvodi na tujih 
tržiščih konkurenčnejši in sposobnejši za uspešno tekmova- 
nje s proizvodi drugih držav proizvajalk. 

Zaradi glavne naloge pri spremembah v sistemu promet- 
nega davka, da moramo v osnovi ohraniti sedanji sistem 
z nujnimi spremembami in ga prilagoditi sedanjemu trenutku 
in ustavnim spremembam, ki potekajo, ocenjujemo, da to 
lahko dosežemo z naslednjimi temeljnimi rešitvami: 

- da ga je treba z dograditivjo poenostaviti in si prizadevati 
za nadaljnje izenačevanje davčnega tretmaja organizacij 
združenega dela in občanov - davčnih zavezancev; 

- da je trega revidirati dosedanje davčne oprostitve in 
v celoti obravnavati obseg in kakovost možnih davčnih opro- 
stitev in olajšav; 

- da se čim bolj izenači politika, davčnega tretmaja gospo- 
darjenja pri raznih oblikah lastnine oziroma, da se postopoma 
izenačijo pogoji za gospodarjenje v združenem delu in pri 
občanih, ki samostojno opravljajo gospodarske dejavnosti 
z delovnimi sredstvi v osebni lastnini, pri čemer ocenjujemo, 
da je treba pri tem voditi tudi določeno selektivno politko 
oziroma z davčnimi ukrepi spodbujati proizvodno dejavnost; 

- da se racionalizira davčna tarifa oziroma, da se kar se da 
zmanjša obstoječa tarifa temeljnega prometnega davka tako, 
da se čim bolj izenači in zmanjša število davčnih stopenj in 
tarifnih številk, s čimer bi pomembno odpravili tudi sedanje 
probleme, povezane z velikim številom davčnih stopenj (84) in 
tarifnih številk (14) oziroma zagotovili, da bo tudi sama 
davčna tehnika bolj enostavna in bolj poceni. 

S tem zakonom v osnovi predlagamo, da ostane sedanji 
sistem prometnega davka na istih temeljnih opredelitvah, t. j. 
da ostane enofazni potrošni davek, pri končni porabi, da se le- 
ta izpopolni v navednem smislu in zagotovi, da bo takšen 
sistem stabilen in osnovni vir prihodkov federacije in republik 
oziroma pokrajin. 

Oblike davka so: 
- davek od prometa proizvodov - ki se obračunava in 

plačuje v prometu proizvodov, namenjenih za prodajo za 
končno porabo; 

- davek od plačil za storitve - ki se praviloma plačuje 
samo za določena plačila za storitve, za katere je to izrecno 
določeno z zakonom. 

Promet končnih proizvodov, ki se neposredno realizira 
s končnim porabnikom, za katerega se plačuje davek od 
prometa proizvodov, je zlasti prodaja proizvodov občanom in 
civilnim pravnim osebam ne glede na to, za katere namene jih 
nabavljajo in na kakšen način (na primer iz skladišča, nepo- 
sredno od proizvajalca, iz prodajalne, uvoza ipd.), razen, če 
jih ne nabavljajo samostojne trgovinske in samostojne gostin- 
ske obratovalnice, ki so davčni zavezanci v naslednji fazi 
prodaje. 

Temeljni prometni davek je tržiščni (ekonomski) instru- 
ment, ki deluje v zadnji fazi prometa (t. j. pri prodaji proizvoda 
neposredno končnemu porabniku), in sicer ne le kot ekonom- 
ski marveč istočasno tudi kot socialni in razvojni instrument, 
ki deluje pri usklajevanju razmerij med proizvodnjo in porabo, 
razmerij pri cenah ipd. 

Temeljni prometni davek je namreč tudi pomemben instru- 
ment socialne politike s katerim vplivamo na odnose proiz- 
vodnje in porabe določenih proizvodov, predvsem tistih, ki so 
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posebnega pomena, za življenjsko raven občanov. Prometni 
davek prav tako olajšuje plasma tistih proizvodov in razvoj 
tistih dejavnosti, ki so posebno pomembni za izobraževanje in 
vzgojo, znanost, kulturo, umetnost, zdravstvo ipd., bodisi 
s popolno davčno oprostitvijo za določene proizvode, bodisi 
z določenimi davčnimi olajšavami ipd., pri čemer moramo 
upoštevati tudi glavno dejstvo, da je promenti davek najpo- 
membnejši in največji proračunski prihodek držbenopolitič- 
nih skupnosti pri uresničevanju prihodkov za splošno porabo 
(proračunski prihodek). 

Zaradi pomena, ki ga ima prometni davek predvsem kot 
instrument na enotnem jugoslovanskem tržišču so sistemske 
rešitve tako za temeljni prometni davek, ki se kot prihodek 
deli med federacijo in republikami oziroma avtonomnima 
pokrajinama kot tudi za posebni prometni davek, ki pomeni 
izključno prihodek republik in pokrajin, enotno urejene 
v sistemskih določbah tega zakona, kot so določbe o pred- 
metu obdavčevanja, davčni osnovi, davčnemu zavezancu, 
kraju plačevanja davka, vrstah davčnih stopenj, davčnih opro- 
stitev in olajšavah, o obračunavanju in plačevanju akontacij 
za davek ipd.). 

Za storitve, ki bi se obdavčevale na ravni federacije, ocenju- 
jemo, da je treba poleg obdavčevanja plačil od posebnih iger 
na srečo in plačil za prevozniške storitve, ki jih opravljajo 
občani oziroma tuje pravne in fizične osebe, v tej fazi davčne 
dogradnje sistema obdavčevati tudi plačila, ki se uresničujejo 
pri uvozu proizvodov za končno porabo, oziroma plačila, ki ga 
končni uporabniki uresničujejo z opravljanjem zunanjetrgo- 
vinskih storitev (proste carinske prodajalne ipd.), s čimer 
zagotavljamo, da bodo tudi ta plačila prek davka pomemben 
vir prihodkov družbenopolitičnih skupnosti, to pa do sedaj ni 
bil primer. 

Politika temeljnega davka od prometa proizvodov je konsti- 
tuirana v tarifi temeljnega prometnega davka (ki je sestavni 
del zakona), omogoča pa, da vodi Zvezni izvršni svet aktivno 
davčno politiko, da bi jo lahko (kar se sicer dogaja v večini 
svetovnih držav) v določenih primerih spreminjal oziroma 
povečeval, zmanjševal ali odpravljal davčne stopnje iz tarife 
prometnega davka, odvisno od potreb ekonomske, socialne 
in fiskalne politike. Politika teh davkov je torej v pristojnosti 
federacije, uresničuje pa se ob soglasju republik in avtonom- 
nih pokrajin. 

Politika posebnega republiškega oziroma pokrajinskega 
davka od prometa proizvodov in posebnega davka od plačil 
za storitve je v skladu s tem zveznim zakonom konstituirana 
v predpisih o uvedbi tega davka (v republiških oziroma pokra- 
jinskih zakonih in tarifah) oziroma v občinskih odlokih. 

Glede na zunanjetrgovinsko menjavo zagotavlja predlagan 
sistem prometnega davka pri končni porabi: 

- krepitev konkurenčne sposobnosti domačih proizvodov 
na zunanjem tržišču s tem da so vsi proizvodi, ki se izvažajo 
oproščeni temeljnega in posebnega davka od prometa proiz- 
vodov. Ta oprositev je popolna in vseobsežna (nanaša se na 
vse davke in brez izjeme na vse vrste proizvodov); 

- uvoz reprodukcijskega materiala in opreme uporabnikov 
družbenih sredstev je popolnoma izenačen z domačim repro- 
materialom in opremo; 

- davčna oprostitev velja tudi za proizvode, ki se uvažajo 
za nadaljnjo prodajo v državi enako kot so v notranjem pro- 
metu davka oproščeni proizvodi, ki jih trgovinske organizacije 
združenega dela nabavljajo za nadaljnjo prodajo; 

- uvoz proizvodov za neposredno končno porabo uporab- 
nikov - porabnikov, je obdavčen enako kot, če bi uporabnik 
enake proizvode nabavil v notranjem prometu. 

Vsa omenjena delovanja davka od prometa proizvodov kot 
instrumenta ekonomske politike lahko praviloma pridejo do 
polnega izraza v naslednjih primerih in pod naslednjimi po- 
goji: 

- če je stopnja temeljnega davka od prometa večja od 
skupne zbirne stopnje davka (republiškega oziroma pokrajin- 
skega) od prometa proizvodov v prometu določenih proiz- 
vodov; 

- če gre za proizvode, za katerih promet se plačuje samo 
temeljni davek od prometa proizvodov (na primer naftni deri- 
vati, cigarete); 

- če so predpisane davčne olajšave ali davčne oprostitve 
za vse vrste davkov od prometa proizvodov pri določenih 
proizvodih; 

- če se tudi pri drugih proizvodih istočasno in v ustreznem 
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razmerju korigirajo tudi stopnje posebnih davkov od prometa 
proizvodov v skladu s korekcijami stopenj temeljnega davka 
od prometa proizvodov. 

Predlagani zakon temelji na enakih načelih, na katerih sta 
temeljila tudi do sedaj veljavni zakon o obdavčevanju proizvo- 
dov in storitev v prometu in tarifa temeljnega prometnega 
davka, ki je njegov sestavni del, t. j. da se prometni davek 
plačuje v fazi finalne porabe (prodaja končnim porabnikom). 

IV. Načela, po katerih so konstituirane rešitve 
v tem zakonu 

S predlaganimi rešitvami iz tega zakona dosegamo: 
- krepitev ekonomske vloge prometnega davka, istočasno 

pa na stabilnejših osnovah zagotavljamo prihodke za splošne 
potrebe; 

- skladnejšo davčno obremenitev vseh proizvodov, ki so 
namenjeni za prodajo končnim porabnikom; 

- večjo zajetost proizvodov s tem davkom — tudi tistih, za 
katere je do sedaj veljala oprostitev temeljnega in prometnega 
davka od prometa proizvodov; 

- prerazdelitev davčne obremenitve na vse končne porab- 
nike (razen manjših izjem); 

- davčno oprostitev reprodukcijske porabe (t. j. prodaja 
surovin in drugih proizvodov, ki se uporabljajo v procesu 
proizvodnje uporabnikov družbenih sredstev ter delovnih 
sredstev - opreme in prodaja blaga trgovinskim organizaci- 
jam združenega dela), tako da do faznega obdavčevanja ne 
pride niti v fazi reprodukcijske porabe niti v fazi prometa 
proizvodov, ker se obdavčuje le končna poraba; 

- davčno oprostitev pri uvozu reprodukcijskega materiala 
za uporabnike družbenega sektorja pri opremi pa tudi za 
uporabnike družbenega sektorja ter za tiste občane - samo- 
stojne obrtnike, ki se ukvarjajo izključno s proizvajalno dejav- 
nostjo s sredstvi v osebni lastnini občanov, tako da se pri 
uvozu davek plačuje le, če proizvode neposredno uvažajo 
občani; 

- davčno oprostitev za celotni izvoz proizvodov in storitev. 

V. Finančna sredstva za izvajanje zakona 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna kakšna posebna 
finančna sredstva iz proračuna federacije. 

VI. Pojasnila pravnih rešitev iz osnutka zakona 

K1. členu 
Ta člen ureja temeljne postavke sistema prometnega davka 

v Jugoslaviji oziroma, da ima le-ta poleg fiskalne funkcije ter 
funkcije za zagotavljanje in zbiranje sredstev za vse družbe- 
nopolitične skupnosti predvsem tudi ekonomsko in razvojno 
funkcijo oziroma da je istočasno na določen način tudi regu- 
lator za usklajevanje odnosov med proizvodnjo in porabo 
oziroma odnosov pri cenah, zlasti kot instrument za pridobi- 
vanje dohodka na enotnem jugoslovanskem trgu. 

K 2. členu 
Rešitve so enake kot v obstoječem sistemu, oziroma obliki 

prometnega davka sta še nadalje davek od prometa proizvo- 
dov in davek od plačil za storitve. 

K 3. členu 
Ta člen v osnovi po istih načelih ureja sistem prometnega 

davka pri končni potabi. 
Davek od prometa proizvodov in storitev je namreč lahko 

temeljni prometni davek kot skupni prihodek federacije, repu- 
blik in avtonomnih pokrajin in poseben prometni davek, ki je 
izključno prihodek republik in avtonomnih pokrajin. Ta člen 
določa tudi teritorialno načelo, po katerem se ti davki plaču- 
jejo, oziroma določa kje in kdo lahko uvede posebni davek od 
prometa proizvodov in storitev. 

K 4. členu 
V osnovi ima enaka načela kot dosedanji sistem promet- 

nega davka pri končni porabi. 
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K S. členu 
Ta člen enako kot do sedaj ureja vprašanja glede tega, kaj 

se šteje za končno porabo pri kateri se plačuje prometni 
davek in katere prometne faze pri prodaji proizvoda so oproš- 
čene plačila prometnega davka. Tudi po predlaganih rešitvah 
se obdavčuje samo končna faza, pri porabi blaga, medtem ko 
se proizvodnja oziroma prometna faza ne odavčujeta, tako da 
je v vsemu ohranjen dosedanji značaj davčnega tretmaja 
končne porabe. 

K 6. in 7. členu 
V vsem so ohranjene sedanje rešitve, povezane z reproduk- 

cijsko porabo in nabavo opreme s strani uporabnikov družbe- 
nih sredstev. 

Glede opreme (delovnih sredstev), ki jo nabavljajo občani, 
je predlagatelj v vsem ohranil sedanje rešitve, da je treba 
davka oprostiti le delovna sredstva za tiste samostojne obrt- 
nike, ki opravljajo proizvodno dejavnost oziroma, da je treba 
določen čas zadržati sedanji selektivni pristop in ne vključe- 
vati nekaterih širših oprostitev (za storitvene dejavnosti, 
gostinstvo, trgovino ipd.), poleg drugega tudi zaradi bilančnih 
razlogov. 

K 8. členu 
V vsem je ohranjen sedanji sistem, da občani kupujejo 

rabljeno opremo ter, da se davčno spodbuja združevanje dela 
in sredstev med občani in uporabniki družbenithsredstev. 

K 9. členu 
V celoti ostanejo značaj in pogoji glede reprodukcijskega 

materiala, ki ga lahko brez davka nabavljajo uporabniki druž- 
benih sredstev, pri čemer je izvzeta le določena skupina 
proizvodov, ki se obdavčuje, ki je izjema tudi v dosedanjem 
sistemu. 

K 10. členu 
Za uoprabnike družbenih sredstev so še naprej iz opreme, 

ki se ne bi mogla nabavljati brez plačila prometnega davka, 
izvzeti osebni avtomobili in pohištvo za opremljanje pisarn. 

K11. členu 
V vsem še naprej ostanejo sistem vodenja davčnih evidenc 

ter načela, ki so se tudi do sedaj uporabljala pri rednem 
spremljanju in notranji in zunanji kontroli za nabavo ter pri 
spremljanju gibanja reprodukcijskega materiala in opreme 
brez plačila prometnega davka. Enako velja tudi za uporabo 
sankcij pri nenamenski uporabi in porabi tako nabavljenih 
proizvodov. 

K 12. členu 
Pri storitvah v celoti ostanejo dosedanje zakonske rešitve, 

da se lahko le za določene storitve uvede davek in da to velja 
tudi za različne oblike kooperacije oziroma poslovno-tehnič- 
nega sodelovanja med obrtniškimi zadrugami in drugimi upo- 
rabniki družbenih sredstev ter samostojnimi obrtniki. 

K13. in 15. členu 
V skladu z ustavnimi opredelitvami predlagamo, naj bo 

namesto temeljnih organizacij združenega dela, ki bodo ver- 
jetno še nadalje ena izmed oblik organiziranja uporabnikov 
družbenih sredstev - davčni zavezanec organizacija združe- 
nega dela kot osnovna oblika organiziranja in kot pravna 
oseba. 

K14. členu 
Še nadalje ostane inštitut davčne stimulacije pri rabljeni 

opremi, ki jo odkupujejo občani, ter obvezno plačevanje 
davka pri samostojni izdelavi in lastni porabi delovnih sred- 
stev, ki se v davčnem sistemu obvezno obdavčujejo (osebni 
avtomobili). 

K 16. členu 
V celoti je ohranjen dosedanji sistem interne kontrole in 

zagotavljanja pogojev za realno in točno spremljanje prometa 

blaga ter uporaba določenih sankcij za davčne zavezance, ki 
ne zagotovijo teh pogojev. 

K 17., 18. in 19. členu 
Glede davčne osnove pri prodaji proizvodov ostane vse po 

starem, bodisi da gre za domače blago ali pa za blago iz uvoza 
skupaj z drugimi izjemami, od katerih je odvisna natančna 
določitev kaj je v prometu davčna osnova (izključitev odvisnih 
stroškov, popust, ki ga uresničujejo kupci ipd.). 

K 20. členu 
Za razliko od dosedanjega sistema predlagamo, da se pri 

storitvah davek ne vključi v plačilo, ki ga izvajalcu storitve 
plača uporabnik storitve, ker se tako zagotovi, da davek ni 
vključen v dohodek davčnega zavezanca, marveč se lahko 
zaradi povsem davčno-tehničnih razlogov s preračunano 
stopnjo izključi iz realiziranega plačila. 

K 21. in 22. členu 
V celoti ostanejo dosedanje rešitve za davčne stopnje tako 

pri proizvodih kot pri storitvah. 

K 23. členu 
Glede nastanka davčne obveznosti, t. j. trenutka, ko se 

šteje, da je nastala davčna obveznost, ter kdaj je treba eviden- 
tirati nastajanje prometa oziroma kdaj je teba obračunati in 
plačati prometni davek, v celoti ostanejo dosedanje zakonske 
rešitve. 

K 24. in 25. členu 
V zvezi z zagotovitvijo pogojev in obveznim registriranjem 

prometa proizvodov oziroma opravljanja storitev tako po upo- 
rabnikih družbenih sredstev kot po davčnih zavezancih 
- občanih, so zadržane dosedanje rešitve, ki so bile predpi- 
sane leta 1988 s spremembami dosedanjega zakona oziroma 
z usklajevanjem obstoječega sistema. Predlagano je le, da bi 
bilo treba zaradi enotnosti tudi davčne knjige predpisati 
z zveznim predpisom, s čimer bi se izognili različnim postop- 
kom pri njihovem evidentiranju, izkazovanju podatkov itd. 

K 26., 27., 28. in 29. členu 
Predlagano je, da uporabniki družbenih sredstev plačujejo 

akontacije tako kot doslej, za občane - davčne zavezance pa 
so predvidene spremembe, tako da bi se zanje določil skoraj 
enak način plačevanja akontacij ter roki za plačilo davkov, da 
bi bili vsi davčni zavezanci v enakem položaju. 

K 20., 31. in 32. členu 
Pri končnem obračunu davkov so zadržane dosedanje 

zakonske rešitve. 

K 32. členu 
Predlagano je, da se pri neblagovnem vplačilu davkov obre- 

sti nad eskontno mero povečajo s 40% na 50%, tako da bi se 
izenačile z zakonskimi obrestmi, ki so določene tudi v poseb- 
nem zveznem zakonu. 

K 34., 35., 36. in 37. členu 
V zvezi s krajem plačila davka ter prometom proizvodov in 

v zvezi z opravljanjem storitev so zadržane veljavne zakonske 
rešitve. 

K 38. členu 
Pri davčnih oprostitvah so v glavnem zadržane vse veljavne 

zakonske rešitve ob razširitvi objektivne oprostitve samo za 
računalnike, glede na to, da je njihova uporaba zelo 
pomembna, zlasti če upoštevamo njihovo vsestransko korist- 
nost pri davčnem evidentiranju, pri tehniki obračuna in plače- 
vanja davkov idr. 

Nekatere prejšnje oprostitve, npr. za glasbene instrumente 
in športne rekvizite so črtane iz dosedanjih oprostitev kot 
nepotrebne, ker se lahko ta sredstva za delo nabavljajo brez 
davka. 

Za vse knjige, publikacije in druge grafične izdelke velja 
objektivna oprostitev ne glede na to kdo je kupec in za kakšno 
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delo gre, s čimer je zelo poenostavljen dosedanji mehanizem 
obveznega dajanja mnenja republiških in pokrajinskih orga- 
nov v zvezi s tem, ali je kakšen izmed teh izdelkov oproščen 
davka ali ne. 

K 39. členu 
Glede posebnega davka od prometa proizvodov so v celoti 

zadržane dosedanje davčne oprostitve. 

K 40. in 41. členu 
V zvezi s plačevanjem prometnega davka samostojnih trgo- 

vin je predlagano, da se veljavni sistem popolnoma spremeni, 
in sicer naj bi bili po tem predlogu davčni zavezanci v prihod- 
nje oproščeni plačila prometnega davka pri nabavi proizvo- 
dov za nadaljnjo prodajo in bi davek plačevali tako kot zdru- 
ženo delo. t. j. šele po opravljeni prodaji (realizaciji) končnim 
uporabnikom. Tem prodajalcem bi se prav tako povračilo za 
kritje prometnih stroškov (marža idr.) vračunava/o v davčno 
osnovo, kar se doslej ni. 

K 42. členu 
Pri sistemu temeljnega davka od plačil za storitve je predla- 

gano, da se poleg dosedanjih rešitev ta davek lahko uvede 
tudi od plačil za določene zunanjetrgovinske storitve pri 
uvozu blaga ali opravljanju storitev, od plačil, realiziranih pri 
prometu proizvodov v prostih carinskih prodajalnah (razen pri 
tistih, ki so na mejnih prehodih) ter od plačil za opravljene 
bančne in kreditne storitve končnim uporabnikom. 

K 43. členu 
Glede posebnega davka od plačil za storitve so v celoti 

zadržane dosedanje davčne oprostitve. 

K 44. do 51. členu 
Vsi dosedanji inštituti in rešitve glede zastaranja plačevanja 

davkov, kontrole nad obračunavanjem in plačevanjem davka, 
pravnih sredstev, obnove postopka in vračila davkov in davč- 
nih stimulacij so zadržani v celoti kot je to urejal veljavni 
zakon. 

K 52. do 59. členu 
Kazenske določbe so zadržane v celoti, tako kot je dolo- 

čeno v spremembah veljavnega zakona - Uradni list SFRJ št. 
27/88, usklajene so le predvidene kazni in je predlagano, da se 
za davčne zavezance - posameznike poleg denarne kazni za 
davčne prekrške uvede tudi kazen zapora. 

K 60., 61. in 62. členu 
Glede vsega so zadržane veljavne rešitve v zvezi z aktivno 

davčno politiko, ki jo vodi Zvezni izvršni svet - zlasti glede 
preprečevanja in odprave motenj na tržišču - ki lahko davčne 
stopnje povečuje oziroma zmanjšuje do 50% glede na 
veljavne stopnje iz tarife temeljnega in splošnega prometnega 
davka. 

K tar. št. 1 tarife temeljnega prometnega davka 
Pri tej tarifni številki so v celoti zadržane dosedanje davčne 

rešitve. 

K tar. št. 2 
Davčne stopnje se namesto na štiri sedaj zaokrožijo na dve 

decimalni mesti (zaradi lažjega obračuna in težav, do katerih 
je prihajalo predvsem na črpalkah), pri čemer so predlagane 
veljavne davčne stopnje, ki so določene v uredbi o povečanju, 
zmanjšanju oziroma odpravi stopenj temeljnega davka od 
prometa določenih proizvodov (Uradni list SFRJ št. 54/88). 

Predlagano je, da nižje davčne stopnje veljajo tudi za vod- 
nogospodarske organizacije pri nabavi diesetskega goriva 
D2, tako kot to velja za vse kmetijske organizacije in njihove 
kooperante, da bi bile te organizacije v enakem ekonomskem 
položaju. Prav tako je predlagano, da se zmanjšajo stopnje pri 
mazutu, ki ga za proizvodnjo električnega toka uporabljajo 
termoelektrarne, večje od 30 MW, ki so začele obratovati do 
31. decembra 1983, in to le, če gre za proizvodnjo na podlagi 
posebnih odločb pristojnega zveznega organa ob večjem 

pomanjkanju električne energije in ogrožanju funkcij elektro- 
energetskega sistema države. 

K tar. št. 3. 
V celoti je zadržan dosedanji sistem obdavčevanja tobačnih 

izdelkov, veljavne davčne stopnje pa so ostale na dosedanji 
ravni, pri čemer je predlagano, da se za posebne vrste tobač- 
nih izdelkov - tobak za pipo, cigarilosi, žvečilni tobak in 
njuhalni tobak, izenačijo davki. 

K tar. št. 4. 
V celoti ostavijo dosedanji način obdavčevanja ter veljavne 

davčne stopnje, predlaga pa se, da se davčno enako tretirajo 
vse osvežilne brezalkoholne pijače, oziroma da se sedaj poleg 
gaziranih pijač po enaki stopnji obdavčujejo tudi osvežilne in 
negazirane brezalkoholne pijače. 

K tar. št. 5. 
Zadržan je dosedanji režim obdavčevanja predlagano pa je, 

da se denaturiran alkohol za gorivo davčno izenači z uporabo 
tega proizvoda pri drugi beneficirani porabi. 

K tar. št. 6 
Pri osebnih avtomobilih v celoti ostanejo dosedanji režim 

obdavčevanja in veljavne davčne stopnje. 

K tar. št. 7. 
Predlagano je, da se za detargente in lesne plošče stopnja 

temeljnega prometnega davka zmanjša s 4% na 3%, s čimer bi 
se ti izdelki uvrstili v skupine z najnižjo davčno stopnjo (obla- 
čila, obutev). 

K tar. št. 8. 
V celoti ostanejo veljavni režim obdavčevanja kot tudi 

davčne stopnje za yse izdelke, ki so bistvenega pomena za 
življenjsko raven občanov, predlagano pa je, da se davčno 
izenačijo vsi radijski sprejemniki, ne glede na to ali gredo 
v promet kot posebni ali kot kombinirani izdelki. 

K tar. št. 9. 
Dosedanje tar. št. 7., 8., 9. in 10. so združene v eno tarifno 

številko, predlagana pa je tudi nova sistemizacija vseh tistih 
izdelkov, ki se štejejo za izdelke »višjega standarda«, in korek- 
cija davčnih stopenj. 

K tar. št. 10. 
Izdelki iz dosedanjih tar. št. 13., 14. in 15. so združeni v eno 

tar. št., in sicer tista živila, za katere se plača temeljni pro- 
metni davek, hkrati pa so minimalno korigirane dosedanje 
davčne stopnje. 

K tar. št. 1. tarife temeljnega davka od plačil za storitve 
V celoti ostanejo dosedanji sistem in davčne stopnje za 

plačilo tega davka pri prirejanju iger na srečo. 

K tar. št. 2. 
V celoti je zadržan celotni sistem obdavčevanja transport- 

nih storitev oziroma prevoz potnikov in blaga, ki jih opravljajo 
tuji prevozniki - fizične in pravne osebe - oziroma domači 
prevozniki - občani. 

K tar. št. 3. 
Predlagano je diferencirano obdavčevanje plačil, realizira- 

nih pri opravljanju določenih zunanjetrgovinskih storitev iz 
naslova uvoza proizvodov, prodaje uvoznega blaga prek kon- 
signacije in prostih carinskih prodajaln ter obdavčevanje pla- 
čil, realiziranih pri opravljanju zastopniških poslov. 

Predlagatelj meni, da bi bilo treba s tem davkom obdavčiti 
plačila, ki se realizirajo pri opravljanju določenih zunanjetrgo- 
vinskih sredstev za financiranje vseh pomembnejših funkcij in 
intervencij v gospodarstvu (kompenzacije, tečajne razlike, 
obresti v kmetijstvu), temveč tudi zato, ker je sedaj ta dejav- 
nost popolnoma izven obdavčevalnega sistema, in ker bomo 
tako vplivali na določene tokove zunanjetrgovinske menjave, 

24 poročevalec 



na določen način pa bi se pogoji gospodarjenja organizacij, ki 
opravljajo te dejavnosti, izenačili z drugim delom gospodar- 
stva, ki ni v enakem položaju, in so mu z drugimi instrumenti 
omejena sredstva, ki jih lahko ustvari pri opravljanju teh 
storitev pri prometu domače opreme. 

Učinki: 
Po zakonu o financiranju federacije je temeljni davek od 

prometa proizvodov skupni prihodek federacije in republik 
oziroma pokrajin in se deli tako, da pripada 75% federaciji, 
25% pa republikam in avtonomnima pokrajinama, pri čemer je 
izjema predvidena samo za naftne derivate, kjer se poleg take 

delitve izloča tudi davek za financiranje določenih intervencij 
v gospodarstvu (izvozne stimulacije, tečajne razlike, zvezne 
blagovne rezerve, avtomobilska cesta idr.). 

Pri temeljnem davku od storitev (ti davki se bodo uporabljali 
od 1. januarja 1989) bo znašal delež federacije 25%, republi- 
kam oziroma pokrajinam pa bo pripadlo 75%. 

Poseben prometni davek je sicer v celoti prihodek rapublik 
in avtonomnih pokrajin oziroma občin. 

Ker bo ta zakon začel veljati od 1. januarja 1989 in ker so 
v bistvu skoraj vse davčne stopnje ostale enake, lahko priča- 

If.mo davčni učinek na podlagi tega zakona samo, če bo 
izključen učinek povečanja cen iz naslova inflacije, in sicer 
v naslednjih zneskih: 

OSNUTEK ZAKONA delovno gradivo 

o plačilnem prometu s tujino (ESA-589)' 

POVZETEK 

Osnutek tega zakona vsebuje v osnovi tele rešitve: 
- trajne določbe veljavnega zakona o deviznem poslo- 

vanju z manjšimi spremembami in dopolnitvami: 
- določitve posebnih pogojev gospodarjenja za organi- 

zacije združenega dela, ki opravljajo: investicijska dela 
v tujini, dolgoročno proizvodno kooperacijo s tujino, posle 
posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, angencij- 
ske in druge posle, ki imajo na podlagi drugih zveznih 
zakonov določene specifičnosti glede na redne posle 
zunanjetrgovinskega prometa; 

- način plačevanja oziroma določanja obsega plačeva- 
nja uvoza blaga, storitev in neblagovnih plačil, razčlenjen 
po posameznih oblikah in namenih uvoza: 

- vključevanje delovnih ljudi, ki opravljajo dejavnost 
s samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina 
občanov, v ekonomske odnose s tujino, pri čemer so ti 

subjekti glede pravic in obveznosti izenačeni z organizaci- 
jami združenega dela. 

Predlagane rešitve zagotavljajo: 
- motiviranost organizacij združenega dela, da uresni- 

čujejo večji izvoz in hitrejše plačevanje ustvarjenega 
izvoza, s čimer prispevajo k delovanju enotnega deviznega 
trga ob uravnovešeni ponudbi in povpraševanju po de- 
vizah; 

- višjo stopnjo varnosti tuje osebe iz naslova terjatev, 
ki jih uveljavljajo pri poslovanju z domačimi organizaci- 
jami združenega dela; 

- enostavnejši mehanizem določanja in izvrševanja 
obsega plačil iz vseh oblik in namenov uvoza, posebno pri 
družbeno priznanih reprodukcijskih potrebah; 

- večjo dohodkovno motiviranost organizacij združe- 
nega dela; 

- da je dinar edino plačilno sredstvo v državi, devize pa 
namenjene izključno za plačevanje do tujine. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Za sprejemanje plačil in plačevanja v devizah in dinarjih pri 

poslovanju s tujino in drugem deviznem poslovanju veliaio 
določbe tega zakona. 

Devize po tem zakonu so terjatve v tujino iz kateregakoli 
naslova, ki se glasijo na tujo valuto, s katero je mišljena tudi 
obračunska valuta, ter vse vrste efektivnega tujeaa denarja 
razen kovanega zlatega denarja. 

Devize se uporabljajo samo za plačevanje v tujini v skladu 
z določbami tega zakona. 

2. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin so v mejah svojih pravic in 

jini od9°vorne za sP'°šno likvidnost pri plačevanju v tu- 
Pooblaščena banka je v mejah pravic in dolžnosti, predvide- 

nmv zveznem zakonu, odgovorna za lastno likvidnost pri 
plačevanju v tujini. 

3. člen 
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določajo in 

usklajujejo proporci izvora blaga in storitev ter finančne in 
druge ekonomske transakcije med domačimi in tujimi ose- 

OPOMBA 
V besedilu tega zakona so z zvezdico (*) označeni: 
— členi, ki so novi v primerjavi z veljavnim zakonom o deviznem 

poslovanju; 
- odstavki, ki so novi v primerjavi z veljavnim členom v zakonu. 
V odstavku, kjer je delno dopolnjeno besedilo, je ta del besedila 

podčrtan. 

4. člen 
Devize se v Jugoslaviji kupujejo in prodajajo na enotnem 

deviznem trgu. 

5. člen 
Uvoz blaga in storitev se v tujini plačuje v skladu s tem 

zakonom. 
Blago in storitve, katerih uvoz ja> reguliran, se plačujejo na 

podlagi določene pravice do tega uvoza. 
Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 

nim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, imajo pri poslo- 
vanju s tujino enak položaj kot organizacije združenega dela 
(podjetja) če s tem zakonom ni določeno drugače. 

Organizacija združenega dela (podjetje), pooblaščene 
banke in druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: organi- 
zacija združenega dela/podjetje) sme ustvarjati obveznosti do 

l'n® sam° v okviru pravice do plačevanja in pravice do 
zadolževanja, določenih v skladu z zveznim zakonom. 

6. člen 
Občani in civilne pravne osebe, razen delovnih ljudi ki 

samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, 
ki so lastnina občanov, lahko imajo devize na deviznem 
računu ali kot devizno hranilno vlogo pri pooblaščeni banki in 
jih uporabljajo za plačevanje v tujini v skladu s tem zakonom. 

Tuja fizična oseba lahko ima devize na deviznem računu ali 
kot devizno hranilno vlogo pri pooblaščeni banki. 

Za devize na deviznem računu in za devizno hranilno vloao 
jamči federacija. 

7. člen 
Prepovedani so nakup, prodaja, podaritev, sposojanje in 

1) Ta izraz je dan pogojno, usklajen pa bo z zakonom o podjetju. 
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dajanje deviz v hrambo med domačimi osebami ter med 
domačo osebo in tujo osebo v Jugoslaviji, če s tem zakonom 
ni drugače določeno. 

8. člen 
Prepovedano je plačevanje in sprejemanje plačil v devizah 

ali zlatu med domačimi osebami ter med domačo osebo in 
tujo osebo v Jugoslaviji in sklepanje poslov, pri katerih se 
dinarska vrednost pogodbene obveznosti izračunava na pod- 
lagi cene zlata ali tečaja dinarja glede na tuje valute, če s tem 
ali drugim zveznim zakonom ni drugače določeno. 

Pravni posel, sklenjen v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena, je ničen. 

9. člen 
Z domačo osebo so po tem zakonu mišljene organizacije 

združenega dela (podjetje), banka, zadruga, zbornica, samou- 
pravna interesna skupnost in druga samoupravna organiza- 
cija in skupnost, delovni človek, ki samostojno opravlja 
dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, družbenopolitična skupnost in njeni organi in organiza- 
cije, družbenopolitična in druga družbena organizacija ter 
druga pravna oseba s sedežem v Jugoslaviji in fizična oseba 
s stalnim prebivališčem v Jugoslaviji. 

S tujimi osebami so po tem zakonu mišljene vse pravne in 
fizične osebe, razen oseb iz prvega odstavka tega člena. ^ 

10. člen 
S pooblaščeno banko sta po tem zakonu mišljeni banka, ki 

ima pooblastilo za opravljanje plačilnega prometa in kreditnih 
poslov s tujino (v nadaljnjem besedilu: banka, pooblaščena za 
posle s tujino), in banka, ki ima pooblastilo za opravljanje 
devizno-valutnih poslov v Jugoslaviji (v nadaljnjem besedilu: 
banka, pooblaščena za devizne posle v državi). 

11. člen 
Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s poseb- 

nim namenom ima v deviznem poslovanju pravice in obvezno- 
sti, ki jih imajo po tem zakonu organizacije združenega dela 
(podjetja), če z zveznim zakonom ni drugače določeno. 

Pravice in obveznosti, ki so s tem zakonom posebej dolo- 
čene za Zvezno direkcijo za promet in rezerve proizvodov 
s posebnim namenom, se v vsem nanašajo tudi na plačevanje 
in sprejemanje plačil za uvoz in izvoz specifičnih sredstev, ki 
se uporabljajo pri delu varnostnih organov, ki ga opravlja 
Inštitut za varnost.* 

12. člen 
Poslovanje organizacij združenega dela (podjetij), pooblaš- 

čene banke in druge osebe iz 9. člena tega zakona je pod 
devizno kontrolo. * 

II. PLAČILNA BILANCA JUGOSLAVIJE 

13. člen 
Plačilna bilanca Jugoslavije je enotna in zajema finančne in 

druge ekonomske transakcije med domačimi in tujimi ose- 
bami, predvsem pa: vrednost in plačilo izvoza blaga in storitev 
ter drugega neblagovnega priliva: vrednost in plačilo uvoza 
blaga in storitev ter drugega neblagovnega odliva; finančne 
transakcije s tujino; ustrezne salde tekočih in finančnih tran- 
sakcij s tujino ter spremembe v deviznih rezervah po posa- 
meznih valutnih področjih. 

Plačilna bilanca vsebuje podbilance, ki se določijo na pod- 
lagi metodologije za določanje in spremljanje uresničevanja 
plačilne bilance Jugoslavije. 

14. člen 
Zvezni izvršni svet predpiše metodologijo za določanje in 

spremljanje uresničevanja plačilne bilance Jugoslavije. 
Uresničevanje plačilne bilance Jugoslavije spremlja 

Narodna banka Jugoslavije., 
Narodna banka Jugoslavije v sodelovanju s pooblaščenimi 

bankami izdela in spremlja uresničevanje podbilance gotovin- 
skih deviznih tokov iz projekcije plačilne bilance Jugoslavije 
na podlagi metodologije, ki jo predpiše Narodna banka Jugo- 
slavije. 

Zvezni izvršni svet predloži Skupščini SFRJ poročilo o ures- 
ničevanju plačilne bilance Jugoslavije. 

15. člen 

Proiekcija plačilne bilance Jugoslavije se sprejme za vsako 
leto in temelji na srednjeročnem družbenem planu Jugosla- 
vije. 

Projekcijo plačilne bilance Jugoslavije sprejme Skupščina 
SFRJ na predlog Zveznega izvršnega sveta. 

16. člen 
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določijo obseg 

plačevanja obveznosti iz zunanjih kreditov in po mednarodnih 
pogodbah, obseg kreditiranja tujine, obseg vlaganja sredstev 
za opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini, obseg plače- 
vanja uvoza blaga po oblikah uvoza in po namenih (reproduk- 
cija, oprema iri široka poraba), obseg plačevanja storitev, 
obseg neblagovnih plačil ter obseg plačevanja za potrebe 
družbenopolitičnih skupnosti. 

17. člen 
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg 

plačevanja v tujini za potrebe federacije ter za potrebe repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, in sicer: za potrebe Jugoslovan- 
ske ljudske armade in izpolnjevanje nalog organov federacije 
na področju ljudske obrambe; za blagovne rezerve; za organe 
federacije; za izvajanje strategije tehnološkega razvoja 
Jugoslavije; za uresničevanje pravic in dolžnosti federacije, 
vštevši tudi obveznosti federacije za kreditiranje gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo, za mednarodno 
sodelovanje in izmenjavo informacij s tujino v skladu z obvez- 
nostmi federacije na področju informacij; za zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do tujine; za izpolnje- 
vanje obveznosti federacije iz zunanjih kreditov, ki jih je 
sklenila Narodna banka Jugoslavije; za plačevanja za potrebe 
republik in avtonomnih pokrajin ter njihovih organov in orga- 
nizacij in za potrebe na drugih poročjih. 

V okviru obsega plačevanja za potrebe federacije določi 
Zvezni izvršni svet obseg plačevanja za materialne rezerve 
posameznih organov in organizacij federacije ter drugih upo- 
rabnikov. 

Obseg plačevanja za potrebe republik in avtonomnih pokra- 
jin ter za potrebe družbenih dejavnosti in družbenih organiza- 
cij v republikah in avtonomnih pokrajinah, določen z aktom 
Skupščine SFRJ iz prvega odstavka tega člena, razporedijo 
pristojni organi v republiki in avtonomni pokrajini.* 

Obseg plačevanja v smislu drugega odstavka tega člena 
obsega blagovna in neblagovna plačila za potrebe federacije 
ter za potrebe republik in avtonomnih pokrajin, določena 
v smislu prvega odstavka tega člena. 

18. člen 
Obseg plačevanja družbenih pravnih oseb iz 17. in 18. člena 

tega zakona v tujini se zmanjša za odstotek neizvršenega 
izvoza, določenega v projekciji plačilne bilance Jugoslavije za 
tekoče leto, ki ga za vsako četrtletje določi Zvezni izvršni svet. 

19. člen 
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg 

plačevanja v tujini za splošno gospodarsko propagando in za 
predstavništva Gospodarske zbornice Jugoslavije v tujini ter 
za splošno turistično-propagandno informativno dejavnost 
v tujini. 

20. člen 
Če se proporci plačilne bilance Jugoslavije ne uresničujejo 

v skladu s projekcijo plačilne bilance Jugoslavije, Zvezni 
izvršni svet sprejme in predlaga dopolnilne ukrepe za poveča- 
nje izvoza. 

Zvezni izvršni svet lahko po potrebi poleg dopolnilnih ukre- 
pov iz prvega odstavka tega člena predpiše še naslednje 
ukrepe: 

1) omejitev plačevanja blaga in storitev ter drugega teko- 
čega plačevanja v tujini oziroma zmanjšanje posameznih pra- 
vic do uvoza in pravic do plačevanja; 

2) vnaprejšnje obvezno polaganje dinarske protivrednosti 
ob predložitvi prijave o zunanjetrgovinskem prometu; 
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3) obvezno polaganje dinarskih depozitov za vrednost 
blaga in storitev, ki se uvažajo; 

4) uvedbo posebnih taks za plačevanja v tujini; 
5) omejitev zneska deviz, ki se uporabljajo za tekoče plače- 

vanje v tujini; 
6) prepoved nakupa in prodaje določenih deviz na enotnem 

deviznem trgu; 
7) omejitev prinašanja dinarjev iz tujine in odnašanja deviz 

ali dinarjev v tujino; 
8) ukrepe omejitve drugih finančnih transakcij; 
9) ukrepe omejitve drugih tekočih transakcij. 
Ukrepe iz drugega odstavka tega člena sprejema Zvezni 

izvršni svet selektivno in pri tem upošteva, da je treba pospe- 
šiti izvoz. 

Zvezni izvršni svet pri sprejemanju ukrepov iz drugega 
odstavka tega člena posebej določi ukrepe, ki se nanašajo na 
uvoz oborožitvenih sredstev in vojaške opreme ter opreme in 
reprudukcijskega materiala za proizvodnjo oborožitvenih 
sredstev in vojaške opreme v Jugoslaviji. 

Ce se plačilna bilanca kljub dopolnilnim ukrepom za pove- 
čanje izvoza iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
uresničuje v skladu s projekcijo plačilne bilance Jugoslavije 
predlaga Zvezni izvršni svet Skupščini SFRJ spremembe in 
dopolnitve projekcije plačilne bilance Jugoslavije, lahko pa 
predpiše tudi ukrepe za zmanjšanje pravice do plačevanja iz 
blagovnega in neblagovnega naslova. 

21. člen 
Če se izvoz blaga in storitev ter povečanje deviznega priliva 

uresničujeta nad obsegom, določenim v projekciji plačilne 
bilance Jugoslavije, poveča Zvezni izvršni svet obseg uvoza 
po posameznih oblikah uvoza ali za posamezno blago določi 
svobodnejše oblike uvoza. 

III. ENOTNI DEVIZNI TRG IN TEČAJ DINARJA 

22. člen 
' Enotni devizni trg po tem zakonu sestavljajo vsi posli 
nakupa in prodaje deviz med pooblaščenimi bankami in orga- 
nizacijami združenega dela (podjetij), med pooblaščenimi 
bankami, bankami neposredno in na Medbančnem sestanku 
enotnega deviznega trga. 

Zvezni izvršni svet predpiše na predlog Narodne banke 
Jugoslavije način in organizacijo dela enotnega deviznega 
trga. 

23. člen 
Medbančni sestanek enotnega deviznega trga je poseben 

del enotnega deviznega trga kot reden, organiziran in vnaprej 
določen sestanek predstavnikov bank, pooblaščenih za posle 
s tujino, in Narodne banke Jugoslavije. 

24. člen 
Devize se kupujejo in prodajajo med bankami, pooblašče- 

nimi za posle za tujino, na Medbančnem sestanku enotnega 
deviznega trga. 

Devize se kupujejo in prodajajo tudi neposredno med ban- 
kami, pooblaščenimi za posle s tujino, če sta bili na predhod- 
nem Medbančnem sestanku enotnega deviznega trga uskla- 
jeni ponudba in povpraševanje po devizah, če s tem zakonom 
ni drugače določeno. 

Nakup in prodaja deviz po tem členu se uredita s predpisom 
iz drugega odstaka 22. člena tega zakona. 

25. člen 
Tečaj dinarja je enoten in realen in se uporablja za vse vrste 

drugih finančnih in ekonomskih transakcij s tujino. 
Tečaj dinarja se določi na enotnem deviznem trgu v skladu 

z naslednjim: 
1) z relativnim razmerjem med cenami na domačem in 

tujem trgu in medvalutnimi razmerji, da bi se ohranila dose- 
žena raven mednarodne konkurenčnosti izvoza; 

2) z ekonomsko politiko in uresničevanjem plačilne bilance 
Jugoslavije; 

3) s ponudbo in povpraševanjem po devizah na enotnem 
deviznem trgu. 

Glede na tečaj dinarja se v skladu z ekonomsko politiko 
države določi tudi tečaj za obračunsko valuto, ki se uporablja 
v plačilnem prometu z državami, s katerimi je sklenjena 
pogodba o plačevanju v obračunski valuti. 

26. člen 
Metodologijo za oblikovanje tečaja dinarja predpiše Zvezni 

izvršni svet na predlog Narodne banke Jugoslavije. 
Zvezni izvršni svet najmanj enkrat na leto obvesti Skupš- 

čino SFRJ o uresničevanju politike tečaja dinarja, in sicer za 
vsak element za določanje tečaja dinarja, določen v 25 členu 
tega zakona. 

27. člen 
Na enotnem deviznem trgu se smejo devize kupovati in 

prodajati promptno in terminsko. 
S promptnim nakupom oziroma prodajo deviz je mišljen 

nakup oziroma prodaja deviz, pri katerih se prenos deviz na 
račun pooblaščene banke kupca oziroma prenos dinarjev na 
račun prodajalca deviz po pogodbi izvrši takoj, najpozneje pa 
v dveh delavnikih po podpisu zaključnice o nakupu in prodaji 

S terminskim nakupom oziroma prodajo deviz je mišljen 
nakup oziroma prodaja deviz z rokom izvršitve od 30 dni do 
enega leta, ki se izvršujejo v pogodbenem roku. 

Za terminski nakup oziroma prodajo deviz velja tečaj, za 
j3!er®^a se dogovorita pogodbenici. Zvezni izvršni svet lahko določi meje, do katerih se sme s pogodbo določiti tečaj za 
terminski nakup oziroma prodajo. 

28. člen 
Na podlagi tečajev, po katerih so sklenjeni posli nakupa in 

prodaja deviz na Medbančnem sestanku enotnega deviznega 
trga, se določijo srednji tečaji tujih valut. 

Na podlagi srednjih tečajev tujih valut se oblikujejo nakupni 
in prodajni tečaji tako, da se doda oziroma odbije marža, 
določena s predpisom iz drugega odstavka 22. člena teqa 
zakona. 

Nakupni tečaj iz drugega odstavka tega člena se uporablja 
za obračun dinarske protivrednosti sprejetega plačila v devi- 
zah zaradi izplačila dinarjev organizacij združenega dela (po- 
djetju). 

Prodajni tečaj iz drugega odstavka tega člena se uporablja 
za obračun dinarske protivrednosti deviz za plačila po nalogu 
organizacije združenega dela (podjetja). 

Organizacija združenega dela (podjetja) ugotavlja terjatve 
in obveznosti v devizah praviloma ob koncu vsakega meseca, 
najpozneje pa ob koncu vsakega trimesečja, ter jih izkaže 
v stanjih in bilancah v dinarjih po srednjem tečaju, ki velja 
zadnji dan v mesecu. 

29. člen 
Osnova za obračun carine in drugih davščin se določi 

z uporabo srednjih tečajev tujih valut, določenih na predzad- 
njem Medbančnem sestanku enotnega deviznega trga 
v mesecu, ki mu sledi mesec, v katerem je nastala obveznost 
plačila carine ali drugih davščin. 

Vrednosti ustvarjenega izvoza, uvoza ter druge ekonomske 
transakcije s tujino se lahko izkažejo tudi po tekočem tečaju * 

Za statistiko, za izkazovanje pravic do uvoza in za plačeva- 
nje se uporablja tečaj, po katerem je določena projekcija 
plačilne bilance Jugoslavije. Isti tečaj se uporablja tudi za 
uresničevanje določenih pravic do uvoza in plačevanja. 

30. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, ugotovi svojo dnevno 

devizno pozicijo in jo pošlje Narodni banki Jugoslavije. 
Dnevna devizna pozicija banke, pooblaščene za posle 

s tujino, obsega vsa razpoložljiva sredstva za plačevanje 
v tujini in vsa plačila v tujini, ki dospejo v rokih, določenih 
s predpisom iz drugega odstavka 22. člena tega zakona. 

Devize, sprejete na podlagi efektivno povečanih deviznih 
prihrankov, se ne vključijo v dnevno devizno pozicijo banke, 
pooblaščene za posle s tujino, kot tudi ne v najmanjši oziroma 
največji znesek deviz, ki jih sme zadevna banka imeti na 
računih v tujini. 

Z efektivno povečanimi deviznimi prihranki po tretjem 
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odstavku tega člena je mišljena razlika med zneskom deviz, 
položenih na devizne račune ali kot devizne hranilne vloge, in 
zneskom deviz, dvignjenih z deviznih računov in deviznih 
hranilnih vlog. 

Narodna banka Jugoslavije izdela na podlagi dnevnih deviz- 
nih pozicij bank, pooblaščenih za posle s tujino, skupno 
dnevno devizno pozicijo, da bi ugotovila celotno ponudbo in 
povpraševanje po devizah, na podlagi katere se devize kupu- 
jejo in prodajajo na enotnem deviznem trgu. 

Devize nad predpisanim minimumom sme banka, pooblaš- 
čena za posle s tujino, uporabiti tudi v okviru skupne dnevne 
devizne pozicije. 

Devize nad predpisanim maksimumom mora banka, poo- 
blaščena za posle s tujino, ponuditi na Medbančnem 
sestanku enotnega deviznega trga v okviru skupne dnevne 
devizne pozicije. 

Devize iz šestega odstavka tega člena sme banka, pooblaš- 
čena za posle s tujino, uporabiti za plačevanja v tujini iz svoje 
dnevne devizne pozicije, če je v okviru skupne dnevne 
devizne pozicije ponudba večja od povpraševanja deviz ali mu 
je enaka. 

Če je po skupni dnevni devizni poziciji ponudba manjša od 
povpraševanja po devizah in če se ne more izenačiti z inter- 
vencijo Narodne banke Jugoslavije, se devize iz četrtega 
odstavka tega člena uporabljajo za plačevanje v tujini v skladu 
s predpisom, ki ga izda Zvezni izvršni svet. 

Način ugotavljanja dnevne devizne pozicije in roki, v katerih 
jo banka, pooblaščena za posle s tujino, pošlje Narodni banki 
Jugoslavije, se določijo s predpisom iz drugega odstavka 22. 
člena tega zakona. 

31. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, sme na tujih deviznih 

trgih kupovati in prodajati devize pod pogoji, ki jih določi 
Narodna banka Jugoslavije. 

32. člen 
Narodna banka Jugoslavije določi vrste deviz, ki se smejo 

kupovati in prodajati na enotnem deviznem trgu. 
Ce nastanejo večje motnje v medvalutnih razmerjih na tujih 

deviznih trgih, sme Narodna banka Jugoslavije začasno ome- 
jiti ali prepovedati nakup in prodajo določenih deviz na enot- 
nem deviznem trgu in na tujih deviznih trgih. 

33. člen 
Narodna banka Jugoslavije kupuje in prodaja devize na 

Medbančnem sestanku enotnega deviznega trga, da bi se 
ohranila splošna likvidnost pri plačevanju do tujine, uresničil 
enotni tečaj dinarja, vplivalo na njegovo raven in zagotovile 
devizne rezerve države. 

34. člen 
Narodna banka Jugoslavije določi vrste deviz, s katerimi 

intervenira na enotnem deviznem trgu. 

35. člen 
Narodna banka Jugoslavije intervenira na Medbančnem 

sestanku enotnega deviznega trga z devizami iz tekočih deviz- 
nih rezerv, s katerimi ravna; da bi se premostila časovna 
neusklajenost med deviznim prilivom in odlivom in uresničili 
proporci plačilne bilance Jugoslavije, pri čemer zagotovi 
raven teh rezerv v skladu s projekcijo plačilne bilance Jugo- 
slavije. 

Narodna banka Jugoslavije v okviru proporcev plačilne 
bilance Jugoslavije intervenira na medbančnem sestanku 
enotnega deviznega trga z odkupom presežka ponudbe v pri- 
merjavi s povpraševanjem po devizah ter s prodajo deviz za 
kritje razlike med ponudbo in povpraševanjem po devizah. 

Intervence Narodne banke Jugoslavije za kritje razlike med 
ponudbo in povpraševanjem po devizah iz prvega odstavka 
tega člena so v skladu s politiko deviznih rezerv države. 

IV. PLAČILNI PROMET S TUJINO 

36. člen 
Plačilni promet s tujino se opravlja v devizah in dinarjih. 

Plačilni promet z državami, s katerimi je sklenjena plačilna 
ali druga mednarodna pogodba o plačevanju v konvertibilnih 
devizah, se opravlja v dinarjih, v dogovorjenih konvertibilnih 
devizah ali v drugih konvertibilnih devizah. 

Plačilni promet z državami, s katerimi je sklenjena medna- 
rodna pogodba o klirinškem načinu plačevanja, se opravlja 
v obračunski valuti, ki je predvidena s to pogodbo. 

Plačilni promet z državami, s katerimi z mednarodno 
pogodbo ni določen način plačevanja, se opravlja v dinarjih in 
konvertibilnih devizah. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše, kako se opravlja pla- 
čilni promet s tujino, in izda navodilo za enotno opravljanje 
plačilnega prometa s tujino. 

37. člen 
. Zvezni izvršni svet določi pogoje, pod katerimi sme 
Narodna banka Jugoslavije dovoliti drugačen način plačeva- 
nja s tujino kot je predvideno s pogodbo iz 34. člena tega 
zakona, če zadevna pogodba takega načina plačevanja ne 
izključuje. 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine sme organizaciji združenega dela (podjetju) 
dovoliti, da pod pogoji, ki jih določi Narodna banka Jugosla- 
vije, plačuje oziroma sprejema plačila v efektivnem tujem 
denarju. 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine sme organizaciji združenega dela (podjetju) 
dovoliti, da pod pogoji, ki jih določi Narodna banka Jugosla- 
vije, za del izvoza storitev sprejme plačilo v valuti, ki se po 
predpisu zadevne države ne sme transferirati. 

Dovoljenja iz drugega in tretjega odstavka tega člena za 
plačevanje uvoza in sprejemanje plačil za izvoz proizvodov 
s posebnim namenom daje Narodna banka Jugoslavije 
- Vojaški servis.2 

38. člen 
Zvezni izvršni svet določi na predlog Narodne banke Jugo- 

slavije pogoje, pod katerimi sme narodna banka republike 
oziroma narodna banka avtonomne pokrajine dovoliti organi- 
zaciji združenega dela (podjetju), da pobota dolgove in terja- 
tve s tujino. Dan, ko je bilo izdano dovoljenje, se šteje za dan, 
ko je bilo plačilo sprejeto. 

Pri pobotu dolgov in terjatev med izvoznikom in uvoznikom 
se izvozniku dinarji izplačajo, od uvoznika pa sprejmejo po 
izvoznikovi banki, pooblaščeni za posle s tujino. 

39. člen 
Plačilni promet s tujino se opravlja po banki, pooblaščeni 

za posle s tujino, če s tem zakonom ni drugače določeno. 
Plačilni promet z državami, s katerimi je sklenjena pogodba 

o klirinškem načinu plačevanja, opravlja banka, pooblaščena 
za posle s tujino, prek klirinškega računa Narodne banke 
Jugoslavije. 

40. člen 
Prek klirinškega računa Narodne banke Jugoslavije je pre- 

povedano plačevanje blaga in storitev, izvoženih v državo, 
s katero se plačilni promet opravlja v konvertibilnih devizah. 

Uvoženo blago in storitve iz države iz prvega odstavka tega 
člena se sme izjemoma plačati prek klirinškega računa 
Narodne banke Jugoslavije, če je tak način plačevanja predvi- 
den in odobren smiselno prvemu odstavku 37. člena tega 
zakona. 

41. člen 
Narodna banka Jugoslavije opravlja plačilni promet s tujino 

za federacijo ter njene organe in organizacije. 
Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis opravlja tudi 

plačilni promet s tujino, ki ga Zvezna direkcija za promet in 
rezerve proizvodov s posebnim namenom opravlja za račun 
organizacij združenega dela (podjetij) - proizvajalk proizvo- 
dov s posebnim namenom. 

Kako se opravlja plačilni promet iz drugega odstavka tega 
člena, predpiše Zvezni izvršni svet na predlog Narodne banke 
Jugoslavije. 

2 Ime Narodne banke Jugoslavije - Vojaški servis bo usklajeno 
z zakonom o Narodni banki Jugoslavije. 
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42. člen 
Plačila za izvoženo blago in opravljene storitve tujim ose- 

bam morajo domače osebe izterjati v pogodbenem roku, ki ne 
sme biti daljši kot 60 dni od dneva, ko je bilo blago izvoženo 
oziroma storitev opravljena, za storitve v železniškem in ptt 
prometu pa v rokih in po postopku, ki so predpisani z medna- 
rodno pogodbo. 

Terjatve iz naslova izvoza blaga in storitev na kredit morajo 
domače osebe izterjati v roku, predvidenem v kreditni po- 
godbi. r 

Terjatve iz drugih naslovov morajo domače osebe izterjati 
v pogodbenem roku, ki ne sme biti daljši kot 60 dni od dneva 
dospelosti terjatve. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena smejo 
narodne banke republik oziroma narodni banki avtonomnih 
pokrajin dovoliti, da se plačila za izvoženo blago in storitve 
izterjajo tudi v daljšem roku, odvisno od oddaljenosti 
območja, na katero se blago izvaža oziroma kjer se opravlja 
storitev, od pogojev in možnosti za prodajo posameznega 
blaga oziroma opravljanje storitev, pod pogoji in v rokih ki jih 
določi Zvezni izvršni svet. 

Narodne banke republik oziroma narodni banki avtonom- 
nih pokrajin morajo zaradi evidence in kontrole vsako 
dokončno odločbo o dovoljenju iz četrtega odstavka tega 
člena poslati Narodni banki Jugoslavije. 

Zoper odločbo narodne banke republike oziroma narodne 
banke avtonomne pokrajine, izdano na podlagi četrtega 
odstavka tega člena, je dopustna pritožba narodni banki 
Jugoslavije, zoper dokončno odločbo Narodne banke Jugo- 
slavije pa ni dopusten upravni spor. 

Narodna banka Jugoslavije — Vojaški servis sme dati dovo- 
ljenje iz tretjega odstavka tega člena za proizvode s posebnim 
namenom. 

43. člen 
Če se izterjava v devizah iz tujine izvrši po poteku roka iz 42. 

člena tega zakona, se dinarska protivrednost izplača po 
tečaju, ki je veljal zadnjega dne zakonskega roka za plačilo. 

Razliko med dinarsko protivrednostjo, nastalo z uporabo 
tečaja, ki je veljal na dan plačila, in tečajem iz tečajem iz 
prvega odstavka tega člena, mora banka, pooblaščena za 
posle s tujino, vplačati v dveh dneh od dneva obračuna plačila 
oziroma od dneva prejema naloga za izplačilo dinarske proti- 
vrednosti v dobro posebnega računa, določenega z zveznim 
zakonom, ki ureja zunanjetrgovinski promet. 

44. člen 
Za dan plačila po 42. členu tega zakona se šteje: 
1) dan, ko so bile devize vplačane v dobro računa banke 

pooblaščene za posle s tujino; 
2) dan, ko je bil devizni oziroma dinarski račun tuje banke 

ali druge tuje osebe obremenjen pri pooblaščeni banki;*1 dan, 
ko se obračuna plačilo, ki se opravi z instrumenti negotovin- 
skega plačevanja ali v efektivnem tujem denarju;*' 

4) dan, ko je bilo ocarinjeno blago, s katerim se izplača 
opravljeni izvoz blaga in storitev. 

45. člen 
Če je bilo organizaciji združenega dela (podjetju) dovo- 

ljeno, da ima devize v tujini, se za dan plačila šteje dan, ko je 
bil znesek deviz knjižen v dobro računa organizacije združe- 
nega dela (podjetja) v tujini. 

46. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, prek katere je bilo 

izvršeno plačilo v devizah iz tujine, oziroma druga banka, 
pooblaščena za posle s tujino, ali banka iz .... člena tega 
zakona izplača dinarsko protivrednost organizaciji združe- 
nega dela (podjetju), katere blago oziroma storitev je bila 
izvožena, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Dinarska protivrednost iz prvega odstavka tega člena se 
izplača na podlagi naloga organizacije združenega dela 
(podjetja), ki je opravila izvoz. Nalog za izplačilo mora biti 
dostavljen banki, pooblaščeni za posle s tujino, v dveh delov- 
nikih od dneva, ko je bila banka obveščena o izvršenem 
plačilu, in mora biti v skladu s pooblastilom, ki si ga priskrbijo 

organizacije združenega dela (podjetja), za katerih račun je 
bil opravljen izvoz. 1 ' 

Dinarska protivrednost se izplača po nakupnem tečaju ki 
velja na dan obračuna oziroma izplačila. Obračun oziroma 
izplačilo se opravi isti, najpozneje pa naslednji delavnik od 
dneva, ko je bila pooblaščena banka obveščena o izvršenem 
plačilu, oziroma v dveh delavnikih od dneva, ko je organiza- 
cija združenega dela (podjetje) dela nalog za izplačilo*' v smi- 
slu drugega odatvka tega člena.*1 

„S,6 ba"ka' Pooblašena za posle s tujino, ne izplača dinarske 
stroške6 V predvldenem roku' se bremeni za nastale 

47. člen 
Uvoz blaga in storitev se plača po opravljenem uvozu če 

s tem zakonom ni drugače določeno.*1 

Uvoz blaga in storitev se sme izjemoma plačati vnaprej 
oziroma pred uvozom blaga in realizacijo storitev, če potreb- 
nega uvoza ni mogoče zagotoviti drugače. 

Organizacije združenega dela (podjetja) morajo blago, pla- 
čano po drugem odstavku tega člena, uvoziti oziroma pla- 
čano storitev realizirati najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je 
banka, pooblaščena za posle s tujino, izvršila plačilni naloq 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine lahko ne glede na tretji odstavek tega člena 
dovoli podaljšanje roka za uvoz plačanega blaga pod poqoii 
lr\70kJh<kl J'* določi Zvezni izvršni svet z aktom iz četrtega odstavka 42. člena tega zakona.*' 

Za dan izpolnitve obveznosti oziroma izvršitve plačilneqa 
naloga se šteje dan, ko je dala banka, pooblaščena za posle 
s tujino, tuji banki nalog za izplačilo tuji osebi oziroma ko je 
dala poročilo o izvršenem izplačilu iz akreditiva. 

48. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, opravi plačilo v tujini 

ko organizacija združenega dela (podjetje) vplača ustrezni 
znesek dinarske protivrednosti. 

Banka, pooblaščena za posle s tujino, opravlja plačila do 
tujine na podlagi nalogov organizacije združenega dela 
(podjetja), ki mora vplačati dinarsko protivrednost deviz po 
prodajnem tečaju, ki velja na dan izvršitve naloga do tujine 
oziroma na dan izplačila iz akreditiva. 
^ Banka, pooblaščena za posle s tujino, mora opravljati pla- 
čila v tujini v skladu s plačilnimi nalogi in v roku dospelosti teh 
plačil. 

če banka, pooblaščena za posle s tujino, ne izvrši plačila 
v tujjni v roku iz tretjega odstavka tega člena, jo bremenijo 
stroški, ki nastanejo zaradi zamude pri izvršitvi naloga za 
plačilo v tujini, razen kadar se uporablja predpis iz devetega 
odstavka 30. člena tega zakona. 

49. člen 
Pri uporabi predpisov iz devetega odstavka 30. člena tega 

zakona mora banka, pooblaščena za posle s tujino, dva dni 
pred izvršitvijo naloga organizacije združenega dela 
(podjetja) za plačilo v tujini naročiti organizaciji združenega 
dela (podjetju), da vplača dinarsko protivrednost zneska tuie 
valute. 

50. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše obveznost orga- 

nizacije združenega dela (podjetja), da prijavi plačila v večjem 
znesku banki, pooblaščeni za posle s tujino, prek katere 
opravlja ta plačila v tujini. 

Banka, pooblaščena za posle s tujino, mora plačila iz 
prvega odstavka tega člena prijaviti Narodni banki Jugoslavije 
v rokih in na način, ki se določijo s predpisom iz drugega 
odstavka 22. člena tega zakona, s katerim je določeno kaj je 
mišljeno s plačilom v večjem znesku, da bi bila pravočasno 
vključena v skupno devizno pozicijo. 

51. člen 
Organizacija združenega dela (podjetje) - uporabnica kre- 

dita mora v roku dospelosti obveznosti iz zunanjih kreditov in 
obveznosti po sklenjenih konvencijah vplačati banki, poo- 
blaščeni za posle s tujino, dinarsko protivrednost dospelih 
obveznosti. 

Plačilo dospelih obveznosti iz zunanjih kreditov mora izvr- 
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šiti banka, pooblaščena za posle s tujino, ki je dala garancijo 
za te kredite, v skladu z zveznim zakonom. 

Če organizacija združenega dela (podjetje) ob vplačilu 
dinarske protivrednosti ni dala naloga za plačilo dospelih 
obveznosti iz zunanjih kreditov in za izplačila iz odprtega 
akreditiva do roka dospelosti teh obveznosti, mora banka, 
pooblaščena za posle s tujino, izvršiti plačilo v tujini oziroma 
likvidirati izvršeno izplačilo iz akreditiva in blokirati žiro 
račun organizacije združenega dela (podjetja), ki jo bremenijo 
tudi vsi stroški zaradi zamude pri plačilu dinarske protivred- 
nosti. 

52. člen 
Organizacija združenega dela (podjetje) mora voditi evi- 

denco o plačevanju in sprejemanju plačil za vsak sklenjeni 
zunanjetrgovinski posel in kreditni posel s tujino. 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, pred- 
piše način vodenja evidence iz prvega odstavka tega člena. 

53. člen 
Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 

nomne pokrajine lahko, če to zahteva poslovanje s tujino, 
dovoli organizaciji združenega dela (podjetju), da ima devize, 
potrebne za to poslovanje, na računih v tujini oziroma da se 
sme dogovoriti o plačevanju in prejemanju plačil prek konto- 
korentnega računa, pod pogoji, ki jih določi Narodna banka 
Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije lahko dovoli zveznemu organu 
in zvezni organizaciji, da imata devize v tujini. 

Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis lahko dovoli 
Zvezni direkciji za promet in rezerve proizvodov s posebnim 
namenom, da ima devize v tujini. 

54. člen 
Organizacija združenega dela (podjetje) sme za zagotovitev 

blagovne menjave plačevati in sprejemati plačila v tujini prek 
specialnih računov in posebnih bančnih sporazumov na pod- 
lagi meddržavnih pogodb ali na podlagi dovoljenja Narodne 
banke Jugoslavije, izdanega pod pogoji, ki jih določi Zvezni 
izvršni svet. 

Z aktom iz prvega odstavka tega člena se natančneje uredi, 
kaj je mišljeno z bančnimi sporazumi in specialnimi računi. 

55. člen 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki opravlja storitve 

v mednarodnem blagovnem in potniškem prometu, ter skup- 
nosti premoženjskega in osebnega zavarovanja oziroma 

» pozavarovalna skupnost se smeta dogovoriti o plačevanju in 
sprejemanju plačil za storitve prek kontokorentnega računa, 
ki se vzpostavlja s tujo osebo, in imeti devize na računih 
v tujini, pod pogoji iz 53. člena tega zakona. 

Dolgovni oziroma terjatveni saldo na kontokorentnem 
računu sme med letom in ob koncu koledarskega leta znašati 
do 20% zneska vrednosti fakturiranih storitev v predhodnem 
letu. 

Če pogodba iz prvega odstavka tega člena preneha veljati, 
se mora terjatveni saldo na kontokorentnem računu poravnati 
v 30 dneh po prenehanju veljavnosti pogodbe. 

Organizacija združenega dela (podjetje), ki opravlja pre- 
vozne storitve v železniškem in zračnem prometu, ter organi- 
zacija združenega dela (podjetje), ki opravlja poštne, telegraf- 
ske in telefonske storitve na podlagi mednarodnih pogodb, 
plačujeta storitve in sprejemata plačila zanje prek kontoko- 
rentnega računa v skladu s temi pogodbami. 

56. člen 
Domače osebe iz 53. in 55. člena tega zakona morajo 

narodni banki republike oziroma narodni banki avtonomne 
pokrajine dostavljati poročila o prometu in stanju sredstev na 
računih v tujini ter druge podatke na način in v rokih, ki jih 
določi Narodna banka Jugoslavije. 

Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin dostavljajo Narodni banki Jugoslavije poročilo o pro- 
metu in stanju sredstev na računih iz prvega odstavka tega 
člena na način in v rokih, ki jih določi Narodna banka Jugosla- 
vije. 

Narodna banka Jugoslavije sestavi na podlagi poročila iz 

drugega odstavka tega člena zbirno poročilo o prometu in 
stanju sredstev na računih iz prvega odstavka tega člena in 
o tem poroča Zveznemu izvršnemu svetu. 

57. člen 
Razlike v vrednosti, nastale pri poslovanju s tujino zaradi 

prevoznih rizikov, bonifikacije, penalov, rabata, popravka 
vrednosti in podobno, se opravičujejo z dokumentacijo. 
O opravičevanju nastale razlike odloča organ upravljanja 
organizacije združenega dela (podjetja). 

Način in postopek opravičevanja razlik iz prvega odstavka 
tega člena predpiše funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ, 
pristojen za finance, v sporazumu s funkcionarjem, ki vodi 
zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske odnose s tu- 
jino. 

58. člen 
Način plačevanja in sprejemanja plačil za uvoz in izvoz 

blaga in storitev v maloobmejnem in sosednjem čezmorskem 
prometu, za kompenzacijske posle, vezane posle in po med- 
narodnih sejemskih kompenzacijskih pogodbah ureja pred- 
pis, ki ga po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice 
Jugoslavije izda Zvezni izvršni svet v skladu s tem zakonom in 
mednarodnimi pogodbami o takem prometu. 

59. člen 
Organizacije združenega dela (podjetja), ki se ukvarjajo 

s posli posredovanja in zastopanja v zunanjetrgovinskem 
prometu, plačujejo in sprejemajo plačila v tem poslovanju 
pod pogoji, ki jih predpiše Zvezni izvršni svet. 

60. člen 
Tuja oseba sme dinarje in devize deponirati na vpogled 

z odpovednim rokom ali vezano samo pri pooblaščeni banki. 
Narodna banka Jugoslavije lahko določi pogoje, pod kate- 

rimi se smejo sredstva tujih oseb sprejemati v depozit. 

61. člen 
Tuja oseba sme pridobivati terjatve v dinarjih na računu pri 

pooblaščeni banki: 
1) z nakupom dinarjev za devize iz prvega odstavka 32. 

člena tega zakona; 
2) s prodajo blaga in storitev, ki jih sme domača oseba 

uvažati in plačevati po tem zakonu in predpisih, izdanih na 
njegovi podlagi, domači osebi za dinarje; 

3) iz skupnega poslovanja iz naslova udeležbe v dohodku 
kot nadomestilo za gospodarjenje s sredstvi, vloženimi 
v domačo organizacijo združenega dela (podjetje) - v skladu 
z zveznim zakonom; 

4) s prenosom z računa druge tuje osebe, ki ima sredstva iz 
kakšnega naslova iz 1. in 2. točke tega odstavka. 

Organizacija združenega dela (podjetje) plačuje uvoz blaga 
in storitev po 2. točki prvega odstavka tega člena v okviru 
pravic do uvoza in plačevanja. 

Terjatve v dinarjih iz prvega odstavka tega člena lahko tuja 
oseba uporablja za plačevanje blaga in storitev ter druga 
plačila v Jugoslaviji, za transfer v tujino in za prenos na drugo 
tujo osebo. 

Terjatve v dinarjih iz prvega odstavka tega člena lahko tuja 
oseba uporablja tudi za kredite organizacijam združenega 
dela (podjetjem) in drugim družbenim pravnim osebam. Orga- 
nizacija združenega dela (podjetje) in druga družbena pravna 
oseba lahko te kredite najema v skladu z zveznim zakonom, ki 
ureja kreditne odnose s tujino. 

Dinarji, ki jih organizacija združenega dela (podjetje) dobi 
s prodajo blaga in storitev tuji osebi v državi, tuja oseba pa jih 
je pridobila na način iz 1. točke prvega odstavka tega člena, 
se obravnavajo enako kot da gre za plačilo v devizah. 

Organizacija združenega dela (podjetje) ne sme s tujimi 
osebami sklepati poslov nakupa in prodaje blaga in storitev 
s plačevanjem oziroma sprejemanjem plačil v dinarjih po 
tečajih, določenih na tujih deviznih trgih. 

62. člen"' 
Tuje osebe smejo pridobivati terjatve v dinarjih na računu 

pri pooblaščeni banki tudi s konvertiranjem obveznosti iz 
določenih zunanjih kreditov v dinarie. 
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Terjatve v dinarjih, pridobljene po prvem odstavku tega 
člena, lahko tuje osebe uporabljajo za plačevanje blaga in 
storitev ter druga plačila v Jugoslaviji in za vlaganje v domače 
organizacije združenega dela v skladu z zveznim zakonom. 

63. člen 
Terjatve v dinarjih, ki jih tuja oseba uveljavi kako drugače, 

ne pa po prvem odstavku 61. člena in 62,\členu tega zakona, 
ima lahko na računu pri pooblaščeni banki in jih uporablja za 
določena plačila v Jugoslaviji, za prenos drugi tuji osebi in za 
transfer v tujino pod pogoji, ki jih določi Zvezni izvršni svet. 

Organizacija, pooblaščena za realizacijo mednarodnega 
kulturnega sodelovanja, sme z efektivo plačevati posamez- 
niku ali skupini iz tujine izvedbo kulturno-zabavnih prireditev 
v Jugoslaviji pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. 

64. člen 
Cena storitve tuji osebi v Jugoslaviji in domači osebi v pro- 

metu na tujih relacijah in cena turistične storitve, ki jo domača 
organizacija združenega dela (podjetje) opravlja tuji osebi 
v državi, se smeta izkazovati v tuji valuti, plačila zanje pa 
sprejemati v dinarjih, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Tuja fizična oseba sme plačati storitve in blago z denarnimi 
karticami in čeki tujih bank. 

Domača fizična oseba, ki opravlja turistično storitev tuji 
osebi v Jugoslaviji, sprejema plačila zanjo prek hotelsko- 
gostinske organizacije združenega dela (podjetja) in turi- 
stične agencije. 

Predstavništvo tujega letalskega prevoznika v Jugoslaviji 
sme za prevozne storitve na zunanjih relacijah prodajati svoje 
vozne listine domačim osebam in tujim osebam v Jugoslaviji 
za devize v skladu z mednarodno pogodbo. 

V. POSLOVANJE BANK3 

65. člen 
Posle plačilnega prometa s tujino, kreditne posle s tujino, 

devizno-valutne in menjalniške posle v Jugoslaviji opravljajo 
banke, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za opravljanje teh 
poslov. 

Organizacija združenega dela (podjetje) sme tekoča plače- 
vanja v tujini opravljati prek katerekoli banke, pooblaščene za 
posle s tujino. 

Narodna banka Jugoslavije daje bankam pooblastila za 
opravljanje plačilnega prometa in kreditnih poslov s tujino, 
narodne banke republik in narodni banki avtonomnih pokra- 
jin pa za opravljanje devizno-valutnih poslov v državi, pod 
pogoji, ki jih predpiše Zvezni izvršni svet. 

Pooblastilo iz drugega odstavka tega člena se sme dati tudi 
Poštni hranilnici v mejah njenega poslovanja, določenega 
z zveznim zakonom. 

Banke, pooblaščene za posle s tujino, se vpisujejo v pose- 
ben register pri Narodni banki Jugoslavije. 

66. člen 
Devizno dokumentarno kontrolo za prijavljen zunanjetrgo- 

vinski posel opravlja banka, pooblaščena za posle s tujino, ki 
ji je bila vložena prijava za ta posel, če s tem zakonom ni 
drugače določeno. 

67. člen 
Devize, ki jih imajo banke, pooblaščene za posle s tujino, na 

računih v tujini, se uporabljajo za plačevanje v tujini v skladu 
s tem zakonom. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše najmanjši znesek 
deviz, ki ga morajo imeti banke, pooblaščene za posle 
s tujino, na računih v tujini, in največji znesek deviz, ki ga 
smejo imeti te banke na računih v tujini, odvisno od deleža 
določene banke v celotnem plačilnem prometu vseh pooblaš- 
čenih bank in ravni deviznih rezerv pri posameznih pooblaš- 
čenih bankah. 

3) To poglavje bo usklajeno z rešitvami iz zakona o bankah. 
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68. člen 
Pooblaščena banka sme domačim in tujim osebam na nji- 

hovo zahtevo konvertirati devize na deviznem računu in 
devizni hranilni vlogi za plačevanje v tujini. 

Narodna bantfa Jugoslavije sme začasno omejiti konverzijo 
deviz na deviznem računu domače osebe ter deviznem ali 
dinarskem računu tuje osebe, če to zahtevajo izredne okoliš- 
čine. 

69. člen 
Narodna banka Jugoslavije določi pogoje, pod katerimi 

smejo banke, pooblaščene za posle s tujino, deponirati sred- 
stva na računih v tujini za nedoločen čas z odpovednim 
rokom ter jih vezati za določen čas. 

70. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše, pri katerih tujih 

bankah smejo imeti banke, pooblaščene za posle s tuiino 
devizne račune. 

Banka, pooblaščena za posle s tujino, mora Narodni banki 
Jugoslavije predložiti poročilo o prometu in stanju na teh 
računih v rokih in na način, ki jih predpiše Narodna banka 
Jugoslavije. 

71. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, sme imeti devizna 

sredstva iz 139. člena tega zakona, prejeta iz naslova efektiv- 
nega povečanja deviznih prihrankov, ter devizna sredstva iz 
141. člena tega zakona na deviznem računu v tujini, jih pro- 
dati Narodni banki Jugoslavije ali na enotnem deviznem trgu 
s pravico do ponovnega odkupa po tečaju na dan nakupa 
deviz oziroma jih sme terminsko prodati. 

72. člen 
Pooblaščena banka prodaja in kupuje devize od občanov in 

civilnih pravnih oseb v svojem imenu in za svoj račun po 
tečaju, oblikovanem na medbančnem sestanku enotnega 
deviznega trga. 

Pooblaščena banka prodaja in kupuje od tujih oseb devize 
promptno v svojem imnenu in za svoj račun po tečaju, obliko- 
vanem na medbančnem sestanku enotnega deviznega trga. 

Devize iz menjalniških poslov se kupujejo in prodajajo 
v skladu z zveznim zakonom. 

VI. DEVIZNE REZERVE 

73. člen 
Devizne rezerve Jugoslavije sestavljajo: 
1) terjatve Narodne banke Jugoslavije, pooblaščenih bank 

in drugih domačih oseb na računih v tujini; 
2) vrednostni papirji, ki se glasijo na tuje denarne enote, 

s katerimi razpolagajo Narodna banka Jugoslavije, pooblaš- 
čene banke in organizacije združenega dela; 

3) monetarno zlato; 
4) efektivni tuji denar. 
Devizne rezerve Jugoslavije sestojijo iz stalnih deviznih 

rezerv in tekočih deviznih rezerv. 
Stalne devizne rezerve so del celotnih deviznih rezerv Jugo- 

slavije, s katerimi se zagotavlja minimalna splošna likvidnost 
pri plačevanju do tujine. 

Tekoče devizne rezerve so del celotnih deviznih rezerv 
Jugoslavije, s katerimi se zagotavlja tekoča likvidnost pri 
plačevanju v tujini v skladu s predvidenimi proporci plačilne 
bilance Jugoslavije. 

Stanje na klirinških računih se izkazuje posebej. 

74. člen 
Devizne rezerve Jugoslavije so namenjene za ohranjanje 

splošne likvidnosti države pri plačevanju v tujini in za inter- 
vencije na enotnem deviznem trgu, odvisno od tečaja dinarja 
in v skladu z ekonomsko politiko države in politiko deviznih 

Politika deviznih rezerv zajema določanje obsega in struk- 
ture celotnih deviznih rezerv Jugoslavije, vire in način njiho- 
vega oblikovanja in uporabe. 
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Da bi se uresničila politika deviznih rezerv, s katerimi ravna 
Narodna banka Jugoslavije, in ohranila likvidnost plačevanja 
v tujini, se lahko s projekcijo plačilne bilance Jugoslavije 
določi znesek deviz, ki jih banka, pooblaščena za posle 
s tujino, vsako leto prenese iz tekočega deviznega priliva na 
račun Narodne banke Jugoslavije v tujini. 

76. člen 
Skupščina SFRJ določi najmanjši znesek stalnih deviznih 

rezerv in tekoče devizne rezerve za vsako leto ter kriterije za 
njihovo uporabo. 

Okvir za določitev tekočih deviznih rezerv je obseg plačeva- 
nja, predviden v projekciji plačilne bilance Jugoslavije. 

77. člen 
Narodna banka Jugoslavije in banke, pooblaščene za posle 

s tujino, ravnajo z deviznimi rezervami Jugoslavije v skladu 
z določeno politiko deviznih rezerv. 

S stalnilmi deviznimi rezervami ravna Narodna bankaJugo- 
slavije. Zvezni izvršni svet odloča na predlog Narodne banke 
Jugoslavije o uporabi stalnih deviznih rezerv v skladu s krite- 
riji, določenimi po prvem odstavku 76. člena tega zakona. 

78. člen 
Narodna banka Jugoslavije kupuje devize za devizne 

rezerve na Medbančnem sestanku enotnega deviznega trga. 
Narodna banka Jugoslavije se sme na način, določen 

z zveznim zakonom, zadolževati v tujini zaradi ohranjanja 
likvidnosti plačevanja v tujini. 

Narodna banka Jugoslavije kupuje in prodaja devize v tujini 
zaradi zagotavljanja ustrezne valutne strukture deviznih 
rezerv, s katerimi ravna. 

VII. POSEBNI POGOJI POSLOVANJA 
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA 
(PODJETJA) 

79. člen'1 

Organizacija združenega dela (podjetje), ki sprejme plačilo 
v devizah za izvajanje investicijskih del v tujini, sme imeti pod 
pogoji, določenimi s tem zakonom, devize na deviznem 
računu pri banki, pooblaščeni za posle s tujino, in jih uporab- 
ljati v skladu s tem zakonom. 

80. člen'1 

Organizacija združenega dela (podjetja), ki izvaja investicij- 
ska dela v tujini, sme med njihovim trajanjem uporabljati za 
tekoče poslovanje devize, ki izvirajo: 

1) iz predujmov, prejetih na podlagi pogodbe, sklenjene 
s tujo osebo; 

2) iz zneskov, sprejetih od tujih oseb med izvajanjem del; 
3) iz zagotovljenih kreditnih sredstev. 
Organizacija združenega dela (podjetje) sme devize iz 

prvega odstavka tega člena uporabiti tudi za začasno financi- 
ranje del po drugih pogodbah o izvajanju investicijskih del 
V tujini, vendar samo, dokler se ne končajo dela po sklenjeni 
pogodbi, za katerih realizacijo so bila sredstva pridobljena. 

81. člen*' 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki izvaja investicij- 

ska dela v tujini, sme z devizami iz 80. člena tega zakona 
plačati v tujini osnovna sredstva, s katerimi izvaja omenjena 
dela, ter opremo in reprodukcijski material, ki ju vgrajuje 
v objekt v tujini, nabavila pa ju je pod pogoji in na način, 
določenimi z zveznim zakonom, ki ureja zunanjetrgovinski 
promet. 

Devize, s katerimi organizacija združenega dela (podjetje) 
plača sredstva, opremo in material, ki so bili nabavljeni 
v skladu s prvim odstavkom tega člena, ne bremenijo obsega 
plačevanja v tujini, določenega v skladu s tem in drugimi 
zveznimi zakoni. 

82. člen*1 

Organizacija združenega dela (podjetje), ki izvaja investicij- 
ska dela v tujini, in drugi udeleženci pri tem poslu morajo med 

izvajanjem teh del izterjati terjatve v skladu s sklenjeno 
pogodbo in prinesti devize v državo v rokih, predpisanih s tem 
zakonom. 

83. člen*' 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki izvaja investicij- 

ska dela v tujini, mora po zaključku teh del prinesti devize, 
izkazane kot dobiček, ki ga ima na računu pri tuji banki, 
v državo, oziroma prodati devize, ki jih ima na računu pri 
banki, pooblaščeni za posle s tujino, v 60 dneh po zaključku 
investicijskih del. 

Če gre za izvajanje investicijskih del na kredit, se ne glede 
na prvi odstavek tega člena šteje rok iz omenjenega odstavka 
od dneva zapadlosti anuitet v skladu z anuitetnim načrtom iz 
sklenjene kreditne pogodbe. 

Če so bili z naročnikom investicijskih del dogovorjeni 
garancijski roki in če si je naročnik pridržal dogovorjene 
garancijske zneske kot garancijo za brezhibnost opravljenih 
del, mora organizacija združenega dela (podjetje) prenesti te 
zneske v državo v 60 dneh po poteku garancijskega roka. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sme organizacija 
združenega dela (podjetje), ki izvaja investicijska dela v tujini, 
prinašati devize, izkazane kot dobiček od izvajanja omenjenih 
del, v državo in jih prodajati banki, pooblaščeni za posle 
s tujino, tudi med izvajanjem del na podlagi obračuna za 
koledarsko leto. 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine sme podaljšati roke iz prvega do četrtega 
odstavka tega člena pod pogoji, ki jih v skladu s tem zakonom 
predpiše Narodna banka Jugoslavije. 

84. člen*' 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki izvaja investicij- 

ska dela v tujini, mora prinesti v državo devize v dinarski 
protivrednosti stroškov, plačanih v Jugoslaviji (kupljeno 
blago in opravljene storitve, izplačani osebni dohodki, pri- 
spevki za osebne dohodke idr.) v 60 dneh po prejemu plačila 
od investitorja. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se devize ne prinesejo 
v Jugoslavijo, če je organizacija združenega dela (podjetje) 
plačala stroške iz omenjenega odstavka z dinarji, ki jih je 
ustvarila z izterjavo terjatev z uvozom blaga. 

85. člen*' 
Devize, sprejete po predujmih in začasnih situacijah, razpo- 

redi nosilec posla udeležencem pri poslu v dogovorjenem 
roku, najpozneje pa v 15 dneh po sprejemu plačila, in sicer 
glede na začasno dogovorjeno strukturo deleža v ustvarjenih 
poslovnih rezultatih na podlagi sporazuma ali pogodbe kot 
akontacijo do obračuna opravljenih del. 

86. člen*' 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki s posli posredo- 

vanja v zunanjetrgovinskem prometu v skladu z zveznim zako- 
nom, ki ureja zunanjetrgovinski promet, ustvari plačilo v kon- 
vertibilnih devizah, sme imeti devize do realizacije odobre- 
nega posla na deviznem računu pri pooblaščeni banki. 

Organizacija združenega dela (podjetje) iz prvega odstavka 
tega člena mora najpozneje v dveh delovnih dneh po realiza- 
ciji odobrenega posla prodati na enoten devizni trg znesek 
deviz, kolikor znaša razlika med sprejetimi plačili in plačili, 
izvršenimi za odobreni posel. 

Za dan realizacije posla po drugem odstavku tega člena se 
šteje dan, ko so bila za odobreni posel posredovanja izvršena 
vsa plačila v tujinmi in sprejeta vsa plačila iz tujine. 

87. člen*' 
Organizaciji združenega dela, ki ustvari plačilo v konverti- 

bilnih devizah iz naslova zastopniške provizije, se devize ne 
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odobrijo deviznemu računu ne glede na to, iz katerega 
naslova je bila provizija ustvarjena. 

88. člen*' 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki z agencijskimi 

posli s tujino ustvari plačilo v konvertibilnih devizah, sme 
imeti do izvršitve pogodbene obveznosti do tuje osebe tako 
ustvarjene devize na deviznem računu pri banki, pooblaščeni 
za posle s tujino. 

Del deviz, ki ostane organizaciji združenega dela po izpol- 
njeni obveznosti iz pogodbe s tujo osebo, mora organizacija 
združenega dela (podjetje) prodati na enotnem deviznem trgu 
v dveh delavnikih po izpolnitvi obveznosti. 

89. člen*' 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki s konsignacij- 

skega skladišča v brezcarinskih prodajalnah ter iz posebne 
carinske cone prodaja tuje blago, ki je last tuje osebe, sme 
imeti konvertibilne devize, ustvarjene s plačilom tako proda- 
nega blaga, na deviznem računu pri banki, pooblaščeni za 
posle s tujino, do izpolnitve obveznosti do tuje osebe. 

90. člen*' 
Organizacija skupnega poslovanja, družba z omejeno 

odgovornostjo, delniška družba, banka in druga finančna 
organizacija, pogodbena organizacija združenega dela, 
zadruga ter druge oblike združenega dela, v katere tuja oseba 
vlaga sredstva v konvertibilnih devizah v skladu z zveznim 
zakonom, ki ureja tuja vlaganja, smejo imeti tako vložene 
devize na deviznem računu pri banki, pooblaščeni za posle 
s tujino, dokler se ne izkoristijo za pogodbene namene 

Na deviznem računu iz prvega odstavka tega člena se smejo 
imeti konvertibilne devize na račun dobička in povračila sred- 
stev, ki jih tuja oseba v skladu s pogodbo terja iz tega poslova- 
nja od dneva zapadlosti. 

91. člen*' 
Organizacija združenega dela (podjetje), v katero vloži tuja 

oseba devize za graditev in rekonstrukcijo objektov, ki so 
predmet pogodbe, sklenjene v skladu z zveznim zakonom, ki 
ureja tuja vlaganja, sme imeti tako sprejete devize na deviz- 
nem računu pri banki, pooblaščeni za posle s tujino, do konca 
graditve in rekonstrukcije. 

92. člen*' 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki se ukvarja samo 

z znanstvenoraziskovalnim in raziskovalnorazvojnim delom, 
sme imeti devize, ki jih tuja oseba nakaže za opravljanje 
določenih del v tujini, na deviznem računu pri banki, pooblaš- 
čeni za posle s tujino, dokler ne realizira posel, za katereaa so 
bile devize tudi nakazane. y 

93. člen" 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki črpa devizna 

sredstva iz kreditov mednarodnih finančnih organizacij, 
s katerimi se izpolnjujejo obveznosti domačih uporabnikov 
kreditov do tujih izvajalcev, ki so dobili delo na mednarodnem 
natečaju za te kredite, sme imeti ta sredstva na deviznem 
računu pri banki, pooblaščeni za posle s tujino. 

Plačila v tujini z devizami iz prvega odstavka tega člena 
opravlja organizacija združenega dela (podjetje), ki dobi 
posel pri domačem investitorju na mednarodnem natečaju, ki 
je bil razpisan v skladu s pogoji za črpanje finančnih kreditov, 
ki so jih odobrile mednarodne finančne organizacije. 

Uvoz blaga in storitev po drugem odstavku tega člena se 
plačuje prosto do višine deviznih sredstev, določenih 
v pogodbi z domačim investitorjem. 

Alternativa: 
V drugem odstavku se za besedo: »opravlja« dodajo besede 

»domači investitor in«. 
V tretjem odstavku se za besedo: »višine« doda beseda: 

»črpanih«, za besedo »sredstev« pa besede: »in deviznih 
sredstev«. 

94. člen*' 
Organizacije združenega dela (podjetja), ki opravljajo za 

tuje osebe storitve iger na srečo v igralnicah zaprtega tipa, 
smejo imeti od plačila, sprejetega v devizah, del deviz za to 
poslovanje v efektivnih plačilnih sredstvih. 

Znesek deviz iz prvega odstavka tega člena, ki jih sme imeti 
organizacija združenega dela, se določi v dovoljenju za oprav- 
ljanje storitev iz navedenega odstavka, ki ga izda pristoini 
organ. ' 

Tisti del deviz, ki jih organizacija združenega dela (podjetje) 
ustvari z opravljanjem storitev iz prvega odstavka tega člena, 
za katere nima dovoljenja, da jih ima v efektivnih tujih plačil- 
nih sredstvih, mora prodati na enotnem deviznem trgu. 

95. člen 
Zvezni izvršni svet lahko za posamezne podlage iz 79. in 93. 

člena tega zakona predpiše natančnejše pogoje in merila, pod 
katerimi se smejo imeti devize na računu pri banki, pooblaš- 
čeni za posle s tujino. 

96. člen*' 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki ima na podlagi 

tega zakona devize na deviznem računu, sme te devize pro- 
dati banki, pooblaščeni za posle s tujino, pri čemer ima 
pravico, da jih ponovno odkupi po tečaju na dan vplačila 
dinarske protivrednosti. 

Organizacija združenega dela (podjetje) ne more uveljav- 
ljati pravice do ponovnega odkupa deviz na podlagi obvezne 
prodaje deviz, predpisane s tem zakonom. 

97. člen*' 
Devize, ustvarjene z izvozom proizvodov in sestavnih delov 

po pogodbi o dolgoročni proizvodni kooperaciji, sme organi- 
zacija združenega dela (podjetje) v celoti uporabiti za uvoz 
sestavnih "delov oziroma proizvodov iz te kooperacije do zne- 
ska deviz, ustvarjenih z izvozom proizvodov po tej pogodbi. 

Z devizami iz prvega odstavka tega člena se sme plačati tudi 
materialna pravica do tehnolgije, če je njena pridobitev pred- 
videna s pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji za 
potrebe te kooperacije. 

98. člen*' 
Plačila, ki izhajajo iz pogdbe o dolgoročni proizvodni 

kooperaciji, opravlja organizacija združenega dela (podjetje) 
posebej za vsako kooperacijo prek kontokorentnega računa, 
pri čemer ima pravico do pobota dolgov in terjatev. 

Način plačevanja iz prvega odstavka tega člena določita 
organizacija združenega dela (podjetje) in tuja oseba s po- 
godbo. 

99. člen" 
Višino zneska, do katerega sme imeti organizacija združe- 

nega dela (podjetje) dolgove oziroma terjatve na kontokorent- 
nem računu, določi organizacija združenega dela (podjetje) 
sporazumno z narodno banko republike oziroma narodno 
banko avtonomne pokrajine pred potekom koledarskega leta 
za naslednje leto, vendar dolgovni oziroma terjatveni saldo na 
tem računu ne sme presegati 30% zneska dobav v eni smeri, 
opravljenih v tekočem letu po pogodbi. 

če narodna banka republike oziroma avtonomne pokrajine 
ugotovi, da je znašal terjatveni saldo organizacije združenega 
dela (podjetja) v tekočem letu zaradi izpolnjevanja pogodb 
nenehno manj kot 50% s pogodbo predvidenih količin, daje 
tej organizaciji nalog, da ta saldo izravna v 90 dneh. Ce 
organizacija združenega dela (podjetje) v tem roku ne izravna 
salda, mora več izvoženo blago zaračunati v devizah kot 
reden izvoz v skladu s tem zakonom. 

100. člen" 
Za dolgove in terjatve, ki se ne realizirajo pod pogoji iz 99. 

člena tega zakona, se uporabljajo določbe tega zakon, ki 
veljajo za plačevanje rednega izvoza oziroma uvoza. 
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101. člen*' 
Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 

nomne pokrajine vodi posebno evidenco in kontrolira dol- 
gove in terjatve po pogdbah o dologoročni proizvodni koope- 
raciji na način, ki ga predpiše Narodna banka Jugosalvije. 

102. člen*' 
Od priliva, ustvarjenega iz izvoza, za katerega je bil uporab- 

ljen blagovni kredit v skladu z zveznim zakonom, ki ureja 
najemanje določenih blagovnih kreditov, zadrži pooblaščena 
banka znesek deviz, potrebnih za poravnavo obveznosti iz 
uporabljenega kredita in ga v dveh delavnikih prenese na 
banko koordinatorico za blagovni kredit ali po nalogu banke 
koordinatorice Narodni banki Jugosalvije. 

Dinarsko protivrednost deviznega priliva nad kreditnimi 
obveznostmi odobri pooblaščena banka v dobro žiro računa 
organizacije združenega dela (podjetja) na način in v rokih, 
določenih s tem zakonom. 

Če pooblaščena banka ne izpolni obveznosti do banke 
koordinatorice po zakonu o najemanju določenih blagovnih 
kreditov v tujini, blokira Narodna banka Jugoslavije njen žiro 
račun, dokler ne poravna obveznosti. 

103. člen 
Sredstva iz dobička, ki ga tuja oseba ustvari iz skupnega 

poslovanja z domačo organizacijo združenega dela (podjet- 
jem), se transferirajo v tujino na način in pod pogoji iz 
pogodbe o vlaganju sredstev tuje osebe v domačo organiza- 
cijo združenega dela (podjetje). 

Vložena sredstva oziroma del vloženih sredstev se transfe- 
rira prosto, če je pogodba o vlaganju potekla ali prenehala 
zaradi uresničevanja poslovnih ciljev oziroma zaradi poteka 
dogovorjenega časa, ali če je pogodba o vlaganju razdrta 
zaradi razlogov, predvidenih z zveznim zakonom, ali če je 
s pogodbo o vlaganju predvideno, da sme tuji vlagatelj vlo- 
žena sredstva delno črpati med veljavnostjo te pogodbe. 

104. člen*' 
Sredstva, ki jih tuji izvajalec investicijskih del v Jugoslaviji 

ustvari iz dobička, ter sredstva, ki jih tuja oseba, zaposlena pri 
graditvi zadevnega investicijskega objekta ustvari iz oseb- 
nega dohodka, se transferirajo prosto. 

105. člen*' 
Plačevanje v tujini in transfer sredstev v tujino za potrebe 

organizacij združenega dela, ki smejo imeti devize na deviz- 
nem računu, ter plačevanje v devizah in transfer deviz, ki jih 
ima tuja oseba na deviznem računu banke, pooblaščene za 
posle s tujino, vštevši tudi plačevanje in transfer deviz iz 60. 
člena tega zakona, se opravljajo prosto, ne glede na stanje 
usklajenosti ponudbe in povpraševanja po devizah na enot- 
nem deviznem trgu. 

Za plačila v tujini in transfer v tujino iz 103. in 104. člena ter 
prvega odstavka tega člena ne smejo biti uvedene nobene 
omejitve. 

VIII. PLAČEVANJE V TUJINI PO OBLIKAH UVOZA 
BLAGA IN STORITEV 

106. člen 
Organizacija združenega dela (podjetje) omogoča plačila 

v tujini v skladu z obliko uvoza: prost uvoz (LB), kontingent 
(K), dovoljenje (D). 

107. člen 
Plačevanje v tujini mora biti v okviru proporcev plačilne 

bilance Jugoslavije in v skladu z njihovim uresničevanjem, pri 
čemer se zlasti upoštevajo gotovinski tokovi. 

Organizacija združenega dela (podjetje) opravlja plačila 
v tujini za uvoz blaga in storitev ter druga neblagovna plačila, 
razen plačil za uvoz blaga za široko porabo, samo za lastne 
potrebe. 

108. člen 
Surovine, reprodukcijski material in storitve, katerih uvoz je 

prost (LB), se plačujejo prosto. 

109. člen*' 
Surovine in reprodukcijski material, za katere je predpi- 

sano, da se uvažajo na podlagi kontingenta (K) in dovoljenja 
(D) se plačajo do določene pravice do uvoza in do količin 
oziroma vrednosti, označenih v kontingentu oziroma dovo- 
ljenju. 

110. člen*' 
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg 

plačevanja uvoza opreme. 
Uvoz opreme, uvrščene na prosto obliko uvoza, se plačuje 

prosto. 
Uvoz opreme, uvrščene na kontingente oziroma dovoljenja, 

se plačuje v okviru določenega kontingenta oziroma dovo- 
ljenja. 

S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg 
plačevanja uvoza opreme na kredit in za gotovinska sredstva. 

111. člen*' 
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg 

plačevanja uvoza blaga za široko porabo. 
Uvoz blaga za široko porabo, uvrščenega na prosto obliko 

uvoza, kontingente in dovoljenje, se plačuje v okviru dolo- 
čene pravice do uvoza, če je organizacija združenega dela 
(podjetje) izpolnila prevzeto obveznost izvoza, kadar je bila 
taka obveznost predpisana s predpisom Zveznega izvršnega 
sveta, izdanim na podlagi zveznega zakona, ki ureja zunanje- 
trgovinski promet. 

112. člen 
Organizacija združenega dela (podjetje), ki se ukvarja z raz- 

iskovanjem, izkoriščanjem, obnavljanjem in ohranjanjem 
rezerv rudnega in drugega mineralnega bogastva v tujini in 
izvaja storitve v mednarodnem blagovnem in potniškem pro- 
metu, plača svoje stroške poslovanja s tujino prosto. 

Zvezni izvršni svet določi, kaj se šteje za stroške poslovanja 
v tujini. 

113. člen 
Plačevanje uvoza surovin in reprodukcijskega materiala na 

obliki pogojno prostega uvoza, plačevanje uvoza storitev, ki 
ni prosto, ter druga neblagovna plačila morajo biti v okviru 
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb. 

Vrednost opreme, blaga za široko porabo, blaga, ki se 
uvaža na podlagi pogodbe o dolgoročni proizvodni koopera- 
ciji š tujino, ter začasni uvoz blaga, ki je na obliki pogojno 
prostega uvoza, se ne všteva v osnovo za izračunavanje druž- 
beno priznanih reprodukcijskih potreb. 

114. člen*' 
Družbeno priznane reprodukcijske potrebe za tekoče leto 

se za vsako organizacijo združenega dela (podjetje) izračuna- 
vajo na podlagi razmerja med vrednostjo uvoza in neblagov- 
nih plačil iz 113. člena tega zakona in vrednostjo izvoza blaga 
in storitev, ustvarjeno v predhodnem letu, ter deviznim prili- 
vom, ustvarjenim v tekočem letu. 

Podatke o vrednosti uvoza iz prvega odstavka tega člena, 
uvrščenega v tekočem letu na pogojno prosto obliko uvoza, 
pošlje Zvezna carinska uprava banki, pooblaščeni za posle 
s tujino, iz 116. člena tega zakona. Zvezna carinska uprava 
pošlje omenjeni banki tudi podatke o vrednosti ustvarjenega 
izvoza blaga. 

Podatke o vrednosti uvoza storitev in drugih neblagovnih 
plačil za tekočo reprodukcijo zagotavlja banka, pooblaščena 
za posle s tujino, iz 116. člena tega zakona. 

Podatke o deviznem prilivu, ustvarjenem v tekočem letu, 
zagotavlja banka, pooblaščena za posle s tujino, iz 116. člena 
tega zakona 

115. člen 
Stroške službenih potovanj v tujino, stroške reklame, stro- 

ške predstavništev in delegatov v tujini, stroške strokovnega 
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izpopolnjevanja delavcev v tujini, pristojbine in davščine čla- 
narine in kotizacije ter druge stroške v zvezi s poslovanjem 
s tujino oziroma v zvezi z opravljanjem dejavnosti v tujini 
P' =

c."je)0 organizacije združenega dela (podjetja) v okviru izračunanih družbeno priznanih reprodukcijskih potreb 
druge družbeno pravne osebe pa v okviru obsega, določe- 
n?^a s Pr9Je c'j° Plačilne bilance Jugoslavije, pod poaoii ki jih predpise Zvezni izvršni svet. ' 

116. člen 
Družbeno priznane reprodukcijske potrebe izračunava 

banka, pooblaščena za posle s tujino. 
Organizacija združenega dela (podjetje) izbere banko, poo- 

blaščeno za posle s tujino, ki izračunava družbeno priznane 
reprodukcijske potrebe in vodi evidenco po 126. členu tega 
zaKona. 

117. člen*) 

Organizaciji združenega dela (podjetju), ki ne ustvarja 
izvoza in deviznega priliva, se družbeno priznane reprodukcij- 
ske potrebe določijo v višini vrednosti uvoza surovin, repro- 
dukcijskega materiala in neblagovnih plačil, ustvarjenih 
v predhodnem letu. J 

„H
D[UŽi?e?° p.r!znane reprodukcijske potrebe iz prvega odstavka tega člena se povečajo oziroma zmanjšajo v soraz- 

merju s četrtletno realizacijo proporcev plačilne bilance Juqo- 
slavije. Ta odstotek določi Zvezni izvršni svet na predloa 
Narodne banke Jugoslavije. 

. 118. člen*' 
Ne glede na 114. člen tega zakona se izračunavajo druž- 

beno priznane reprodukcijske potrebe organizaciji združe- 
nega dela (podjetju), ki ima proizvodni ciklus daljši od enega 
leta, na podlagi podatkov o povprečni vrednosti uvoza iz 113 
člena tega zakona, ustvarjenega v preteklih treh letih, podat- 
kov o povprečni vrednosti izvoza blaga in storitev, ustvarje- 
nega v preteklih treh letih, in podatkov o deviznem prilivu 
zadevne organizacije združenega dela, ustvarjenem v enot- 
nem predhodnem obdobju. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije določi posebna merila, 
na podlagi katerih se določi, kaj se po prvem odstavku tega 
člena šteje za proizvodni ciklus, daljši od enega leta. 

119. člen" 
Če so med letom posamezne surovine in reprodukcijski 

material s pogojno proste oblike uvoza uvrščene na drugo 
obliko uvoza, zmanjša banka, pooblaščena za posle s tujino, 
iz 116. člena tega zakona vrednost uvoza blaga in storitev iz 
114. člena tega zakona za znesek neustvarjenega uvoza suro- 
vin in reprodukcijskega meteriala, uvrščenih na drugo obliko 
uvoza. 

120. člen*' 
Ne glede na 113. člen tega zakona sme organizacija združe- 

nega dela (podjetje), ki v predhodnem letu ni opravila prijav- 
ljanja uvoza blaga in storitev, uvrščenih na pogojno prosto 
obliko uvoza, za katerega so bile v tem letu obremenjene 
družbeno priznane reprodukcijske potrebe, ta uvoz ustvariti 
v tekočem letu, ne da bi bile ponovno obremenjene družbeno 
priznane reprodukcijske potrebe, določene za tekoče leto. 

Alterantiva: 
če se proporci plačilne bilance Jugoslavije uresničijo nad 

določeno ravnijo, sme Zvezni izvršni svet predpisati, da se 
v tekočem letu družbeno priznane reprodukcijske potrebe 
organizacije združenega dela ne bremenijo za znesek prijav- 
ljenega uvoza blaga in storetev v predhodnem letu, ki v tem 
letu nf bil realiziran. 

121. člen 
Organizaciji združenega dela (podjetju), ki je pri najetju 

kredita v tujini prevzela obveznost, da poveča izvoz, te obvez- 
nosti pa ne izpolnjuje, zmanjša banka iz 116. člena družbeno 
priznane reprodukcijske potrebe za vrednost neizpolnjene 
obveznosti. 

Če organizacija združenega dela (podjetje), ki črpa kredit iz 

tujine za tekočo proizvodnjo in izvoz, ne ustvarja tega izvoza, 
ji banka z 116. člena tega zakona zmanjša družbeno priznane 
reprodukcijske potrebe tudi za vrednost neizvršenega izvoza. 

122. člen 
Zvezni izvršni svet predpiše enoten način za izračunavanje 

družbeno prizananih reprodukcijskih potreb. 

123. člen 
Organizaciji združenega dela (podjetju) ki v predhodnem 

letu ni uvažala in ne plačevala v tujini po 113. členu tega 
zakona, ali začenja s proizvodnjo v tekočem letu, določi 
družbeno priznane reprodukcijske potrebe Gospodarska 
zbornica Jugoslavije. 

Na novo ustanovljeni organizaciji združenega dela 
(podjetju), ki med letom ustvarja devizni priliv, se družbeno 
priznane reprodukcijske potrebe izračunavajo ob uporabi 
koeficienta, ki pomeni razmerje med vrednostjo uvoza in 
izvoza po 114. členu tega zakona, na devizni priliv te organiza- 
cije, ustvarjen v tekočem letu.*1 

Koeficient iz drugega odstavka tega člena določi Gospodar- 
ska zbornica Jugoslavije na podlagi podatkov iz 114. člena 
tega zakona o uvozu in izvozu, ustvarjenem v predhodnem 
letu v grupaciji, ki ji po svoji dejavnosti pripada na novo 
ustanovljena organizacija združenega dela (podjetje).*' 

Gospodarska zbornica Jugoslavije določi tudi obseg plače- 
vanja za uvoz opreme za na novo ustanovljeno organizacijo 
združenega dela (podjetje) oziroma za organizacije združe- 
nega dela (podjetja), ki so v ustanavljanju. 

Znesek družbeno priznanih reprodukcijskih potreb in 
obseg plačevanja uvoza opreme po organizacijah združenega 
dela (podjetjih) določi Gospodarska zbornica Jugoslavije 
v okviru obsega plačevanj, določenih za te namene v projek- 
ciji plačilne bilance Jugoslavije. 

124. člen 
Banke, pooblaščene za posle s tujino, morajo Narodni 

banki Jugoslavije trimesečno pošiljati podateke o izračunanih 
družbenopriznanih reprodukcijskih potrebah. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena se pošiljajo Narodni 
banki Jugoslavije zaradi spremljanja usklajenosti izračunanih 
družbeno porizvodnih reprodukcijskih potreb s proporcij pla- 
čilne bilance Jugoslavije. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije mora Narodni banki 
Jugoslavije pošiljati podatke o razporejenih družbeno prizna- 
nih reprodukcijskih potrebah po 136. členu tega zakona. 

125. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, odgovarja za točnost 

izračunavanja družbeno priznanih reprodukcijskih potreb in 
za izvrševanje nalogov organizacij združenega dela (podjetij) 
za plačilo v tujini. 

Narodna banka Jugoslavije lahko pooblaščeni banki odv- 
zame pooblastilo za opravljanje plačilnega prometa in kredit- 
nih odnosov s tujino, če pooblaščena banka ne izračunava 
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb v skladu s tem 
zakonom oziroma če jih ne izračunava točno. 

126. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, vodi evidenco po 

oblikah izvoza in uvoza in o vseh opravljenih in sprejetih 
plačilih organizacij združenega dela (podjetij); ta evidenca se 
uporablja: 
1) za izračunavanje družbeno priznanih reprodukcijskih po- 
treb; 

2) za usklajevanje pravic do uvoza in plačevanja v tujini 
z ustvarjenim izvozom in deviznim prilivom; 

3) za določanje devizne pozicije; 
4) za izpolnjevanje pogojev za zadolževanje v tujini. 
Zaradi vodenja evidence, ki se uporablja samo za ugotavlja- 

nje statusa organizacije združenega dela (podjetja), ne glede 
na prvi odstavek tega člena evidentira banka, pooblaščena za 
posle s tujino kot ustvarjeni izvoz organizacije združenega 
dela (podjetja), ki izvaja storitve v mednarodnem blagovnem 
prometu, tudi zneske, ki jih te organizacije (podjetja) zaraču- 
najo domačim osebam za storitve prevoza domačega blaga 
na tujih relacijah, organizacijam združenega dela (podjetjem), 
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ki opravljajo poštne, telegrafske in telefonske storitve, pa 
celotni znesek plačil, sprejetih za storitve tuji osebi, po doku- 
mentaciji, ki jo te organizacije (podjetja) predložijo ob obra- 
čunu davčnih, carinskih in drugih vračil. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše vrsto podatkov in 
način vodenja evidence iz prvega odstavka tega člena. 

127. člen 
Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis izračunava 

družbeno priznane reprodukcijske potrebe za organizacijo 
združenega dela (podjetje) namenske proizvodnje in za 
izvozne posle enot in ustanov Jugoslovanske ljudske armade 
in Inštituta za varnost, katerih plačilni promet s tujino se vodi 
pri Narodni banki Jugoslavije - Vojaškemu servisu. Navodilo 
za izračunavanje teh družbeno priznanih reprodukcijskih 
potreb izda funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za 
finance, v sporazumu z zveznim sekretarjem za ljudsko 
obrambo. 

128. člen'1 

S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg 
plačevanja uvoza opreme, uvrščene na pogojno prosto obliko 
uvoza. 

Uvoz opreme, uvrščene na pogojno prosto obliko uvoza, se 
plačuje v okviru dela izvoza, ustvarjenega v predhodnem letu, 
oziroma dela amortizacije uvožene opreme, obračunane 
v predhodnem letu za organizacijo združenega dela 
(podjetje), ki nima izvoza. 

S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije za tekoče leto se 
določi višina dela amortizacije uvožene opreme in dela 
ustvarjenega izvoza, ker se uporablja kot osnova za izračuna- 
vanje obsega plačevanja uvoza opreme iz drugega odstavka 
tega člena. 

Ce se oprema uvaža na kredit oziroma v naslednjih letih, 
lahko banka, pooblaščena za posle s tujino, izračuna obseg 
plačevanja uvoza opreme največ do petkratne vrednosti dela 
izvoza oziroma dela amortizacije uvozne opreme, ki je bil za 
to organizacijo združenega dela izračunan po drugem 
odstavku tega člena. 

Banka, pooblaščena za posle s tujino, iz 191. člena tega 
zakona, izračunava za organizacijo združenega dela 
(podjetje) obseg plačevanja uvoza opreme iz drugega 
odstavka tega člena. Navodilo za izračunavanje obsega plače- 
vanja tega izvoza izda funkcionar, ki vodi zvezni upravni 
organ za finance. 

129. člen 
Uvoz blaga za široko porabo, uvrščen na pogojno prosto 

obliko uvoza, se plačuje prosto, če je izpolnjena obveznost 
izvoza in če je le-ta predpisana z aktom Zveznega izvršnega 
sveta, izdanim na podlagi zveznega zakona, ki ureja zunanje- 
trgovinski promet. 

130. člen 
Določbe tega zakona, na podlagi katerih se izračunavajo 

družbeno priznane reprodukcijske potrebe, ne veljajo za 
organizacije združenega dela (podjetja) s področja turizma in 
gostinstva. 

S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določijo obseg 
plačevanja za uvoz blaga in neblagovna plačila za organiza- 
cije združenega dela (podjetja) s področja turizma in gostin- 
stva. 

Alternativa 
130. člen se črta. 

131. člen'1 

Organizacije združenega dela (podjetja) lahko zaračuna- 
vajo storitve oplemenitenja blaga tujim osebam v blagu za 
lastne potrebe v skladu s pravico do plačevanja uvoza po 
posameznih oblikah uvoza. 

Storitve oplemenitenja domačega blaga, ki jih opravljajo 
tuje osebe, plačajo domače organizacije združenega dela 
(podjetja) v skladu s pravico do plačevanja po posameznih 
oblikah uvoza. 

Zvezni izvršni svet uredi način plačevanja oziroma zaraču- 
navanja storitev iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

Alternativa: 
V prvem odstavku se za besedo: »potrebe« črta besedilo do 

konca odstavka, namesto njega pa dodajo besede: »v okviru 
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb«. 

V drugem odstavku se za besedo: »plačajo« črta besedilo 
do konca in nadomesti z besedami: »v okviru družbeno priz- 
nanih reprodukcijskih potreb«. 

132. člen"' 
Plačilo po pogodbi o odstopu graditve investicijskega 

objekta tujemu izvajalcu opravlja domači investitor v okviru 
pravic do uvoza, določenih v skladu s tem zakonom in z zvez- 
nim zakonom, ki ureja zunanjetrgovinski promet. 

133. člen 
Zavarovalne in pozavarovalne skupnosti zaračunavajo 

zavarovalne oziroma pozavarovalne premije domačim ose- 
bam v dinarjih, tujim osebam pa v devizah in dinarjih iz 58. 
člena tega zakona. 

Zavarovalne in pozavarovalne skupnosti izplačujejo 
odškodnino domačim osebam v dinarjih, tujim osebam pa po 
pooblaščenih bankah v devizah. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena plačujejo 
enote organizacij združenega dela (podjetij), ki izvajajo inve- 
sticijska dela v tujini, zavarovalne in pozavarovalne premije in 
sprejemajo odškodnine v devizah. 

Zavarovalne in pozavarovalne skupnosti plačujejo zavaro- 
valne in pozavarovalne premije ter odškodnine tujim osebam 
prosto. 

Zavarovalna oziroma pozavarovalna skupnost sme izje- 
moma, če je to njena obveznost po pogodbi, sklenjeni med 
domačo in tujo osebo, izdati domači osebi zavarovalno ozi- 
roma pozavarovalno polico, v kateri se zavarovana vsota glasi 
na devize in iz katere so vse pravice prenosljive na tujo osebo, 
pri čemer domača oseba plača zavarovalno oziroma pozava- 
rovalno premijo v dinarjih. 

Organizacije združenega dela (podjetja) in druge družbene 
pravne osebe, katerim je za obveznosti iz pogodbe o zavaro- 
vanju, sozavarovanju in pozavarovanju premoženja in drugih 
premoženjskih interesov izplačana odškodnina v dinarjih, 
smejo prosto opravljati plačila v tujini do višine odškodnine za 
premoženje. 

Pri nakupu na kredit v tujini se smejo devizna sredstva za 
odškodnino iz naslova domačega zavarovanja in pozavarova- 
nja neposredno izplačati tuji osebi v skladu s pogodbo o zava- 
rovanju in pozavarovanju. 

Obveznosti zavarovanja, sozavarovanja in pozavarovanja se 
obravnavajo kot konvecijske obveznosti. 

134. člen*' 
Da bi se ugotovila pravica do uvoza in plačevanja po tem 

zakonu, evidentira banka, pooblaščena za posle s tujino, 
organizaciji združenega dela (podjetju), ki proda svoje blago 
jugoslovanskim občanom na delu in med bivanjem v tujini, 
izplačano dinarsko protivrednost tako prodanega blaga kot 
ustvarjen in plačan izvoz. 

135. člen*' 
Za organizacijo združenega dela (podjetje), ki z devizami, 

ustvarjenimi s prodajo blaga, s katero je izterjala svoje terjatve 
iz naslova izvoza blaga in storitev v tujini, odkupi zapadli 
jugoslovanski dolg v konvertibilnih devizah, se dinarji, ustvar- 
jeni na tej podlagi po tem zakonu obravnavajo enako kot da je 
bil izvoz storitev plačan v konvertibilnih devizah. 

136. člen 
Organizacije združenega dela (podjetja), ki so v Gospodar- 

ski zbornici Jugoslavije sklenile samoupravni sporazum 
o skupni proizvodnji, izvozu in uvozu v skladu z zakonom, ki 
ureja zdriižitev v Gospodarsko zbornico Jugoslavije, z istim 
sporazumom razporedijo pravice do uvoza in plačevanja na 
podlagi kriterijev, ki jih v njem določijo. Gospodarska zbor- 

4) Če se sprejme alternativa, bo besedilo tega člena v prehodnih 
določbah. 

36 poročevalec 



nica Jugoslavije pošilja te sporazume pooblaščenim bankam, 
Narodni banki Jugoslavije in zveznemu upravnemu organu, 
pristojnemu za ekonomske odnose s tujino. 

Banka, pooblaščena za posle s tujino, mora izvrševati 
naloge organizacij združenega dela (podjetij) v skladu z izpol- 
njevanjem obveznosti, prevzetih s sporazumi iz prvega 
odstavka tega člena, če so taki nalogi v mejah pravice do 
uvoza in plačevanja. 

137. člen 
Uvoz blaga v maloobmejnem in sosednem čezmorskem 

prometu po mednarodnih sejemskih kompenzacijskih pogod- 
bah in kompenzacijskih poslih se plačuje v skladu s predpi- 
sano obliko uvoza in pravicami do uvoza. 

138. člen 
Proizvajalne organizacije združenega dela (podjetja), orga- 

nizacije združenega dela (podjetja), ki opravljajo posle pro- 
meta blaga in storitev s tujino, ter banke in druge finančne 
organizacije, ki v skladu z zveznimi predpisi vlagajo sredstva 
za opravljanje gospodarske dejavnosti v tujini, vlagajo ozi- 
roma povečujejo vlogo samo v mejah obsega kreditiranja 
tujine, predvidenega v projekciji plačilne bilance Jugoslavije. 

IX. KAKO OBČANI IN CIVILNE PRAVNE OSEBE 
RAZPOLAGAJO Z DEVIZAMI 

139. člen 
Občani in civilne pravne osebe lahko devize, ki jih prinesejo 

ali prejmejo iz tujine, prodajo pooblaščeni banki in pooblaš- 
čeni menjalnici, konvertibilne devize pa lahko tudi vložijo na 
devizni račun ali kot devizno hranilno vlogo pri pooblaščeni 
banki. 

Devize, ki jih imajo občani in civilne pravne osebe na 
deviznem računu ali kot devizno hranilno vlogo, lahko upo- 
rabljajo za plačevanje uvoza blaga in drugo plačevanje v tujini 
za lastne potrebe, občani pa tudi za potrebe svojih družinskih 
članov. 

Z družinskimi člani občanov so po tem zakonu mišljeni 
zakonec, otroci in starši. 

Devize, ki jih imajo občani in civilne pravne osebe na 
deviznem računu ali kot devizno hranilno vlogo, lahko upo- 
rabljajo tudi za volila v znanstvene, humanitarne in druge 
namene v Jugoslaviji. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše, kako se vodijo devizni 
računi in devizne hranilne vloge občanov in civilnih pravnih 
oseb. 

140. člen 
Občani na začasnem delu v tujini in na delu v diplomatsko- 

konzularnih predstavništvih Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije morajo prinesti v državo devize, s katerimi 
razpolagajo v tujini, v 60 dneh po vrnitvi v državo. 

141. člen 
Tuje fizične osebe smejo imeti devize na deviznem računu 

ali kot devizno hranilno vlogo pri pooblaščenih bankah. 

142. člen 
Devize na deviznih računih in devizne hranilne vloge obča- 

nov, civilnih pravnih oseb in tujih oseb so lahko na vpogled ali 
vezane. 

143. člen 
Premije za življenjsko zavarovanje, ki jih pri domačih zava- 

rovalnih skupnostih v devizah vplačujejo iz tujine jugoslovan- 
ski državljani na začasnem delu v tujini, dokler bivajo v tujini, 
in tuje fizične osebe, se vodijo na posebnem zbirnem računu 
življenjskega zavarovanje pri pooblaščeni banki. 

Devize na zbirnem računu iz prvega odstavka tega člena se 
obravnavajo kot devizni prihranki in se zanje uporabljajo 
določbe 139. do 147. člena tega zakona. 

Domača zavarovalna skupnost kot agent oseb iz prvega 
odstavka tega člena uporablja devize z zbirnega računa iz 

prvega odstavka tega člena za izplačila odškodnine v devizah 
iz naslova premij, vplačanih za življenjsko zavarovanje. 

Pri življenjskem zavarovanju v devizah plača skupnost pre- 
moženjskega in osebnega zavarovanja delež zavarovancev pri 
pozitivnem rezultatu, ustvarjenem pri življenjskem zavarova- 
nju v devizah in dinarjih, v sorazmerju s časom bivanja jugo- 
slovanskih državljanov na začasnem delu v tujini. 

144. člen 
Za devize na deviznih računih in za devizne hranilne vloge 

občanov in civilnih pravnih oseb plačujejo pooblaščene 
banke obresti v dinarjih, razen za devize na deviznih računih 
in za devizne hranilne vloge jugoslovanskih državljanov na 
začasnem delu v tujini med bivanjem v tujini in jugoslovan- 
skih izseljencev, za katere se obresti plačujejo v devizah ali na 
njihovo zahtevo v devizah in dinarjih oziroma v dinarjih. 

Za devize na deviznih računih in za devizne hranilne vloge 
tujih fizičnih oseb plačujejo pooblaščene banke obresti 
v devizah ali na njihovo zahtevo v devizah in dinarjih oziroma 
v dinarjih. 

Zvezni izvršni svet predpiše, kateri državljani se štejejo za 
jugoslovanske državljane na začasnem delu v tujini po prvem 
odstavku tega člena in 150. členu tega zakona, dokumenta- 
cijo, na podlagi katere lahko pooblaščena banka obračuna in 
plača obresti v devizah, ter način in roke za njeno predložitev. 

145. člen 
Pooblaščene banke morajo zagotoviti tajnost podatkov 

o deviznih računih občanov in o njihovih deviznih hranilnih 
vlogah. 

Obvestila o deviznih računih občanov in o njihovih deviznih 
hranilnih vlogah je dovoljeno dajati le na pisno zahtevo so- 
dišča. 

146. člen 
Pooblaščene banke smejo prodajati devize za zadovoljeva- 

nje potreb občanov in civilnih pravnih oseb na področju 
zdravstvenega varstva in izobraževanja, za potne in selitvene 
stroške v tujini, za preživljanje družinskih članov v tujini, za 
poravnavo sodnih in drugih stroškov v tujini, za turistišna 
potovanja v tujini in za druge namene v zneskih in pod pogoji, 
ki jih predpiše Zvezni izvršni svet. 

Občani, ki prodajajo devize pooblaščeni banki, imajo pod 
pogoji, določenimi s predpisom iz prvega odstavka tega 
člena, pravico, da jih pri pooblaščeni banki ponovno odku- 
pijo. 

147. člen 
Zvezni izvršni svet predpiše pogoje, pod katerimi smejo 

občani in civilne pravne osebe z dinarji: 
1) kupovati bone za plačevanje bencina v tujini; 
2) plačevati storitve, ki jih v mednarodnem potniškem pro- 

metu opravljajo tuje osebe; 
3) plačevati domačim turističnim agencijam stroške skupin- 

skih in posamičnih potovanj v tujino. 

X. ODNAŠANJE IN PRINAŠANJE DINARJEV, 
DEVIZ IN VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

148. člen 
V potniškem prometu s tujino se dinarji iz Jugoslavije odna- 

šajo in vanjo prinašajo v zneskih in apoenih, ki jih predpiše 
Narodna banka Jugoslavije. 

S poštnimi in drugimi pošiljkami se smejo iz Jugoslavije 
odnašati dinarji in vrednotnice, ki se glasijo na dinarje, efek- 
tivni tuji denar in vrednotnice, ki se glasijo na tujo valuto, pod 
pogoji, ki jih predpiše Narodna banka Jugoslavije. 

S poštnimi in drugimi pošiljkami se smejo v Jugoslavijo 
prinašati dinarji in vrednotnice, ki se glasijo na dinarje, pod 
pogoji, ki jih predpiše Narodna banka Jugoslavije. 

149. člen 
Prinašanje deviz v Jugoslavijo je prosto. 
Zvezni izvršni svet lahko predpiše, da se mora prijaviti 

določeni znesek efektivnega tujega denarja, ki se prinaša 
v Jugoslavijo in odnaša iz nje. 
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Občani smejo odnašati v tujino samo devize, ki jih dvignejo 
z deviznih računov in deviznih hranilnih vlog, in devize, ki jih 
v skladu s predpisom kupijo pri pooblaščeni banki. 

Tujci in jugoslovanski državljani na začasnem delu v tujini 
smejo pri odhodu iz Jugoslavije odnesti s seboj devize, s kate- 
rimi prosto razpolagajo v Jugoslaviji v skladu z zveznimi 
predpisi. 

Zvezni izvršni svet lahko izjemoma predpiše, da morajo tuje 
fizične osebe pri prihodu v Jugoslavijo zamenjati efektivni tuji 
denar, če je država, katere državljani so, predpisala podobne 
ukrepe za državljane SFRJ. 

Dinarji, s katerimi v Jugoslaviji razpolagajo tujci in jugoslo- 
vanski državljani na začasnem delu v tujini, izvirajo pa iz 
deviz, prodanih pooblaščeni banki ali menjalnici, se smejo 
odnesti iz Jugoslavije v apoenih in zneskih, ki jih je dovdljeno 

Jugoslovanski državljani ne smejo imeti tekočih in drugih 
računov v tujini, tujih hranilnih knjižic in kreditnih kartic tujih 
eminentov, ne smejo kupovati tujih vrednostnih papirjev in se 
ne smejo zadolževati v tujini. 

Jugoslovanski državljani med začasnim delom v tujini, med 
delom v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije ter izseljenci, ki so se 
vrnili v domovino, smejo imeti tekoče in druge račune v tujini. 

Do mače hranilne knjižice, ki se glasijo na ime in na dinarje, 
ter domače in tuje hranilne knjižice, ki jih imajo tujci in 
jugoslovanski državljani na začasnem delu v tujini ter na delu 
v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in se glasijo na devize, je 
dovoljeno odnašati ali pošiljati iz Jugoslavije. 

Domače hranilne knjižice, ki se glasijo na dinarje, ne glasijo 
pa se na ime, se smejo odnašati ali pošiljati iz Jugoslavije le 
z dovoljenjem narodne banke republike oziroma narodne 
banke avtonomne pokrajine v skladu s pogoji, ki jih predpiše 
Narodna banka Jugoslavije. 

151.člen 
Domače vrednostne papirje, ki se glasijo na devize ali 

dinarje, je dovoljeno prosto odnašati ali pošiljati iz Jugoslavije 
in prinašati ali pošiljati v Jugoslavijo. 

Tuje vrednostne papirje je dovoljeno prosto prinašati ali 
pošiljati v Jugoslavijo, iz Jugoslavije pa odnašati ali pošiljati le 
z dovoljenjem narodne banke republike oziroma narodne 
banke avtonomne pokrajine v skladu s pogoji, ki jih predpiše 
Narodna banka Jugoslavije. 

152. člena 
Tuje vrednostne papirje, kupone tujih vrednostnih papirjev 

in tuje hranilne knjižice smejo jugoslovanski državljani med 
začasnim delom v tujini in po dokončni vrnitvi v državo vnočiti 
prek bank, pooblaščenih za posle s tujino. 

Jugoslovanski državljani, ki z dedovanjem ali na drugi pod- 
lagi uveljavijo pravico do tujih vrednostnih papirjev, kuponov 
tujih vrednostnih papirjev in tujih hranilnih knjižic, jih lahko 
vnovčijo prek bank, pooblaščenih za posle s tujino. 

Vrednotnice iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
lahko prodajo bankam, pooblaščenim za posle s tujino, za 
dinarsko ali devizno protivrednost v skladu s predpisi. 

153. člen 
Čeki, trasirani v Jugoslaviji na tuje osebe, se v Jugoslaviji ne 

smejo prodajati naprej in ne indosirati. 
Dinarski čeki, trasirani v Jugoslaviji, se ne smejo honorirati, 

če je na njih indosament tuje osebe. 

XI. PROMET ZLATA 

154. člen 
Zlato v nepredelani ali kovani obliki smejo izvažati in odna- 

šati v tujino: 
1) Narodna banka Jugoslavije - v nepredelani in kovani 

obliki; 
2) organizacije združenega dela (podjetja), ki se ukvarjajo 

s pridobivanjem zlata (v nadaljnjem besedilu: proizvajalke 
zlata) - v nepredelani obliki; 

3) banke, pooblaščene za posle s tujino - v kovani obliki. 
Domače osebe, razen oseb iz prvega odstavka tega člena, 

smejo izvažati in odnašati v tujino zlato v nepredelani in 
kovani obliki le z dovoljenjem Narodne banke Jugoslavije. 

155. člen 
Proizvajalke zlata smejo prodajati nepredelano zlato orga- 

nizacijam združenega dela (podjetjem), ki ga uporabljajo 
v okviru svoje redne dejavnosti, in organom družbenopolitič- 
nih skupnosti za njihove potrebe (v nadaljnjem besedilu: 
uporabniki zlata) ter Narodni banki Jugoslavije ali ga proda- 
jati v tujini. 

Uporabniki zlata in Narodna banka Jugoslavije smejo kupo- 
vati nepredelano zlato v tujini. 

Uporabniki zlata plačujejo nepredelano zlato, ki se uvaža, 
oziroma sprejemajo plačila za nepredelano zlato, ki se izvaža, 
v okviru in do zneska, določenega v dovoljenju (D) zveznega 
organa, pristojnega za ekonomske odnose s tujino. 

156. člen 
Talitev zlata in predelava zlata v palicah sta dovoljena le 

uporabnikom zlata za lastne potrebe in za potrebe drugih 
uporabnikov zlata. 

Prepovedano je taliti kovano zlato. 

157. člen 
Pooblaščene banke, predelovalci zlata in rafinerije zlata 

smejo menjati zlate predmete in lomljeno zlato za zlato zobo- 
tehnično pločevino. 

Pooblaščene banke smejo menjati kovano zlato za zlato 
zobotehnično pločevino. 

158. člen 
Pooblaščene banke smejo kupovati kovano zlato od doma- 

čih in tujih oseb po ceni, po kateri se tako zlato prodaja na 
svetovnem trgu. 

Združenje bank Jugoslavije obvesti na podlagi sporočila 
Narodne banke Jugoslavije pooblaščene banke o cenah, po 
katerih se tako zlato prodaja na svetovnem trgu.* 

159. člen 
Proizvajalke zlata morajo voditi evidenco o pridobljenih in 

prodanih količinah zlata, uporabniki zlata pa evidenco o kup- 
ljenih in predelanih količinah zlata. 

Zvezni sekretar za finance predpiše, kako je treba voditi 
evidence iz prvega odstavka tega člena. 

160. člen 
Z zlatom po tem zakonu niso mišljeni zlati predmeti in 

lomljeno zlato. 
Z zlatimi predmeti so po tem zakonu mišljeni: nakit, okraski, 

jubilejni medaljoni, zlati predmeti z umetniško vrednostjo, 
tekoče zlato, zlata zobotehnična pločevina, drugi zlati zobo- 
tehnični materiali in zlati polizdelki. 

Z lomljenim zlatom so po tem zakonu mišljeni zlasti pred- 
meti, ki se kupujejo oziroma prodajajo po masi, čistosti in 
ceni čistega zlata, ne da bi bili upoštevani stroški izdelave. 

S palico zlata je po tem zakonu mišljena kakršnakoli oblika 
nepredelanega zlata. 

S kovanim zlatom so po tem zakonu mišljene vse vrste 
zlatnikov, ne glede na to, ali so v kaki državi zakonito plačilno 
sredstvo ali ne. 

161. člen 
Če tako narekujejo stanje likvidnosti pri plačevanju do 

tujine, višina in struktura deviznih rezerv Jugoslavije in drugi 
razlogi, sme Zvezni izvršni svet omejiti ali prepovedati izvoz in 
odnašanje zlata v tujino ter omejiti promet zlata v državi. 

XII. DEVIZNA KONTROLA 

162. člen 
Devizna kontrola obsega kontrolo deviznega poslovanja, 

kreditnih odnosov s tujino in opravljanje gospodarskih dejav- 
nosti s tujino. 

Devizna kontrola obsega zlasti kontrolo uporabe predpisov: 

38 poročevalec 



1) o pogojih za sklepanje pogodb o zunanjetrgovinskem 
prometu, vštevši pogodbe o kompenzacijskih poslih, maloob- 
mejnem in sosednem čezmorskem prometu ter pogodbe 
o posredovanju v zunanjetrgovinskem prometu oziroma 
o pogojih za opravljanje prometa blaga in storitev ter o doku- 
mentaciji za izdajanje garancij in drugih plačilnih instrumen- 
tov po teh pogodbah; 

2) o pogojih za izdajanje dovoljenj za opravljanje gospo- 
darskih dejavnosti v tujini oziroma za izvajanje investicijskih 
del v tujini, za zadolževanje gospodarskih subjektov, ki oprav- 
ljajo navedene dejavnosti oziroma izvajajo ta dela v tujini ter 
o pogojih za izdajanje garancij in supergarancij za to zadolže- 
vanje; 

3) o pogojih za dajanje garancij, supergarancij in drugih 
oblik poroštva za vzpostavitev kreditnih razmerij s tujino; 

4) o plačevanju z devizami in dinarji v deviznem in zunanje- 
trgovinskem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino; 

5) o uporabljanju deviz v skladu z zveznimi zakoni in pred- 
pisi, izdanimi na podlagi tega zakona in zveznih zakonov, ki 
urejajo zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose 
s tujino, opravljanje gospodarskih dejavnosti s tujino in izva- 
janje investicijskih del v tujini; 

6) o tem, kako banke, pooblaščene za posle s tujino, izra- 
čunavajo družbeno priznane reprodukcijske potrebe, in 
o izvrševanju teh potreb; 

7) o izpolnjevanju predpisanih obveznosti bank, po katerih 
se opravlja plačilni promet s tujino; 

8) o imetju deviz na računih v tujini ter o plačevanju in 
sprejemanju plačil prek kontokorentnih računov; 

9) o tem, kako občani in civilne pravne osebe pridobivajo 
devize in razpolagajo z njimi, o odnašanju deviz, dinarjev in 
vrednostnih papirjev iz države in o njihovem prinašanju vanjo 
ter o zakonitosti prometa z zlatom; 

10) o prodaji blaga za tujo valuto o konsignacijskih skladiš- 
čih in drugih dovoljenih oblikah prodaje blaga za tujo valuto 
ter predpisov, ki se nanašajo na poslovanje organizacij zdru- 
ženega dela (podjetij), ki organizirajo igre na srečo; 

11) o pogojih za opravljanje poslov s tujino. 

163. člen 
Devizno kontrolo opravljajo Zvezni devizni inšpektorat, 

Narodna banka Jugoslavije ter narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin. 

Določeno delo in naloge devizne kontrole opravljajo 
v mejah svoje pristojnosti Služba družbenega knjigovodstva 
Jugoslavije in carinski organi. 

Organi, pooblaščeni za devizno kontrolo, Narodna banka 
Jugoslavije in služba družbenega knjigovodstvo morajo pri 
devizni kontroli med seboj sodelovati in dajati na razpolago 
podatke, ugotovitve in informacije, s katerimi razpolagajo in 
so potrebni za devizno kontrolo, obveščati organe samou- 
pravne delavske kontrole o svojih ugotovitvah in po potrebi 
strokovno pomagati udeležencem v deviznem in zunanjetrgo- 
vinskem poslovanju ter kreditnem poslovanju s tujino, da bi 
pravilno uporabljali predpise. 

Za medsebojno sodelovanje organov, pooblaščenih za 
devizno kontrolo, so odgovorne osebe, ki vodijo delo teh 
organov in organizacij. 

164. člen 
Zvezni devizni inšpektorat, Narodna banka Jugoslavije, 

narodne banke republik in narodni banki avtonomnih pokra- 
jin kontrolirajo devizno poslovanje bank, pooblaščenih za 
posle s tujino, bank, pooblaščenih za devizne posle v državi, 
Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelova- 
nje, Poštne hranilnice in menjalnice, razen poslov, ki jih po 
tem zakonu opravljajo drugi organi. 

Narodna banka Jugoslavije kontrolira uporabo zakonov in 
predpisov v narodnih bankah republik in narodnih bankah 
avtonoitinih pokrajin. 

Pri kontroli iz prvega odstavka tega člena smejo'Narodna 
banka Jugoslavije oziroma narodne banke republik in narodni 
banki avtonomnih pokrajin pregledati dokumentacijo pri 
organizacijah združenega dela (podjetjih), če je to potrebno 
za kontrolo. 

165. člen 
Devizno poslovanje za potrebe Jugoslovanske ljudske 

armade in druge potrebe ljudske obrambe, ki ga opravlja 

Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s posebnim 
namenom, kontrolirata Zvezni devizni inšpektorat in Narodna 
banka Jugoslavije - Vojaški servis. 

166. člen 
Kontrolor Narodne banke Jugoslavije, ki ga postavi guver- 

ner Narodne banke Jugoslavije, kontrolira izvajanje predpisov 
iz devetega odstavka 30. člena tega zakona ter opravlja druga 
dela in naloge kontrole iz pristojnosti Narodne banke Juqo- 
slavije. 

Pri uporabi predpisa iz devetega odstavka 30. člena tega 
zakona overi kontrolor Narodne banke Jugoslavije nalog za 
plačilo v tujino, tudi pooblaščeni banki, ki ne ravna v skladu 
s predpisom, izdanim na podlagi devetega odstavka 30. člena 
tega zakona, ustavi plačila v tujino, razen plačil za zunanje 
kredite in konvencijske obveznosti. 

167. člen 
Narodna banka Jugoslavije zagotavlja enotno uporabo 

predpisov in enotno ravnanje pri devizni kontroli, ki jo oprav- 
ljajo Narodna banka Jugoslavije ter narodne banke republik 
in narodni banki avtonomnih pokrajin. 

Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin morajo ravnati po navodilih in smernicah za enotno 
uporabo predpisov in enotno ravnanje pri opravljanju devizne 
kontrole. 

Kako narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin kontrolirajo pooblaščene banke ter kako Narodna 
banka Jugoslavije kontrolira narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin, predpiše Narodna banka 
Jugoslavije. 

168. člen 
Za zagotovitev devizne kontrole, ki jo opravlja Narodna 

banka Jugoslavije, je odgovoren guverner Narodne banke 
Jugoslavije. 

Guverner Narodne banke Jugoslavije izdaja navodila in 
smernice za enotno uporabo predpisov in enotno ravnanje 
narodnih bank pri opravljanju devizne kontrole. 

169. člen 
Če Narodna banka Jugoslavije oziroma narodna banka 

republike ali narodna banka avtonomne pokrajine pri oprav- 
ljanju devizne kontrole ugotovi nezakonitost ali nepravilnost 
pri delu pooblaščene banke, Poštne hranilnice oziroma Jugo- 
slovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje, 
izda odločbo, na podlagi katere bodo zoper te banke in 
Poštno hranilnico izvedeni ukrepi, predpisani z zakonom 
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin. 

Odločba iz prvega odstavka tega člena je dokončna 
v upravnem postopku. 

170. člen 
Zvezni devizni inšpektorat kontrolira devizno poslovanje in 

kreditne odnose s tujino organizacij združenega dela (podje- 
tij), ki opravljajo gospodarske dejavnosti v tujini, družbenopo- 
litičnih skupnosti in njihovih organov In organizacij, družbe- 
nopolitičnih in družbenih organizacij, skladov in drugih prav- 
nih in fizičnih oseb. 

Pooblaščene banke morajo omogočiti Zveznemu deviz- 
nemu inšpektoratu vpogled v dokumentacijo zaradi kontrole 
iz prvega odstavka tega člena. 

171. člen 
Devizno kontrolo iz pristojnosti Zveznega deviznega 

inšpektorata opravljajo inšpektorji. 
Inšpektor je samostojen pri opravljanju kontrole in mora pri 

njej dosledno uporabljati zakone in druge predpise, za svoje 
delo pa je odgovoren glavnemu deviznemu inšpektorju. 

172. člen 
Zvezni devizni inšpektorat uporablja v postopku izdajanja 

odločb, odločanja o pritožbah in pri dejanjih devizne kontrole 
določbe zakona o splošnem upravnem postopku, če z zvez- 
nim zakonom ni drugače določeno. 
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173. člen 
Če zvezni devizni inšpektorat pri devizni kontroli ugotovi 

nezakonitost ali nepravilnost pri opravljanju deviznih ali zuna- 
njetrgovinskih poslov oziroma kreditnih poslov s tujino, ali če 
ugotovi, da ukrepi, ki jih je odredil pristojni organ, niso bili 
izvršeni, izda odločbo, s katero odredi, da se odpravijo ugo- 
tovljene nezakonitosti ali nepravilnosti oziroma odrejeni 
ukrepi izvršijo, določi rok, v katerem je treba to storiti, in 
sprejme tudi druge ukrepe, ki jih določa zvezni zakon. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba zveznemu upravnemu organu, pristojnemu za fi- 
nance. 

Zvezni upravni organ, pristojen za finance, lahko na zah- 
tevo stranke odloži izvršitev odločbe iz prvega odstavka tega 
člena. Zoper odločbo, s katero se zavrne odložitev izvršitve 
odločbe iz prvega odstavka tega člena, ni pritožbe. 

174. člen 
Če je podan utemeljen sum, da ima ugotovljeno dejanje 

znake kaznivega dejanja ali gospodarskega prestopka, mora 
Zvezni devizni inšpektorat vložiti ovadbo oziroma naznanilo 
organu, pristojnemu za začetek oziroma vodenje postopka, 
če je storjen prekršek, pa izdati odločbo o prekršku. 

Če Zvezni devizni inšpektorat pri devizni kontroli ugotovi, 
da organizacija združenega dela (podjetje) pri svojem deviz- 
nem ali zunanjetrgovinskem poslovanju ne spoštuje dobrih 
poslovnih običajev in poslovne morale, pošlje o tem podatke 
Gospodarski zbornici Jugoslavije, da začne postopek pred 
častnim sodiščem 

175. člen 
če je s predpisi določen varstveni ukrep oziroma varnostni 

ukrep odvzema predmetov v zvezi s storjenim kaznivim deja- 
njem, gospodarskim prestopkom ali prekrškom, lahko Zvezni 
devizni inšpektorat pri opravljanju devizne kontrole začasno 
zaseže predmete, s katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje, 
gospodarski prestopek ali prekršek ali so bili namenjeni za 
storitev ali so nastali s storitvijo kaznivega dejanja, gospodar- 
skega prestopka oziroma prekrška. Za zasežene predmete 
izda Zvezni devizni inšpektorat potrdilo. 

O zasegu predmetov mora Zvezni devizni inšpektorat takoj 
obvestiti organ, pristojen za postopek. 

176. člen 
Odločbo iz prvega odstavka 173. člena tega zakona pošlje 

Zvezni devizni inšpektorat poooblaščeni banki ali Službi druž- 
benega knjigovodstva Jugoslavije, da jo izvrši. 

Pooblaščena banka in Služba družbenega knjigovodstva 
Jugoslavije morata nemudoma izvršiti odločbo iz prvega 
odstavka tega člena. 

Organa za izvršitev odločbe iz prvega in drugega odstavka 
tega člena morata o njeni izvršitvi najpozneje v osmih dneh po 
njeni izvršitvi obvestiti Zvezni devizni inšpektorat. 

Vse izvršljive odločbe iz prvega odstavka 173. člena tega 
zakona, ki vplivajo na spremembo stanja sredstev ali njihovih 
virov pri uporabnikih družbenih sredstev, pošlje Zvezni 
devizni inšpektorat Službi družbenega knjigovodstva Jugo- 
slavije. 

177. člen 
Pravilnost in popolnost podatkov v dokumentih (dokumen- 

tarna kontrola), ki jih organizacije združenega dela (podjetja) 
in druge družbene pravne osebe predložijo bankam, pooblaš- 
čenim za posle s tujino, kontrolira banka, ki so ji bili doku- 
menti predloženi in ki na podlagi podatkov iz njih ugotovi 
obstoj pravice oziroma obveznosti. 

Dokumentarna kontrola je sestavni del obveznosti banke, 
pooblaščene za posle s tujino, ki je tudi odgovorna za njeno 
opravljanje. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše, katere listine iz' 
prvega odstavka tega člena morajo biti predložene bankam, 
pooblaščenim za posle s tujino, in v katerem roku, ter izda 
navodilo o načinu in postopku za opravljanje dokumentarne 
kontrole iz prvega odstavka tega člena. 

178. člen 
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije v okviru 

finančnega in materialnega poslovanja uporabnikov družbe- 

nih sredstev kontrolira pridobivanje dinarjev iz naslova izter- 
jave terjatev v tujini, pravilnost obračuna dinarske protivred- 
nosti iz naslova izterjave terjatev v tujini v okviru celotnega 
prihodka in dohodka, zakonitost razpolaganja z dinarskimi 
sredstvi, s katerimi se kupujejo devize, vštevši pravilnost vseh 
vračil carine in drugih davščin ter pravilnost izkazovanja 
podatkov o tem v dokumentaciji, periodičnih obračunih in 
zaključnih računih. 

179. člen 
Carinski organi kontrolirajo odnašanje oziroma prinašanje 

deviz, dinarjev, vrednostnih papirjev in zlata, ki jih iz države 
odnašajo oziroma vanjo prinašajo domači in tuji potniki. 

Carinski organi kontrolirajo pogoje za izvoz oziroma uvoz 
blaga in storitev. 

180. člen 
Dinarji, ki presegajo zneske in apoene, ki jih je dovoljeno 

odnašati iz Jugoslavije oziroma prinašati vanjo, se proti potr- 
dilu začasno zasežejo, če jih domači ali tuji potnik pri pre- 
hodu čez mejo ne prijavi mejni carinarnici. 

Odločba o celotnem ali delnem odvzemu ali vrnitvi začasno 
zaseženih dinarjev se izda v postopku za devizne prekrške. Ta 
odločba se izda tudi, če postopka za prekršek ni mogoče 
voditi, ker ni pogojev za odgovornost za prekršek ali ker 
storilec prekrška ni dosegljiv organom, pristojnim za po- 
stopek. 

Neprijavljeni dinarji, ki presegajo zneske in apoene, katerih 
odnašanje iz Jugoslavije oziroma prinašanje vanjo je dovo- 
ljeno, ter prijavljeni dinarji, ki presegajo zneske in apoene, 
katerih prinašanje v Jugoslavijo je dovoljeno, se nakažejo na 
poseben dinarski račun Zveznega deviznega inšpektorata pri 
službi družbenega knjigovodstva, dokler se postopek za pre- 
kršek ne konča. 

Prijavljeni dinarji, ki presegajo zneske in apoene, ki jih je 
dovoljeno odnašati iz Jugoslavije, se potniku vrnejo ob vrnitvi 
v državo na kateremkoli mejnem prehodu. Prijavljene dinarje 
vrne carinarnica na način, ki ga predpiše Zvezna carinska 
uprava. 

Prijavljeni dinarji, ki presegajo zneske in apoene, ki jih je 
dovoljeno prinašati v Jugoslavijo, se vrnejo potniku ob 
odhodu iz Jugoslavije, če niso predmet deviznega prekrška in, 
če potnik v treh letih od dneva, ko so mu bili odvzeti, vloži 
zahtevo za njihovo vrnitev. 

Zahteva iz petega odstavka tega člena se vloži pri Zveznem 
deviznem inšpektoratu. 

181. člen 
Devize, ki jih v nasprotju s 149. členom tega zakona domači 

potnik poskusi odnesti iz Jugoslavije, ne da bi jih prijavil 
mejni carinarnici, se proti potrdilu začasno zasežejo. 

Odločba o celotnem ali delnem odvzemu ali vrnitvi po 
prvem odstavku tega člena se izda v postopku za devizne 
prekrške. 

Ta odločba se izda tudi, če postopka zaradi prekrška ni 
mogoče voditi, ke ni pogojev za odgovornost za prekrške ali 
ker storilec prekrška ni dosegljiv organom, pristojnim za 
postopek. 

Priajvljene in neprijavljene efektivne devize, ki presegajo 
zneske, ki jih je dovoljeno odnašati iz Jugoslavije po tem 
zakonu, se pošljejo Narodni banki Jugoslavije. 

Devize, prijavljene po tretjem odstavku tega člena, se vrnejo 
potniku, če niso predmet deviznega prekrška. 

182. člen 
Zoper odločbo, izdano po postopku iz 180. in 181. člena 

tega zakona, se lahko domače in tuje osebe pritožijo Zvez- 
nemu senatu za prekrške. 

183. člen 
Odločbe po prvem odstavku 169. člena in prvem odstavku 

173. člena tega zakona ni mogoče izdati, če so pretekla tri leta 
od dneva, ko je nezakonitost ali nepravilnost nastala, oziroma 
od dneva, ko je bilo ugotovljeno, da ukrepi, ki jih je odredil 
pristojni organ, niso bili izvršeni. Zastaranje pretrga vsako 
dejanje pristojnega organa glede vodenja postopka. Po vsa- 
kem pretrganju zastaranja začne zastaranje teči znova, ven- 
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dar pa odločbe v nobenem primeru ni mogoče izdati, ko 
poteče šest let od dneva, ko je ugotovljena nezakonitost ali 
nepravilnost nastala ali ko je bilo ugotovljeno, da odrejeni 
ukrepi niso bili izvršeni. 

Odločb, izdanih po prvem odstavku 169. člena in prvem 
odstavku 173. člena tega zakona ni mogoče izvršiti, če so 
potekla tri leta od dneva, ko je odločba postala pravnomočna. 
Zastaranje pretrga vsako dejanje pristojnega organa glede 
izvršitve odločbe. Po vsakem pretrganju zastaranja začne 
zastaranje teči znova, vendar nastopi v vsakem primeru, ko 
poteče šest let od dneva, ko je odločba postala pravnomočna. 

184. člen 
Domače osebe, ki so pod devizno kontrolo, morajo orga- 

nom, pooblaščenim za devizno kontrolo, omogočiti vpogled 
v poslovanje in jim na njihovo zahtevo dati na razpolago ali 
poslati potrebno dokumentacijo ter dati na voljo zahtevane 
podatke. Pravne osebe morajo zagotoviti tudi pogoje za 
opravljanje devizne kontrole. 

Obveznosti iz prvega odstavka tega člena se nanašajo tudi 
na družbene pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejav- 
nost v tujini. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

1. Kazniva dejanja 
185. člen 

Z zaporom od šest mesecev do petih let se kaznuje odgo- 
vorna oseba v organizaciji združenega dela ali drugi družbeni 
pravni osebni, ki na ozemlju SFRJ za organizacijo združenega 
dela ali za drugo družbeno pravno osebo plača ali sprejme 
plačilo v devizah ali zlatu ali sklene posel, s katerim se 
dinarska vrednost pogodbene obveznosti izračunava na pod- 
lagi cene zlata ali tečaja dinarja glede na tujo valuto 
v nasprotju z zveznim zakonom. 

186. člen 
Z zaporom od šestih mesecev do treh let se kaznuje odgo- 

vorna oseba v organizaciji združenega dela ali drugi družbeni 
pravni osebi, ki za organizacijo združenega dela ali drugo 
družbeno pravno osebo kupi ali proda devize izven enotnega 
deviznega trga ali ne izvaja ukrepov, ki jih Zvezni izvršni svet 
predpiše na podlagi 22. in 161. člena tega zakona. 

187. člen 
Z zaporom od šestih mesecev do treh let se kaznuje jugo- 

slovanski državljan, če odpre tekoči ali drug račun v tujini ali 
če ima hranilne knjižice ali kreditne kartice tujih emitentov ali 
če kupi tuje vrednostne papirje ali se zadolži v tujini, razen 
kadar je to s tem zakonom določeno drugače. 

188. člen 
Z zaporom od šestih mesecev do petih let se kaznuje 

odgovorna oseba v organizaciji združenega dela (podjetju) ali 
drugi organizaciji ali skupnosti, ki s pogodbo oziroma kako 
drugače ustvari obveznost plačevanja do tujine brez določene 
pravice ali nad določeno pravico do plačevanja ali pravice do 
zadolževanja v tujini, ki so izračunane v skladu s zveznim 
zakonom. 

V posebno hudem primeru dejanja iz prvega odstavka tega 
člena se storilec kaznuje z zaporom do desetih let. 

2. Gospodarski prestopki 

189. člen 
Organizacija združenega dela (podjetje), pooblaščena 

banka ali druga družbena pravna oseba se kaznuje za gospo- 
darski prestopek z denarno kaznijo od 4,500.000 do 
45,000.000 dinarjev: 

1) če kupi ali proda devize zunaj enotnega deviznega trga 
(4. člen); 

2) če plača blago ali storitev, za katero nima določene 
pravice do uvoza ali do njegovega plačevanja (drugi odstavek 
5. člena); 

3) če kupi, proda, podari, si sposodi ali da devize v hrambo 

ali plačuje in sprejema plačila v devizah ali zlatu ali sklene 
posel, pri katerem se dinarska vrednost pogodbene obvezno- 
sti izračunava na podlagi cene zlata ali tečaja dinarja glede na 
tujo valuto, če z zveznim zakonom ni določeno drugače (7. 
člen in prvi odstavek 8. člena); 

4) če sprejema plačila prek klirinškega računa za blago ali 
storitve, opravljene v državi, s katero se plačilni promet oprav- 
lja v konvertibilnih devizah, razen kadar je s tem zakonom 
določeno drugače (40. člen); 

5) če ne vplača razlike dinarske protivrednosti v zakonskem 
roku v dobro posebnega računa iz ... odstavka ... člena 
zakona o zunanjetrgovinskem prometu (13. člen); 

6) če organizaciji združenega dela (podjetju) oziroma drugi 
družbeni pravni osebi ne izplača dinarske protivrednosti za 
plačilo, sprejeto v devizah (prvi odstavek 16. člena); 

7) če banka, pooblaščena za posle s tujino, noče sprejeti 
naloga za plačilo v tujini (tretji odstavek 18. člena); 

8) če izvrši nalog za plačilo v tujini organizacije združenega 
dela (podjetja) ali druge družbene pravne osebe brez vplačila 
dinarske protivrednosti (prvi odstavek 51. člena); 

9) če v pogodbi, sklenjeni s tujo osebo, o nakupu ali prodaji 
blaga ali opravljanju storitev, po kateri se bodo plačila spreje- 
mala v dinarjih, določi taka plačila po tečaju dinarja, ki je 
določen na tujem trgu (prvi odstavek 61. člena); 

10) če v devizah sprejme plačilo za storitve tujim osebam 
v Jugoslaviji in domačim osebam v prometu na tujih relacijah 
ali za turistične storitve tujim osebam v državi (prvi odstavek 
64. člena); 

11) če opravlja posle plačilnega prometa s tujino, kreditne 
posle s tujino, devizno-valutne in menjalniške posle v Jugo- 
slaviji v nasprotju s pogoji za opravljanje teh poslov iz prvega 
ostavka 65. člena tega zakona; 

12) če ima na računu v tujini manj oziroma več deviz od 
najmanjšega oziroma največjega zneska, ki ju predpiše 
Narodna banka Jugoslavije (drugi odstavek 67. člena); 

13) če ne proda deviz ali če jih od občanov in civilnih 
pravnih oseb ali tujih oseb ne odkupi po tečaju, ki je obliko- 
van na Medbančnem sestanku enotnega deviznega trga (prvi 
in drugi odstavek 72. člena); 

14) če dela na podlagi drugih pogodb o izvajanju investicij- 
skih del v tujini financira po zaključku del na podlagi skle- 
njene pogodbe, za katere realizacijo so bila ta sredstva tudi 
preskrbljena (drugi odstavek 80. člena); 

15) če plačuje v tujini nakup osnovnih sredstev v nasprotju 
s pogoji in načinom, ki jih določa zvezni zakon, ki ureja 
zunanjetrgovinski promet (prvi odstavek 81. člena); 

16) če med izdajanjem investicijskih del ne izterja terjatev 
v skladu s sklenjeno pogodbo (82. člen); 

17) če po zaključku investicijskih del deviz, ustvarjenih kot 
dobiček, ne prinese v državo oziroma če deviz, ki jih ima pri 
banki, pooblaščeni za posle s tujino, ne proda v 60 dneh po 
zaključku del ter če v tem roku ne prinese v državo tudi 
zneskov, danih tuji osebi kot garancijo (prvi in tretji odstavek 
83. člena); 

18) če v 60 dneh po sprejetju plačil za investicijska dela ne 
prinese v državo deviz v dinarski protivrednosti stroškov, 
plačanih v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (prvi 
odstavek 84. člena); 

19) če ima banka, pooblaščena za posle s tujino devize na 
deviznem računu v nasprotju s pogoji, ki jih določa ta zakon 
ali na njegovi podlagi izdan predpis (95. člen); 

20) če plačila in sprejemanja plačil, ki izhajajo iz pogodbe 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji, ne opravlja prek konto- 
korentnega računa (prvi odstavek 98. člena); 

21) če je saldo na kontokorentnem računu večji od predpi- 
sanega odstotka enoletnega zneska dobav po pogodbi v eni 
smeri (99. člen); 

22) če opravi plačilo v tujini, ki se ne nanaša na lastne' 
potrebe (107. člen); 

23) če ne izvaja ukrepov, ki jih Zvezni izvršni svet predpiše 
na podlagi 109. člena tega zakona (109. člen); 

24) če plača posamezne stroške poslovanja v tujini nad 
okvirom izračunanih družbeno priznanih reprodukcijskih 
potreb in v nasprotju s pogoji, ki jih predpiše Zvezni izvršni 
svet (115. člen); 

25) če banka, pooblaščena za posle s tujino, noče izraču- 
nati družbeno priznanih reprodukcijskih potreb in voditi evi- 
dence iz 126. člena tega zakona (116. člen); 

26) če za organizacijo združenega dela (podjetje) - članico 
banke ne izračuna družbeno priznanih reprodukcijskih 
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potreb v skladu s tem zakonom in predpisom Zveznega izvrš- 
nega sveta (113. do 123. člen); 

27) če ne izvrši naloga za plačilo v tujini za organizacijo 
združenega dela (podjetje) v okviru izračunanih družbeno 
priznanih reprodukcijskih potreb ali ga izvrši nad izračunanim 
zneskom (125. člen); 

28) če ne izvrši naloga za plačilo v tujini za organizacijo 
združenega dela (podjetje) po sporazumu, s katerim so razpo- 
rejene družbeno priznane reprodukcijske potrebe, ali ne 
spremlja izvrševanja tega sporazuma (drugi odstavek 136. 
člena); 

29) če vloži oziroma poveča vlogo zaradi opravljanja gospo- 
darske dejavnosti v tujini nad okvirom obsega kreditiranja 
tujine, določenim v projekciji plačilne bilance Jugoslavije 
(138. člen); 

30) Če plača uvoz oziroma sprejme plačilo za izvoz nepre- 
delanega zlata nad okvirom in zneskom iz dovoljenja (D) 
pristojnega zveznega upravnega organa (tretji odstavek 155. 
člena); 

31) če tali ali predeluje zlato v palicah ali če tali kovano zlato 
v nasprotju s predpisi (156. člen); 

32) Če kupi kovano zlato od domačih ali tujih oseb po ceni, 
ki je višja od cene, po kateri se to zlato prodaja na svetovnem 
tržišču (prvi odstavek 158. člena); 

33) Če izvozi oziroma odnese zlato v tujino ali opravlja 
promet zlata v državi v nasprotju z omejitvijo, ki jo je predpisal 
Zvezni izvršni svet (161. člen). 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v organizaciji združenega dela (podjetju), pooblaščeni banki 
ali drugi družbeni pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v organu družbenopolitične skupnosti ali drugem državnem 
organu, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

190. člen 
Organizacija združenga dela (podjetje), pooblaščena banka 

ali druga družbena pravna oseba se-kaznuje za gospodarski 
prestopek z denarno kaznijo od 2,250.000 do 22,500.000 di- 
narjev: 

1) če za obračun dinarske protivrednosti sprejetega plačila 
v devizah zaradi izplačila dinarjev organizacijam združenega 
dela (podjetjem) ali drugim družbenim pravnim osebam ozi- 
roma plačila v devizah ne uporabi nakupnega tečaja, ki velja 
na dan obračuna, oziroma prodajnega tečaja, ki velja na dan 
vplačila dinarske protivrednosti, za izpolnitev plačilne obvez- 
nosti do tujine (tretji in četrti odstavek 28. člena); 

2) če pri odmeri osnove za obračunavanje carine in drugih 
davščin ali za druge namene iz 29. člena tega zakona ne 
uporabi predpisanih tečajev tujih valut (29. člen); 

3) Če na zunanjem deviznem trgu kupi ali proda devize 
v nasprotju s pogoji, ki jih je določila Narodna banka Jugosla- 
vije (31. člen); 

4) če kupi ali proda devize, za katere narodna banka Jugo- 
slavije ni določila, da smejo biti predmet nakupa in prodaje na 
enotnem deviznem trgu (32. člen); 

5) Če plačilnega prometa s tujino ne opravlja na način, ki ga 
je predpisala Nagodna banka Jugoslavije, ali ga opravlja 
v naspotju s pogoji, ki jih je predpisal Zvezni izvršni svet 
oziroma Narodna banka Jugoslavije (36., 37., 38. in 59. člen); 

6) Če plačilnega prometa s tujino ne opravlja po banki, 
pooblaščeni za posle s tujino, oziroma po klirinškem računu 
Narodne banke Jugoslavije za plačilni promet z državami, 
s katerimi je sklenjena pogodba o klirinškem načinu plačeva- 
nja (39. člen); 

7) če izvoženega blaga oziroma opravljenih storitev tujim 
osebam oziroma terjatev iz drugih naslovov ne izterja v 60 
dneh po dnevu, ko je bilo blago izvoženo oziroma storitev 
opravljena, ali od dneva dospelosti terjatve, če s tem zakonom 
ali predpisom, izdanim na njegovi podlagi, ni določeno dru- 
gače (12. člen); 

8) Če dinarske protivrednosti za sprejeto placTlo v devizah iz 
tujine o poteku roka iz 52. člena tega zakona ne izplača po 
tečaju, ki je veljal zadnjega dne zakonskega roka za plačilo 
(prvi odstavek 43. člena); 

9) Če v dveh delavnikih od dneva, ko je bilo sprejeto plačilo 
iz tujine oziroma ko je bilo to plačilo knjiženo v dobro računa 

pooblaščene banke iz 134. člena tega zakona, ne izplača 
dinarske protivrednosti organizaciji združenega dela 
(podjetju) in drugi družbeni pravni osebi, katere blago ozi- 
roma storitev je bila izvožena (tretji odstavek 46. člena); 

10) Če plačanega blaga oziroma plačane storitve v tujini ne 
uvozi oziroma storitve ne realizira najpozneje v 60 dneh po 
dnevu, ko je banka, pooblaščena za posle s tujino, izvršila 
plačilni nalog (tretji odstavek 47. člena); 

11) če ima devize na računih v tujinik v nasprotju s pogoji, 
ki jih je določila Narodna banka Jugoslavije, ali če Narodni 
banki Jugoslavije na predpisan način ali v predpisanem roku 
ne pošlje poročila o prometu in stanju sredstev na teh računih 
(53. člen ter prvi in drugih odstavek 56. člena); 

12) Če plačuje in sprejema plačila iz naslova uvoza in 
izvoza blaga in storitev v maloobmejnem in sosednem čez- 
morskem prometu ter iz naslova mednarodnih sejemskih 
kompenzacijskih pogodb v nasprotju s pogoji, določenimi 
v predpisu Zveznega izvršnega sveta (58. člen); 

13) če sprejme dinarje ali devize tujih oseb v depozit 
v nasprotju s pogoji, ki jih določi Narodna banka Jugoslavije 
(60. člen); 

14) če konvertira devize na deviznem računu za plačilo 
v tujini v nasprotju z omejitvijo, ki jo je določila Narodna 
banka Jugoslavije (68. člen); 

15) če ravna v nasprotju s pogoji, ki jih določi Narodna 
banka Jugoslavije za deponiranje ali vezavo sredstev na raču- 
nih v tujini (69. člen); 

16) če ima devizni račun pri tuji banki, ki je ni določila 
Narodna banka Jugoslavije, in če Narodni banki Jugoslavije 
ne pošilja poročil o prometu in stanju na deviznih računih 
v rokih in na način, ki jih predpiše Narodna banka Jugoslavije 
(70. člen); 

17) če knjiži devize v dobro deviznega računa organizacije 
združenega dela (podjetja) v nasprotju s pogoji, ki so predpi- 
sani na podlagi 95. člena tega zakona; 

18) če stroškov poslovanja iz naslova raziskovanja, izkoriš- 
čanja, obnavljanja in ohranjanja rezerv rudnega in drugega 
mineralnega bogastva v tujini in iz naslova opravljanja storitev 
v mednarodnem blagovnem in poniškem prometu ne plača na 
način, ki ga predpiše Zvezni izvršni svet (t 12. člen); 

19) če plačilo za oplemeniteno blago od tujih oseb ne 
sprejme oziroma storitev oplemenitenja domačega blaga, ki 
jih je opravila tuja oseba, ne plača na način, ki ga je predpisal 
Zvezni izvršni svet (131. člen); 

20) če zaračuna zavarovalno oziroma pozavarovalno pre- 
mijo ali izplača odškodnino v nasprotju s tem zakonom (133. 
člen); 

21) če pooblaščena banka kljub temu, da je kontrolor 
Narodne banke Jugoslavije ustavil plačevanje v tujini, izvrši 
plačilo v tujini (drugi odstavek 166. člena). 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v organizaciji združenega dela (podjetju), pooblaščeni banki 
ali drugi družbeni pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,500.000 dianrjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v organu družbenopolitične skupnosti ali drugem državnem 
organu, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

191. člen 
Organizaciji združenega dela (podjetju), pooblaščeni banki 

ali drugi družbeni pravni osebi se izreče varstveni ukrep 
odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za 
storitev gospodarskega prestopka ali so nastali s storitvijo 
gospodarskega prestopka iz 189. in 190. člena tega zakona. 

3. Prekrški 

192. člen 
Organizacija združenega dela (podjetje), pooblaščena 

banka ali druga družbena pravna oseba se kaznuje za prekr- 
šek z denarno kaznijo od 450.000 do 4,500.000 dinarjev: 

1) če ne vodi evidence o vsakem sklenjenem zunanjetrgo- 
vinskem poslu in kreditnem poslu s tujino, o njihovem izpol- 
njevanju ter o plačevanju in sprejemanju plačil v zvezi z njimi 
ali jo vodi v nasprotju s predpisom (52. člen); 

2) če po prenehanju pogodbe o plačevanju in sprejemanju 
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plačil za storitve prek kontokorentnega računa ne poravna 
dolgovnega oziroma terjatvenega salda v 30 dneh po prene- 
hanju pogodbe (tretji odstavek 55. člena); 

3) če dinarskih terjatev, ki jih tuje osebe ustvarijo iz drugih 
naslovov, razen iz naslovov iz prvega odstavka 61. člena tega 
zakona, nima na računih pri pooblaščeni banki ali jih uporabi 
za določena plačila v Jugoslaviji ali jih prenese drugim tujim 
osebam ali jih transferira v tujino v nasprotju s pogoji, ki jih 
predpiše Zvezni izvršni svet (prvi odstavek 63. člena); 

4) če razlik v vrednosti, nastalih pri poslovanju s tujino, ne 
opraviči na predpisan način (57. člen); 

5) če ne vodi evidence po vrstah podatkov in na način, ki ga 
predpiše Narodna banka Jugoslavije (126. člen); 

6) če ne plača deviznih oziroma dinarskih obresti po določ- 
bah tega zakona ali ne obračunava obresti na način in v rokih, 
določenih v predpisih, izdanih na podlagi tega zakona (144. 
člen); 

7) če proda devize občanom ali civilnim osebam v namene, 
ki niso predvideni s predpisom Zveznega izvršnega sveta, ali 
jih proda nad zneskom in mimo pogojev, ki so predvideni 
z omenjenim predpisom (prvi odstavek 146. člena); 

8) če izvozi ali odnese zlato v nepredelani ali kovani obliki 
brez dovoljenja Narodne banke Jugoslavije (drugi odstavek 
154. člena); 

9) če ne vodi evidence o pridobljenih ali prodanih količinah 
zlata ali kupljenih in predelanih količinah zlata ali je ne vodi 
na predpisan način (159. člen); 

10) če v določenem roku po odločbi inšpektorja oziroma 
glavnega deviznega inšpektorja ne odpravi ugotovljenih neza- 
konitosti ali nepravilnosti oziroma ne izvede odrejenih ukre- 
pov v deviznem ali zunanjetrgovinskem poslovanju oziroma 
kreditnih poslih s tujino (prvi odstavek 173. člena); 

11) če ne izvrši odločbe Zveznega deviznega inšpektorata 
(drugi odstavek 176. člena); 

12) če organom, pooblaščenim za devizno kontrolo, ne 
omogoči vpogleda v poslovanje ali jim na njihovo zahtevo ne 
da na razpolago ali ne pošlje potrebne dokumentacije ali ne 
da zahtevanih podatkov (184. člen); 

13) če opravljanje deviznih in kreditnih poslov s tujino 
zaupa osebi, obsojeni za kazniva dejanja iz 185., 186., 187. in 
188. člena tega zakona, ali osebi, obsojeni za gospodarski 
prestopek iz 189. člena tega zakona na denarno kazen več kot 
250.000 dinarjev, med prepovedjo opravljanja teh poslov. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji 
združenega dela (podjetju), pooblaščeni banki ali drugi druž- 
beni pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

Z denarno kaznijo 100.000 do 1,000.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba v organu družbenopoli- 
tične skupnosti ali drugem državnem organu, ki stori dejanje 
iz prvega odstavka tega člena. 

193. člen 
Z denarno kaznijo od 450.000 do 4,500.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek posameznik, ki opravlja samostojno 
dejavnost, če stori dejanja iz 189., 190. in 192. člena tega 
zakona, ki se nanj nanašajo. 

194. člen 
Posameznik ali civilna pravna oseba se kaznuje za prekršek 

z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev: 
1) če nedovoljeno kupi, proda, podari, si sposodi ali da 

v hrambo devize ali če plačuje in sprejema plačila v devizah ali 
zlatu ali sklene posel, na podlagi katerega se dinarska vred- 
nost pogodbene obveznosti izračunava na podlagi cene zlata 
ali tečaja dinarja glede na tuje valute (7. člen in prvi odstavek 
8. člena); 

2) če po vrnitvi z dela iz tujine ne prinese v državo deviz, 
s katerimi razpolaga, v 60 dneh po dnevu, ko se vrne v državo 
(42. člen); 

3) če plačil za opravljanje turistične storitve ne sprejema 
prek hotelsko-gostinskih organizacij združenega dela in turi- 
stičnih agencij (61. člen); 

4) če deviz na deviznem računu ali devizni hranilni vlogi ne 
uporablja v skladu s tem zakonom (drugi in četrti odstavek 
139. člena); 

5) če v nasprotju s predpisi Narodne banke Jugoslavije 

poskuša odnesti ali odnese dinarje iz Jugoslavije ali poskuša 
prinesti ali prenese dinarje v Jugoslavijo v potniškem prometu 
s tujino nad dovoljenimi zneski in apoeni ali če v poštnih ali 
drugih pošiljak poskuša odnesti ali odnese iz Jugoslavije 
dinarje ali vrednotnice, ki se glasijo na dinarje, efektivni tuji 
denar ali vrednotnice, ki se glasijo na tujo valuto, ali če 
v poštnih ali drugih pošiljkah poskuša prinesti ali prinese 
v Jugoslavijo dinarje ali vrednotnice, ki se glasijo na dinarje 
(148. člen); 

6) če poskuša odnesti ali odnese v tujino devize, za katere 
nima dokaza, da so dvignjene z deviznega računa ali devizne 
hranilne vloge ali da so kupljene pri pooblaščeni banki, ozi- 
roma poskuša odnesti ali odnese devize ali dinarje v nasprotju 
s tem zakonom ali predpisom, izdanim na njegovi podlagi 
(149. člen); 

7) če poskuša domače hranilne knjižice, ki se glasijo na 
dinarje, ne glasijo pa se na ime, brez predpisanega dovoljenja 
odnesti ali jih odnese ali pošlje iz Jugoslavije (četrti odstavek 
150. člena); 

8) če poskuša odnesti ali odnese ali pošlje iz Jugoslavije 
tuje vrednostne papirje v nasprotju s predpisanim dovolje- 
njem (drugi odstavek 151. člena); 

9) če s čeki, trasiranimi v Jugoslaviji na tuje osebe, ali 
z dinarskimi čeki trasiranimi v Jugoslaviji, ravna v nasprotju 
s tem zakonom (153. člen); 

10) če poskuša izvoziti ali izvozi ali poskuša odnesti ali 
odnese zlato v nepredelani ali kovani obliki brez dovoljenja 
Narodne banke Jugoslavije (drugi odstavek 154. člena); 

11) Če tali ali predela zlato v palicah ali tali kovano zlato 
v nasprotju s tem zakonom (156. člen); 

12) če ne vodi predpisane evidence o proizvedenih in pro- 
danih ali kupljenih in predelanih količinah zlata (159. člen). 

195. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 45.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek iz 194. člena tega zakona posameznik ali civilna 
pravna oseba, če vrednost predmeta prekrška ni večja od 
dvojnega zneska dinarjev, ki ga predpiše Narodna banka 
Jugoslavije na podlagi 148. člena tega zakona. Dinarska proti- 
vrednost deviz, ki so predmet prekška, se ugotovi z uporabo 
tečaja iz 29. člena tega zakona. 

196. člen 
Za prekrške iz 192., 193. in 194. člena tega zakona se poleg 

denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema predme- 
tov, ki so bili uporabljeni ali so bili namenjeni za storitev 
prekrška ali so nastali s storitvijo prekrška. 

Predmeti iz prvega odstavka tega člena se smejo odvzeti 
tudi če niso last storilca prekrška ali če z njimi ne razpolaga 
pravna osebe, ki je storila prekršek. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko delno odvza- 
mejo predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za storitev 
prekrška ali so nastali s storitvijo prekrška, če kažejo nagibi 
ali druge okoliščine, v katerih je bil storjen prekršek, da 
predmeta ni opravičeno odvzeti v celoti. 

Za prekršek iz 193. člena in iz 5., 6., 7., 8., 9. in 11. točke 
prvega odstavka 194. člena tega zakona se izreče varstveni 
ukrep odvzema prevoznega oziroma prenosne'ga sredstva, če 
so bili v njegova tajna oziroma skrita mesta skriti predmeti 
prekrška in če je vrednost predmetov prekrška večja od tret- 
jine carinske osnove prevoznega oziroma prenosnega sred- 
stva. 

Prevozno oziroma prenosno sredstvo, s katerim se oprav- 
ljajo prevozne storitve v javnem prometu, se sme odvzeti po 
četrtem odstavku tega člena, čeprav ni lastnina storilca prekr- 
ška, če je njegov lastnik vedel ali bi mogel vedeti, da je bilo 
uporabljeno za storitev prekrška iz 13. točke prvega odstavka 
192. člena ter 6., 8. in 11. točke prvega odstavka 194. člena 
tega zakona. 

Za prekrške iz 192., 193. in 194. člena tega zakona se izreče 
ukrep odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekr- 
škom. 

197. člen 
Postopek za prekrške, ki jih predvideva ta zakon, vodi 

Zvezni devizni inšpektorat, ki izda tudi odločbo o prekršku na 
prvi stopnji. 

Zoper odločbo Zveznega deviznega inšpektorata je 
dopustna pritožba Zveznemu senatu za prekrške. 
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198. člen 
Če se je postopek za prekršek začel na prijavo carinskega 

organa, ki jo je ta sestavil na podlagi svoje neposredne ugoto- 
vitve za prekršek pa je predpisana denarna kazen - za posa- 
meznika do 45.000 dinarjev oziroma za pravno osebo in posa- 
meznika pri opravljanju samostojne dejavnosti do 450.000 
dinarjev, se sme izdati odločba o prekršku brez vabljenja in 
zaslišanja obdolženca. 

Zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega 
člena, lahko vloži obdolženec v osmih dneh po njeni vročitvi 
ugovor Zveznemu deviznemu inšpektoratu. 

Če obdolženec v določenem roku vloži ugovor, razveljavi 
Zvezni devizni inšpektorat izdano odločbo in nadaljuje redni 
postopek. Odločba o prekršku, izdana v rednem postopku, ne 
sme biti za odbolženca manj ugodna od odločbe, ki je bila na 
njegov ugovor razveljavljena. 

199. člen 
Postopek za prekrške iz tega zakona ni več dopusten, ko 

potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastara- 
nje pretrga vsako dejanje pristojnega organa glede pregona 
storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaranje teči 
znova, vendar nastopi v vsakem primeru, ne glede na pretrga- 
nje, ko poteče šest let od dnev/a, ko je bil prekršek storjen. 

Izrečena kazen in izrečeni varstveni ukrep za prekršek se ne 
moreta več izvršiti, ko poteče eno leto od dneva pravnomoč- 
nosti odločbe o prekršku. Zastaranje izvršitve kazni oziroma 
varstvenega ukrepa ne teče v času, ko po zveznem zakonu 
izvršitve ni mogoče opraviti. Zastaranje pretrga vsako dejanje 
pristojnega organa glede izvršitve kazni oziroma varstvenega 
ukrepa. Z vsakim pretrganjem začne zastaranje znova teči, 
vendar nastopi v vsakem primeru ne glede na pretrganja, ko 
potečeta dve leti od dneva pravnomočnosti odločbe o pre- 
kršku. 

200. člen 
Zvezni devizni inpšektorat, ki izda odločbo o prekršku na 

prvi stopnji, lahko odloči, da se denarna kazen, izrečena za 
prekršek iz tega zakona, plača v obrokih, vendar rok za 
izplačilo vsega zneska ne sme biti daljši od enega leta. 

4. Pravne posledice obsodbe 
201. člen 

V organizacijah združenega dela (podjetjih), pooblaščenih 
bankah ali drugi družbeni pravni osebi, ki se ukvarjajo z deviz- 
nimi in kreditnimi posli s tujino, ne sme opravljati teh poslov 
kdor je naklepno storil kaznivo dejanje zoper temelje sociali- 
stične samoupavne družbene ureditve in varnost SFRJ, zoper 
oborožene sile SFRJ, zoper človečnost ali mednarodno 
pravo, zoper dobro ime tuje države ali mednarodne organiza- 
cije, zoper samoupravljanje, zoper gospodarstvo in enotnost 
jugoslovanskega trga ali kaznivo dejanje, ki je predvideno 
s tem zakonom, če je bil zanj pravnomočmo obsojen na kazen 
zapora. 

Za osebo, ki je naklepno storila kaznivo dejanje zoper 
gospodarstvo, zoper druge družbene vrednote ali zoper 
uradno dolžnost, nastopi prepoved iz prvega odstavka tega 
člena, če je bila za tako kaznivo dejanje pravnomočno obso- 
jena na kazen zapora najmanj šestih mesecev. 

Za osebo, ki je naklepno storila drugo kaznivo dejanje, 
razen kaznivih dejanj iz prvega in drugega odstavka tega 
člena, nastopi prepoved iz prvega odstavka tega člena, če je 
za to dejanje pravnomočno obsojena na kazen zapora naj- 
manj treh let. 

Za osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena traja 
prepoved deset let, za osebe iz tretjega odstavka tega člena 
pa pet let od dneva prestane, oproščene ali zastarane kazni. 

202. člen 
Organizacija združenega dela (podjetje), pooblaščena 

banka ali druga družbena pravna oseba pri delih in nalogah 
v zvezi z deviznim poslovanjem s tujino ne sme zaposliti in ne 
obdržati osebe, ki je bila obsojena za gospodarski prestopek 
na podlagi tega zakona in za katerega ji je bila izrečena 
denarna kazen nad 100.000 dinarjev. 

Prepoved iz prvega odstavka tega člena traja tri leta od 
pravnomočnosti sodbe. 

203. člen 
Devize, ki so bile odvzete kot predmet kaznivega dejanja ali 

gospodarskega prestopka ali prekrška, se deponirajo na 
začasni račun Zveznega deviznega inšpektorata, ki se vodi pri 
Narodni banki Jugoslavije, dokler traja postopek za kaznivo 
dejanje ali gospodarski prestopek ali prekršek. 

204. člen 
Denarne kazni, premoženjska korist in plačilna sredstva ter 

dinarska protivrednost, dobljena s prodajo predmetov, ki so 
bili uporabljeni ali so bili namenjeni za storitev kaznivega 
dejanja, gospodarskega prestopka ali prekrška ali so nastali 
s storitvijo kaznivega dejanja, gospodarskega prestopka ali 
prekrška, se vplačajo v proračun federacije. 

Devize, ki so bile odvzete kot predmet storitve kaznivega 
dejanja, gospodarskega prestopka ali prekrška, se prodajo 
Narodni banki Jugoslavije, ki dinarsko protivrednost prodanih 
deviz vplača v proračun federacije. 

205. člen 
Če organizacija združenega dela (podjetje) ni dalo naloga 

za vplačilo dinarske protivrednosti za poravnavo obveznosti 
v devizah do tuje osebe na podlagi izvršenih sodb jugoslovan- 
skih sodišč, mora pooblaščena banka iz 116. člena tega 
zakona ne glede na prvi odstavek 60. člena tega zakona 
izvršiti plačilo v tujino in za dinarsko protivrednost plačane 
obveznosti blokirati žiro račun organizacije združenega dela 
(podjetja). 

Za znesek plačanih obveznosti v devizah na podlagi prvega 
odstavka tega člena zmanjša pooblaščena banka družbeno 
priznane reprodukcijske potrebe organizacije združenega 
dela (podjetja) ter pravice do plačil v tujini, določene na 
podlagi 127. člena, če niso že zmanjšane. 

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

206. člen 
Neporavnane obveznosti do Skupnosti jugoslovanskih 

železnic na podagi uredbe o pogoju, ob katerem smejo druž- 
bene pravne osebe uporabljati in plačevati prevozne storitve, 
ki jih opravljajo tuje železnice v mednarodnem železniškem 
prometu (Uradni list SFRJ št. 35/82, 56/83, 71/83, 28/84 in 68/ 
84), ki so nastale do 31. decembra 1985, vendar pa do 31. 
decembra 1988 niso bile poravnane, poravnajo družbene 
pravne osebe tako, da položijo dinarsko protivrednost na 
račun železniško-transportne organizacije združenega dela 
(podjetja) po tečaju na dan poravnave obveznosti. 

Obveznosti prenosa deviz v skladu z odlokom o pogojih in 
načinu prenašanja deviz na izvajalce prevoznih storitev 
v mednarodnem blagovnem prometu, ki niso bile izpolnjene 
do uveljavitve tega zakona, izpolni uporabnik storitve izva- 
jalcu storitve tako, da mu v dinarjih plača razliko med fakturo 
plačano v dinarjih, in vrednostjo deviz, ki niso bile prenesene, 
po tečaju, ki velja na dan poravnave obveznosti. 

Alternativa: 206. člen se črta. 
207. člen 

Pogoji in način vračanja kreditov, ki so jih pooblaščene 
banke uporabljale iz deviz občanov, deponiranih pri Narodni 
banki Jugoslavije do 31. decembra 1988, in za vračanje deviz 
občanov iz depozitov pri Narodni banki Jugoslavije do 31. 
decembra 1988, se predpišejo z zveznim zakonom. 

208. člen 
Kontrolo dokumentacije po 66. in 177. členu tega zakona 

opravljajo narodne banke republik in narodni banki avtonom- 
nih pokrajin, dokler dinar ne postane konvertibilen. 

209. člen 
Devizne terjatve pooblaščenih bank do organizacij združe- 

nega dela (podjetij) se štejejo za poravnane, če je vplačana 
dinarska protivrednost, terjatve, za katere dinarska protivred- 
nost ni vplačana do 31. decembra 1988, pa morajo organiza- 
cije združenega dela (podjetja) vplačati po tečaju na dan 
vplačila dinarske protivrednosti, najpozneje pa do 31. janu- 
arja 1989. 
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Alternativa: 209. člen se črta. 

210. člen 
Predpisi in drugi splošni akti, ki so bili izdani na podlagi 

pooblastil iz zakona o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ 
št. 66/85, 71/86, 3/88 in 59/88), se uskladijo s temi določbami 
do uveljavitve t6ga zakona. 

211. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, neha veljati zakon 

o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85, 71/86, 3/88 
in 59/88>- 212. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1989. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 5. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po 
zveznih organih ureja sistem zunanjetrgovinskega in deviz- 
nega poslovanja in drugega ekonomskega poslovanja s tujino 
in zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov na teh področjih. 

Za sprejetje tega zakona je po drugem odstavku 286. člena 
ustave SFRJ pristojen Zbor republik in pokrajin Skupščine' 
SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avto- 
nomnih pokrajin. 

2. Ocena stanja na področju deviznega 
poslovanja in razlogi za izdajo zakona 

Zakon o deviznem poslovanju, ki se uporablja od 1. januarja 
1986, je bil spremenjen in dopolnjen v letih 1986 in 1987. 

Cilji in naloge tega zakona so zagotavljanje potrebnih 
pogojev za normalen potek ekonomskih odnosov s tujino. 
Rešitve in inštrumenti, ki so vgrajeni v ta zakon, naj bi prispe- 
vali: 
- da se reprodukcijska in dohodkovna povezanost med 

organizacijami združenega dela uresničuje izključno prek 
dinarja na način, določen z ustavo SFRJ in drugimi zakon- 
skimi predpisi; 

- da bo tečaj dinarja enoten in realen in da se uporablja za 
vse transakcije s tujino; 

- k normalnemu delovanju enotnega deviznega trga, ki bi 
prispevalo k delovanju enotnega jugoslovanskega trga; 

- da bo dinar edino plačilno sredstvo v državi, devize pa se 
uporabljajo edinole za plačevanje do tujine. 

Vendar je za uresničevanje ciljev, na katerih temelji ta 
zakon, bistveno tudi delovanje drugega dela gospodarskega 
sistema. Temeljne družbenoekonomske predpostavke, ki so 
bistvene za ustvarjanje realnih možnosti, da zakon o deviz- 
nem poslovanju da željene rezultate, so: 

- odprava vzrokov rastoče inflacije in njeno zmanjšanje na 
približno tisto raven, ki jo dosegajo druge države, ki so naši 
pomembni ekonomski partnerji; 

- zagotavljanje finančne discipline v državi ter pri plačeva- 
nju v tujino; 

- večja stopnja ustvarjanja in alokacije akumulacije zaradi 
njune večje ekonomske in družbene racionalizacije; 

- oblikovanje cen po ekonomskih merilih z istočasnim 
zoževanjem oziroma odpravo vzrokov disparitete v cenah; 

- boljše izkoriščanje zmogljivosti naravnih resursov; 
- dolgoročno zagotavljanje dohodkovne motiviranosti 

gospodarstva za izvoz z drugimi ukrepi ekonomske politike, 
pri čemer je treba razbremeniti izvozno gospodarstvo tistih 
stroškov, ki jih svetovni trg ne pozna in ne prizna, ter zatiranje 
čezmernega povpraševanja na domačem trgu in drugo. 

Z zakonom o zunanjetrgovinskem prometu in s tem zako- 
nom, vštevši tudi dosedanje ukrepe, ki so bili sprejeti v okviru 
tekoče ekonomske politike, se zagotavlja pomembno zmanj- 
ševanje kvantitativnih in režimskih omejitev na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino, vse večja vloga tržnih zakonitosti 
in meril ter hitrejše in obsežnejše vključevanje našega gospo- 
darstva v mednarodno delitev dela. 

Pri tem je treba poudariti, da je poleg delovanja enotnega 
deviznega trga, ki glavni člen posebnih določb tega zakona, 
doseganje željenih ciljev odvisno tudi od uporabe njegovih 
drugih rešitev. Po drugi strani pa je treba za vzpostavitev 
ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem po devizah tudi 
z ukrepi s področja drugega dela družbenoekonomskega 
sistema: 

- zagotoviti optimalno raven dohodkovne motiviranosti za 
izvoz; 

- urediti notranje denarne tokove in finančno disciplino 
v državi; 

- zagotoviti, da bodo prihodki od dinarskih depozitov večji 
od tečajnih razlik; 

- prestrukturirati notranje povpraševanje, da bi se zmanj- 
šal pritisk na uvoz in plasma domačega blaga z visokim 
uvoznim deležem, in sicer s spremembami strukture povpra- 
ševanja prebivalstva za manjši uvozni delež. 

Te in druge družbenoekonomske predpostavke, na katerih 
temelji ta zakon, neposredno vplivajo na obseg uporabe nje- 
govih določb in uresničevanja ciljev iz tega zakona. 

Zakon o deviznem poslovanju se je uporabljal v razmerah 
nepretrgano visoke rasti inflacije. 

V ekonomskih odnosih s tujino so bili na področju blagovne 
menjave kljub določenim težavam pri zagotavljanju surovin in 
reprodukcijskega materiala za proizvodnjo doseženi določeni 
pozitivni rezultati, predvsem pri povečanju izvoza na konverti- 
bilno področje, pri uresničevanju večje uravnovešenosti bla- 
govne menjave in zmanjšanju deficita v trgovinski bilanci, kar 
je prispevalo k suficitu v tekoči plačilni bilanci. 

Pod vplivom dejavnosti in ukrepov, predvsem glede večje 
dohodkovne motiviranosti gospodarstva za izvoz na konverti- 
bilno območje, kjer so skoncentrirani problemi eksterne lik- 
vidnosti države, so bili doseženi relativno zadovoljivi rezultati. 
Izvoz blaga v letu 1986 na omenjeno območje je rasel po 
11,6% stopnji, v letu 1987 pa po 17,6% stopnji, medtem ko je 
uvoz blaga v letu 1986 s konvertibilnega območja rasel po 
17,8% stopnji, v letu 1987 pa zmanjšal za 2,2% (po tekočem 
tečaju). 

Na podlagi takšnih gibanj izvoza in uvoza v bagovni menjavi 
s konvertibilnim območjem je v trgovinski bilanci v letu 1986 
deficit znašal 2.490 mio USA dolarjev, v letu 1987 pa 1.067mio 
USA dolarjev. Pomembno zmanjšanje deficita v trgovinski 
bilanci je skupaj z ostalim prispevalo, da se v tekoči plačilni 
bilanci v letu 1987 suficit poveča s 173 mio USA dolarjev v letu 
1986 na 1.037 mio USA dolarjev. 

Pokritost uvoza z izvozom s konvertibilnega območja je 
v letu 1986 znašala 74%, v letu 1987 pa 89%, torej več, kot je 
bilo načrtovano za leto 1987 (načrtovanih je bilo 84,4%). 

V nasprotju z določenimi pozitivnimi gibanji pri menjavi 
s konvertibilnim območjem je blagovna menjava s klirinškim 
območjem zaradi znanega obstoječega visokega terjatvenega 
salda na klirinških računih, predvsem pri menjavi z ZSSR, 
vplivala na pomemben padec izvoza blaga na omenjeno 
območje. Nezadosten uvoz blaga, predvsem po strukturi 
posameznih vrst blaga, katerega uvoz s tega območja je po 
količini omejen, je vplival tudi na padec izvoza v zadnjih dveh 
letih (v letu 1986 za 7,1% in v letu 1987 za 19,5%). 

V trgovinski bilanci v letu 1987 je deficit, kot je bilo tudi 
predvideno, znašal 110 mio USA dolarjev, suficit v letu 1986 
pa je znašal 478 mio USA dolarjev. 

Za blagovno menjavo s tujino je v obdobju januar-junij tega 
leta za izvoz blaga značilna visoka rast celotnega izvoza ter 
izvoza na konvertibilno območje, za uvoz blaga pa stagnacija 
celotnega uvoza in uvoza s konvertibilnega območja ob 
zmanjšanem uvozu s klirinškega območja. Posledica takšne 
menjave v obravnavanem obdobju je v primerjavi z istim 
obdobjem predhodnega leta pomembno zmanjšanje deificita 
v trgovinski bilanci ter povečan odstotek pokritosti uvoza 
z izvozom. 

V prvem polletju letos je bilo blaga izvoženo za 5.087,0 mio 
USA dolarja, kar je v primerjavi z istim obdobjem predhod- 
nega leta 15,7% povečanje. 

V istem obdobju letos je bilo blago uvoženo za 5.954,3 mio 
USA dolarja, kar je skoraj na enaki ravni kot v istem obdobju 
predhodnega leta. 

Gledano po valutami usmerjenosti je bilo na konvertibilno 
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območje izvoženega blaga v vrednosti 4.476,3 mio USA 
dolarja ali za 20,0% več, na klirinško območje pa za 1.400,7 
mio USA dolarja ali za 3,7% več kot v prvem polletju leta 1987. 

Pri izvozu na konvertibilno območje je ziasti visok izvoz 
blaga v razvite zahodne države (za 3.227,1 mio USA dolarja ali 
za 27,6% več) in nekaj manjša rast v države v razvoju (za 805,6 
mio USA dolarja ali za 10,6% več), v socialistične države pa je 
skoraj na ravni istega obdobja predhodnega leta (za 1.844,3 
mio USA dolarja ali za 1,2% več). 

Pri takšni realizaciji blagovne menjave s tujino je znašal 
deficit v trgovinski bilanci 77,3 mio USA dolarja in sicer 
z državami konvertibilnega območja 11,3 mio USA dolarja, 
z državami klirinškega območja pa 66,0 mio USA dolarja. Prav 
tako se je povečala tudi pokritost uvoza z izvozom, in sicer 
s 85,0% na 98,7% - s konvertibilnim območjem s 83,9% na 
99,7%, s klirinškim območjem pa z 88,2% na 95,5%. 

Politika tečaja dinarja, ki smo jo izvajali zlasti od 27. 5. 1988, 
je prispevala k vzpostavitvi ravnovesja med ponudbo in pov- 
praševanjem po devizah na enotnem deviznem trgu. Isto- 
časno s tem je v primerjavi z ravnjo konkurenčnosti cen 
jugoslovanskega izvoza na zahodnoevropske trge, prekinjena 
trenda zaostajanja ravni konkurenčnosti cen jugoslovan- 
skega izvoza, zlasti v države, iz katerih se izvoz realizira v ZDA 
dolarjih. 

V prvem polletju leta 1988 so se skupne konvertibilne 
devizne rezerve Jugoslavije povečale za 177 mio dolarjev 
v primerjavi z njihovo ravnjo na koncu leta 1987. 

Na enotnem deviznem trgu je vzpostavljeno ravnovesje med 
ponudbo in povpraševanjem po devizah. Dospela plačila 
v tujino so pravočasna. Na normalno delovanje enotnega 
deviznega trga so poleg drugih vplivali tudi naslednji dejav- 
niki: 

- ugodni rezultati v blagovni menjavi s tujino; 
- povečan devizni priliv, ki je prinesel v državo po enkratni 

konverziji tečaja dinarja na koncu maja leta 1988; 
- aktivna politika tečaja dinarja, ki je delovala na povpraše- 

vanje po devizah in njihovo ponudbo; 
- restriktivna kreditno-monetarna'politika; 
- zmanjšanje obveznosti iz zunanjih kreditov v okviru pro- 

grama refinanciranja srednjeročnih in dolgoročnih kreditov. 
Iz tega lahko sklepamo, da so temeljne postavke veljavnega 

zakona o deviznem poslovanju dobre in da jih ni treba 
pomembneje spremeniti. 

Pri izdelavi predlaganega zakona smo predvsem upoštevali 
predhodne ugotovitve. Vendar pa smo istočasno upoštevali 
tudi: 

a) stališče Komisije Zveznega izvršnega sveta za reformo 
sistema iz izhodišč za reformo gospodarskega sistema. 

V delu »Ekonomskih odosov s tujino« je bilo ugotovljeno 
naslednje: 

»Za uresničevanje sprememb, ki se zahtevajo na tem 
področju, niso potrebni večji posegi v temeljno zakonsko 
ureditev. V bistvu je dovolj opustiti takoimenovane prehodne 
rešitve iz zakona o deviznem poslovanju (93.-145. člen)... 
zlasti pa definitivno opustiti vse določbe 110. člena zakona 
o deviznem poslovanju in jih dosledno zamenjati s trajnejšimi, 
ki so že določene v določbah veljavnih zakonov. Poleg tega je 
nujna tudi ustrezna operacionalizacija konkretnih rešitev za 
posamezna pomembna področja<*; 

b) stališče Zveznega družbenega sveta za gospodarski raz- 
voj in ekonomsko politiko, ki je bilo sprejeto na seji dne 2. 
aprila 1987 pri obravnavanju delovanja ekonomskih odnosov 
s tujino. Ugotovljeno je bilo, da pri nadaljnji dograditvi posa- 
meznih rešitev v tem sistemu ne smejo postati vprašljive 
zasnova in temeljne opredelitve tega sistema; 

c) osnutek zakona o zunanjetrgovinskem prometu, ki, 
obsega rešitve iz doslej veljavnega zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino, zakona o dolgoročno proizvodni kooperaciji, 
zakona o izvajanju investicijskih del v tujini in zakona o odsto- 
pitvi graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu v državi. 
Ker so posamezni zakoni urejali tudi vprašanja s področja 
deviznega poslovanja, zakon o zunanjetrgovinskem prometu 
pa takšnih določb ne vsebuje, predlagamo s tem zakonom 
rešitve, ki urejajo devizno poslovanje organizacij združenega 
dela, ki izvajajo investicijska dela v tujini in opravljajo dolgo- 
ročno proizvodno kooperacijo s tujino. 

3. Temeljna načela, na katerih temeljijo rešitve 
na tem področju, in ukrepi, potrebni za njihovo 
izvajanje 

Sistem ekonomskih odnosov s tujino po tej zasnovi nepo- 
sredno urejajo: zakon o plačilnem prometu s tujino, zakon 
o zunanjetrgovinskem prometu, zakon o kreditnih odnosih 
s tujino, zakon o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini 
in zakon o tujih vlaganjih. 

Za delovanje tega sistema pa je pomemben tudi zakon 
o temeljih kreditnega in bančnega sistema. 

V ožjem pomenu je zasnova tega sistema določena v tem 
zakonu, zakonu o kreditnih odnosih s tujino in zakonu o zuna- 
njetrgovinskem prometu, ki urejajo kompleks izvoza in uvoza 
in vse finančne odnose s tujino, vštevši tudi zadolževanje. 
Tako je vzpostavljena zveza med fizičnim gibanjem blaga in 
storitev in finančnimi tokovi, ki jih spremljajo. 

Temeljna načela, na katerih temeljijo te rešitve, izhajajo iz 
tega, da so široko vključevanje v mednarodno delitev dela, 
odprtost našega gospodarstva in ekspanzija izvoza temeljne 
strateške opredelitve celotnega programa ekonomske stabili- 
zacije. Spričo tega upoštevamo konvertibilnost dinarja, 
načelo, da sta izvoz in uvoz prosta ter dejstvo, da je izvoz 
rezultat dela in učinkovitosti celotnega gospodarstva, zato se 
uvoz in izvoz usklajujeta na ravni jugoslovanskega gospodar- 
stva oziroma s plačilno bilanco države. V teh rešitvah so 
izjeme od načela prostega izvoza in uvoza omejene: 

- na uvozne kontingente kot inštrumente zaščite določene 
domače proizvodnje. Ti kontingenti se določijo in delijo 
v Gospodarski zbornici Jugoslavije; 

- na dovoljenja za izvoz in uvoz, s katerimi se uresničujejo 
naše mednarodne obveznosti (kontrola prometa orožja, zlata, 
mamil ipd.). 

Režimi prostega uvoza bodo imeli pomembno vlogo pri 
strukturi blaga, razvrščenega na oblike uvoza. Vendar je 
glede na plačilnobilančne možnosti še vedno ohranjen 
pogojno prost uvoz, kot ena izmed oblik izvoza. Obseg plače- 
vanja uvoza na tej obliki je omejen s plačilnobilančnimi mož- 
nostmi. 

Ko bodo torej ustvarjene možnosti, da se tudi ta uvoz 
v celoti razvrsti na prost režim uvoza, se bodo nehale uporab- 
ljati določbe iz tega zakona, ki urejajo družbeno priznane 
reprodukcijske potrebe in določitev obsega plačevanja uvoza 
opreme, razvrščene na pogojno prost uvoz. 

Osnutek zakona temelji na temeljnih načelih: 
- da so ekonomski odnosi s tujino sestavni del odnosov 

v družbeni reprodukciji, ki temeljijo na samoupravljanju 
delavcev z družbenimi sredstvi; 

- da organizacije združenega dela med seboj urejajo 
odnose na področju ekonomskih odnosov s tujino V4 skladu 
s skupno ekonomsko politiko in potrebami po večji in hitrejši 
vključitvi v mednarodno delitev dela; 

- ustvarjanju večje stopnje varnosti pri plačevanju do tu- 
jine; 

- da mora režim izvoza in uvoza zagotoviti odprtost jugoslo- 
vanskega gospodarstva za pozitivne vplive svetovnega trga, 
v racionalnem obsegu pa zagotoviti zaščito domače proizvod- 
nje in potrebe domačega trga. Liberalizacijo uvoza spremlja 
tudi liberalizacija v plačilih do tujine; 

- ustvarjanju možnosti za večjo dohodkovno motiviranost 
za izvoz; 

- da naj bi skupna liberalizacija poslovanja s tujino prispe- 
vala k osamostalitvi organizacij združenega dela za sprejema- 
nje poslovnih odločitev na tem področju; 

- ustvarjanju možnosti za večjo varnost tujih oseb iz 
naslova terjatev, ki nastanejo pri poslovanju z OZD; 

- vključevanju nosilcev samostojnega osebnega dela 
s sredstvi, ki so lastnina občanov, v ekonomske odnose s tu- 
jino; 

- da je treba racionalizirati poslovanje na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino, tako da se veljavni postopek kar se 
da strne in poenostavi. 

4. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje 
zakona 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna sredstva iz prora- 
čuna federacije. 
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5. Natančnejša pojasnila temeljnih predlaganih 
rešitev 

Naslov »zakona o plačilnem prometu s tujino" je dan na 
podlagi stališča Komisije za reformo gospodarskega sistema. 
Poudariti pa je treba, da zakon ureja tudi druga vprašanja, ki 
po svoji naravi niso edinole posli plačilnega prometa s tujino. 
Na podlagi ustave SFRJ, ki določa, da federacija ureja devizni 
sistem po eni strani in ob spoštovanju predloga Komisije za 
reformo gospodarskega sistema po drugi strani bomo naslov 
tega zakona obravnavali pri nadaljnji določitvi njegovega be- 
sedila. 

1. člen 
Definicija deviz, ki je dana v drugem odstavku 1. člena 

zakona o deviznem poslovanju, izhaja iz tega, da je dinar 
edino merilo vrednosti in plačilno sredstvo na enotnem jugo- 
slovanskem gospodarskem prostoru - kot izraz monetarne 
suverenosti države, da pa so devize terjatve v tujini in se 
■uporabljajo edinole kot plačilno sredstvo v tujnini. 

Ta definicija temelji na 252. in 259. členu ustave SFRJ, po 
katerima je eden izmed temeljev enotnega jugoslovanskega 
trga enoten denarni sistem in enoten denar, s katerim so 
v SFRJ vrednostno izraženi vsi odnosi, pridobivajo in uveljav- 
ljajo vse pravice ter določajo in izvršujejo vse obveznosti, ki se 
glasijo na denar. 

»Naravo« deviz kot družbenih sredstev torej določa dejstvo, 
da pomenijo »terjatve v tujini«. Njihov »namen- je, da se 
uporabljajo samo kot plačilno sredstvo do tujine. 

2. člen 
Po 261. členu ustave SFRJ so Narodna banka Jugoslavije, 

narodne banke SR in SAP odgovorne za stabilnost valute, za 
splošno likvidnost plačevanja v državi in nasproti tujini ter 
samostojno uporabljajo z zveznim zakonom določene ukrepe, 
s katerimi se uresničujejo cilji in naloge monetarno-kreditne 
in devizne politike. S splošno likvidnostjo plačevanja v tujini 
je mišljena obveznost izvrševanja teh plačil oziroma terjatev, 
ki jih imajo tuji upniki do domačih subjektov. To se enako 
nanaša na dospele obveznosti iz zunanjih kreditov in na vse 
druge plačilne obveznosti za uvoz surovin, reprodukcijskega 
materiala in storitev, ki so jih tuje osebe opravile našim 
organizacijam združenega dela in drugim družbenim pravnim 
osebam (tekoča plačila). Na podlagi navedenih določb ustave 
SFRJ ter določb tega zakona ima Narodna banka Jugoslavije 
posebno pomembno vlogo, pravice in odgovornosti pri delo- 
vanju enotnega deviznega trga in pri uresničevanju plačilne 
bilance države. 

3. člen 
Ta člen predpisuje, da se s projekcijo plačilne bilance 

Jugoslavije, ki se sprejema za vsako leto, določajo in usklaju- 
jejo proporci izvoza blaga in storitev ter finančne transakcije 
med domačimi in tujimi osebami. 

4. člen 
4. člen osnutka ureja, da se devize kupujejo in prodajajo na 

enotnem deviznem trgu. 

5. člen 
Zakon o deviznem poslovanju ureja vsa vprašanja v zvezi 

s plačevanjem in sprejemanjem plačil s tujino. Ne glede na to, 
kateri vsi drugi zvezni predpisi urejajo poslovanje s tujino, se 
tudi ob upoštevanju vseh možnih posebnosti (vlaganja tujih 
oseb, kooperacije, specifični zunanjetrgovinski posli, dela, ki 
jih opravljajo nosilci samostojnega osebnega dela s sredstvi, 
ki so lastnina občanov) izvršujejo plačila v tujini v vseh prime- 
rih v skladu z zakonom o deviznem poslovanju. To istočasno 
pomeni, da je celotna ureditev (zakoni, podzakonski akti, 
navodila ipd.) izključno v pristojnosti federacije in da jo spre- 
jemajo zvezni organi na podlagi pooblastila iz ustave SFRJ in 
zakonov, ki urejajo razmerja na področju deviznega in zuna- 
njetrgovinskega poslovanja. 

Drugi odstavek tega člena predpisuje, da se blago, ki se 
uvaža (surovine, reprodukcijski material, opreme) plačuje 
v okviru določene pravice do uvoza. To pomeni, da pravica do 
uvoza na podlagi enega izmed režimov uvoza (LB, K in D) 

vsakemu subjektu zagotavja tudi pravico do plačevanja tega 
uvoza. Tako se vzpostavlja neposredna zveza med vsako 
posamično pravico do uvoza in plačevanjem s projekcijo 
plačilne bilance države in njihovo realizacijo z uresničeva- 
njem plačilne bilance države. Te določbe ni treba pojmovati 
statično, marveč nasprotno, kot možnost, da se v odvisnosti 
od uresničevanja trajnega in stabilnega ravnovesja plačilne 
bilance vse večji del pravic do uvoza prenese na režim pro- 
stega uvoza (LB) in s tem tudi plačevanje postane prosto brez 
kvantitativnih ali drugih omejitev. V bistvu je treba določbe 
tega člena dojeti tako, da sta izvoz in uvoz v načelu prosta in 
da se blagovni režim uporablja zaradi zaščite domače proiz- 
vodnje v obdobju, dokler dinar ni konvertibilen, ter da bi se 
doseglo in ohranilo ravnovesje plačilne bilance. 

Vse družbene pravne osebe smejo plačila v tujini izvrševati 
do celotne ravni teh plačil, predvidenih v projekciji plačilne 
bilance (tekoča plačila, črpanje zunanjih kreditov ipd.), vsak 
posamičen subjekt pa do ravni določene pravice do uvoza ali 
izračunane pravice do plačila, pri čemer je uveljavljanje te 
pravice povezano z izvoznimi rezultati vsakega posamičnega 
subjekta in z uresničevanjem celotne plačilne bilance. 

Tretji odstavek tega člena predpisuje, da se določbe tega 
zakona, ki urejajo način plačevanja in sprejemanja plačil pri 
poslovanju s tujino, nanašajo tudi na nosilce samostojnega 
osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina občanov, ki so 
v skladu z zakonom registrirani za opravljanje določene de- 
javnosti. 

6. in 7. člen 
Ena izmed posebnosti jugoslovanskega deviznega režima 

sta instituta »devizni račun« in »devizna hranilna vloga« za 
občane in civilne pravne osebe. 

Ker so devizni prihranki in devizni priliv od nakazil ena 
izmed najbolj dinamičnih postavk v plačilni bilanci države, je 
le-ta pomemben dejavnik pri delovanju enotnega deviznega 
trga. 

Na podlagi dopolnitve prvega odstavka tega člena nosilci 
samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, registrirani za opravljanje določenih dejavnosti, ne bi 
imeli pravice do deviznega računa oziroma devizne hranilne 
vloge, ker imajo v takšnem primeru značaj družbenih pravnih 
oseb. 

V državi je prepovedana prodaja blaga za devize. Devize 
tudi ne morejo biti podlaga za kredite ali kakršnekoli ugodno- 
sti, zaradi katerih bi na notranjem trgu nastala tale transak- 
cija: nakup blaga ali storitev za dinarje in devize. Ta dvojnost 
mora rušilno delovati na nacionalno ekonomijo. Naša praksa 
je to očitno potrdila. Brez načelne postavitve temeljev tega 
dela našega sistema tudi drugi deli sistema ne morejo pra- 
vilno opravljati svojih funkcij. 

8. člen 
Ta člen prepoveduje plačevanje in sprejemanje plačil 

v devizah ali v zlatu na območju SFRJ ter dogovor o valutni in 
zlati klavzuli v poslovnih odnosih med domačimi osebami. Ta 
prepoved je bila tudi v vseh prej veljavnih deviznih predpisih. 

Prepoved iz prvega odstavka tega člena se nanaša na plače- 
vanja in sprejemanja plačil v devizah ali zlatu med vsemi 
domačimi osebami ter občani in tujimi osebami na območju 
Jugoslavije, če s tem ali drugim zveznim zakonom ni dolo- 
čeno drugače. 

Omenjena določba zakona ima zelo pomembno funkcijo, 
ker so z njeno dosledno uporabo iz notranjega plačilnega 
prometa izključena vsa tuja plačilna sredstva, izključena pa je 
tudi možnost izkazovanja cen v državi s preračunavanjem na 
podlagi vrednosti tujih valut. S tem naj bi ohranili integriteto 
in stabilnost dinarja kot nacionalne valute. 

V prvem odstavku tega člena je izrecno prepovedano tudi 
sklepanje poslov, s katerimi se zagotavlja, da bo dinarska 
vrednost sklenjene obveznosti izračunana na podlagi cene 
zlata ali tečaja dinarja glede na tujo valuto, oziroma dogovor 
o valutni ali zlati klavzuli. Ker je prepoved dogovora o valutni 
in zlati klavzuli usmerjena le v posle, na podlagi katerih se 
vrednost posla izraža in določa v dinarjih, izhaja, da se prepo- 
ved dogovora o takšnih klavzulah nanaša le na domače 
osebe, saj se v SFRJ posli, izraženi v dinarjih, sklepajo med 
domačimi osebami. Dogovor o zlati in valutni klavzuli v poslih 
med domačimi osebami bi pomenil diskriminacijo domače 
valute v primerjavi s tujimi valutami in neposredno potiskova- 
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nje dinarja kot edinega plačilnega sredstva na enotnem jugo- 
slovanskem gospodarskem prostoru. 

9. člen 
Ta člen definira izraza: domača in tuja oseba. Kot je iz 

prvega odstavka tega člena razvidno, so domače osebe vse 
družbene pravne osebe, družbene organizacije, družbenopo- 
litične skupnosti, nosilci samostojnega osebnega dela s sred- 
stvi, ki so lastnina občanov, ter vse druge pravne in fizične 
osebe s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v SFRJ. 

Vse druge pravne in fizične osebe se obravnavajo kot tuje 
osebe. 

Natančna opredelitev teh izrazov je potrebna zato, ker je 
določilni element za obstoj ekonomskega odnosa s tujino 
obstoj tujega elementa v tem odnosu. Tako je na primer 
z zunanjo trgovino mišljena menjava blaga in storitev, ki 
poteka na podlagi pogodb o nakupu in prodaji ali kakšnih 
drugih pogodb rezidenta ene države z rezidenti druge države. 
Trenutek prehoda blaga čez mejo določa kvalifikacijo medna- 
rodnega ali zunanjetrgovinskega prometa. 

Jasna opredelitev in ločitev pojma »domača« in »tuja« 
oseba pogojuje uporabo predpisov, ki se nanašajo na način 
plačevanja, vrsto plačilnega prometa, uporabo režima pri 
uvozu in izvozu, carino ipd. 

10. člen 
Določbe tega člena je treba obravnavati istočasno z določ- 

bami zakona o bankah, ki se pripravlja. V nasprotnem pa brez 
kumulativne uporabe, ne bi bilo mogoče v celoti izvajati 
v praksi določb tega zakona, ki se nanašajo na banke, ki 
poslujejo s tujino. 

11. člen 
V 11. členu osnutka zakona je določeno, da ima Zvezna 

direkcija za promet in rezerve proizvodov s posebnim name- 
nom pri deviznem poslovanju pravice in obveznosti, ki jih 
imajo po tem zakonu organizacije združenega dela. Določbe 
se nanašajo tudi na plačevanje in sprejemanje plačil specifič- 
nih sredstev organov za varnost, kar; opravlja Inštitut za var- 
nost, ki se ukvarja s prometom varnostnih sredstev. 

V 13., 14. in 15. členu zakona sta institucionalizirani dve 
kategoriji: projekcija plačilne bilance in plačilna bilanca. Pro- 
jekcija plačilne bilance (15. člen) pomeni načrtovani obseg 
vseh transakcij s tujino v enem letu, sprejme pa jo Skupščina 
SFRJ na predlog Zveznega izvršnega sveta. 

Tukaj so navedene glavne kategorije transakcij, ki se upo- 
rabljajo enotno, t.j. ki so zajete s plačilno bilanco vsake države 
zaradi spremljanja ekonomskih transakcij s tujino v določe- 
nem obdobju. 

Plačilna bilanca Jugoslavije, ki prav tako upošteva to 
shemo, ima svoje posebnosti, vsebuje pa tudi podbilance, ki 
se določijo na podlagi metodologije za določanje in spremlja- 
nje uresničevanja plačilne bilance, ki jo predpiše Zvezni 
izvršni svet (prvi odstavek 14. člena). 

Uresničevanje plačilne bilance spremlja Narodna banka 
Jugoslavije, Zvezni izvršni svet pa pošilja Skupščini SFRJ 
poročilo o njenem uresničevanju. Zakon ne predvideva rokov 
za pošiljanje poročila o uresničevanju plačilne bilance, kar 
pomeni, da se omenjeno poročilo pošlje Skupščini tolikokrat 
med letom kolikokrat je to potrebno. 

Redno, ažurno in natančno spremljanje uresničevanja pla- 
čilne bilance je večkratnega pomena, zlasti zaradi možnosti 
pravočasnega ukrepanja za uresničevanje načrtovanih pro- 
porcev pri izvozu in ohranitev likvidnosti države v plačevanju 
do tujine. 

V 16., 17. in 18. členu je predvideno, da se skupni obseg 
plačevanja do tujine določi s projekcijo plačilne bilance 
države. Obseg plačevanja se določi glede na oblike uvoza in 
namene uvoza. Obseg plačevanja za federacijo, zvezne 
organe in organizacije, republike in avtonomni pokrajini ter 
za družbene organe in organizacije in obseg plačevanja za 
družbene dejavnosti in družbene organizacije v SR in SAP naj 
bi se določil s plačilno bilanco, na posamezne organe in 
organizacije v SR in SAP pa bi ga razporejali pristojni republi- 
ški in pokrajinski organi. 

20. in 21. člen 
Ta člena predpisujeta, da Zvezni izvršni svet sprejema in 

predlaga ukrepe za povečanje izvoza, če se proporci plačilne 
bilance ne uresničujejo v skladu s projekcijo plačilne bilance. 
Istočasno po potrebi sprejme lahko Zvezni izvršni svet tudi 
z zakonom določene ukrepe plačilnobilančnih omejitev. 

Ce se plačilna bilanca kljub sprejetim ukrepom iz prvega in 
drugega odstavka tega' člena ne uresničuje, lahko Zvezni 
izvršni svet predlaga Skupščini SFRJ, da spremeni in dopolni 
projekcijo plačilne bilance Jugoslavije. 

Po določbah tega člena Zvezni izvršni svet posebej določa 
ukrepe, ki se nanašajo na uvoz predmetov oborožitve in 
vojaške opreme. 

V 22., 23. in 24. členu je definiran izraz enotnega deviznega 
trga. Enoten devizni trg tvorijo vsi posli nakupa in prodaje 
deviz, ki se opravljajo med: 

a) pooblaščenimi bankami in OZD 
b) pooblaščenimi bankami 
c) pooblaščenimi bankami na Medbančnem sestanku, na 

katerem sodeluje Narodna banka Jugoslavije. Ta trg je 
sestavni del enotnega jugoslovanskega trga. Način in organi- 
zacijo delovanja enotnega deviznega trga ureja posebna 
uredba, ki jo sprejme Zvezni izvršni svet. 

V 25., 26. in 27. členu je določen način oblikovanja tečaja 
dinarja posebej za konvertibilne valute, posebej pa za obra- 
čunsko valuto. 

Tečaj dinarja se določi na podlagi ponudbe in povpraševa- 
nja po devizah, relativnega razmerja med cenami na doma- 
čem in tujem trgu ter ekonomsko politiko, ki se določi na 
podlagi izvršitve plačilne bilance Jugoslavije. 

Devize na deviznem trgu se lahko kupujejo promptno in 
terminsko, pri čemer lahko Zvezni izvršni svet določi meje, do 
katerih se lahko dogovori terminska prodaja deviz. 

V 28. členu je natančneje določena vloga deviznega trga za 
oblikovanje tečaja dinarja, način oblikovanja kupnih in pro- 
dajnih tečajev in njihove uporabe. V tem členu ter v 42. in 46. 
členu so natančno določeni pogoji in način, po katerem se 
sprejemanje plačil iz tujine realizira med pooblaščenimi ban- 
kami in domačimi subjekti - izvozniki. Istočasno določbe tega 
člena zagotavljajo, da se realna vrednost deviz (odvisno od 
tečaja dinarja) izplačuje izvoznikom ali zaračunava uvozni- 
kom v dinarjih pri sprejemanju plačil oziroma plačevanju 
v tujini, pooblaščenim bankam pa se krijejo (dinarski) stroški 
tega poslovanja. 

Srednji tečaji tujih valut se določijo na podlagi tečajev, po 
katerih so sklenjeni posli nakupa in prodaje deviz na Med- 
bančnem sestanku enotnega deviznega trga. 

Na podlagi srednjih tečajev tujih valut se oblikujejo nakupni 
in prodajni tečaji z dodajanjem oziroma odštevanjem marže, 
določene s predpisom o delovanju enotnega deviznega trga. 

Nakupni tečaji se uporabljajo za obračun dinarske proti- 
vrednosti in izvršenega plačila v devizah zaradi izplačila 
dinarjev organizaciji združenega dela. 

Prodajni tečaji se uporabljajo za obračun dinarske proti- 
vrednosti za plačevanje v devizah, ki se izvrši po nalogu 
organizacije združenega dela. 

V prvem odstavku 29. člena je predpisan način za določitev 
osnove za obračun carine in drugih davščin, ki zagotavlja 
učinkovito delo carinskih organov pri obračunavanju in pla- 
čevanju carine. Zato se osnova za obračunavanje carine in 
drugih davščin določi z uporabo srednjih tečajev tujih valut, 
določenih na predzadnjem Medbančnem sestanku enotnega 
deviznega trga v mesecu, ki mu sledi mesec, v katerem je 
nastala obveznost za plačilo carine za blago, ki se uvaža. 

Po drugem odstavku tega člena se za statistiko pri izkazo- 
vanju pravice do uvoza in plačevanje uporablja tečaj, po 
katerem je določena projekcija plačilne bilance Jugoslavije. 
Enak tečaj se uporablja tudi pri odpisu (uporabi) določenih 
pravic do uvoza in plačila. 

Uvedba takoimenovanega »statističnega tečaja« je 
potrebna zaradi vzpostavitve realnega razmerja med projek- 
cijo plačilne bilance, določenimi pravicami do uvoza in izra- 
čunanimi pravicami do plačevanja OZD in drugih subjektov. 

Uvedba in uporabna statističnega tečaja ne izključuje obra- 
čuna dinarske protivrednosti plačanega izvoza in plačevanja 
v tujini po tekočih tečajih. Potrebno bi bilo celo, da tudi 
Zvezni zavod za statistiko izkazuje izvoz in uvoz in vsa druga 
sprejeta in izvršena plačila oziroma plačevanja v tujini po 
tekočih tečajih, kar je omogočeno tudi v tem členu. 
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30. člen 
Na Medbančnem sestanku pooblaščene banke kupujejo in 

prodajajo devize glede na potrebe svojega poslovanja in 
v skladu s svojo dnevno devizno pozicijo in skupno devizno 
pozicijo. 

Dnevna devizna pozicija pooblaščene banke obsega vsa 
razpoložljiva sredstva (devize) za plačevanje do tujine, ter vsa 
plačila, ki zapadejo v naslednjih dveh delavnikih. Prijavljena 
plačila v dnevni devizni poziciji se enako obravnavajo kot 
nakup in prodaja deviz za izvrševanje teh plačil, neodvisno od 
tega, ali jih je v dnevni poziciji prijavila pooblaščena banka, ki 
prodaja, ali banka, ki kupuje devize. 

Skupno devizno pozicijo izdela Narodna banka Jugoslavije 
na podlagi dnevnih deviznih pozicij pooblaščenih bank, da bi 
uskladila ponudbo in povpraševanje po devizah. 

Ko je ponudba deviz večja od povpraševanja, kar pomeni, 
da se na podlagi prvič do plačevanja in pravic do uvoza ter iz 
naslova dospelih obveznosti iz zunanjih kreditov v skupni 
devizni poziciji pojavlja več deviz, kot je potrebno za vsa ta 
plačila, izvrši vsaka pooblaščena banka svoja prijavljena pla- 
čila v naslednjih dveh delavnikih, devize nad temi zneski pa 
proda drugim pooblaščenim bankam, ki jih kupujejo za prijav- 
ljena plačila svojih komitentov za naslednja dva delavnika, in 
Narodni banki Jugoslavije. 

Devize, prejete iz naslova efektivnega povečanja deviznih 
prihrankov, niso vključene v dnevno devizno pozicijo poo- 
blaščene banke in tudi ne v najmanjši oziroma najvišji znesek 
deviz, ki jih smejo imeti banke na računih v tujini. 

Pri večjih odmikih in motnjah pri uresničevanju proporcev 
plačilne bilance ter neusklajenosti med ponudbo in povpraše- 
vanjem po devizah na deviznem trgu lahko ZIS izda poseben 
akt, s katerim določi način plačevanja v tujini ter obveznosti 
za potrjevanje nalogov za tekoča plačevanja v tujini. Ta ukrep 
praktično pomeni, da so lahko v določeni situaciji vsa plačila 
do tujine (tekoča) pod neposredno kontrolo (166. člen). 

V 31. do 35. členu je urejeno vprašanje vloge in pristojnosti 
Narodne banke Jugoslavije pri delovanju enotnega deviznega 
trga. Določbe tega zakona bodo usklajene z zakonom 
o Narodni banki Jugoslavije. 

IV. poglavje (36. do 52. člen) V določbah tega poglavja so 
urejena vsa splošna in konkretna tehnična vprašanja, ki se 
nanašajo na način in pogoje, pod katerimi poteka plačevanje 
in sprejemanje plačil v tujini. 

Drugače kot notranji (domači) ima plačilni promet s tujino 
nekoliko posebnih značilnosti, ki določajo njegovo posebno 
funkcijo v celotnem gospodarskem sistemu države. 

Plačilni promet s tujino ureja odnose (pogoje in tehniko) pri 
plačevanju med rezidenti dveh ali več različnih carinskih in 
valutnih območij z istočasnim plačevanjem med državami 
oziroma rezidenti. 

Plačilni promet s tujino se opravlja prek pooblaščenih bank 
v državi in tujini, s katerimi imajo domače banke poslovne 
stike, prek odprtih tekočih računov. 

V plačilnem prometu s tujino je najbolj odgovorna vloga 
pooblaščenih bank v državi in njihovi odnosi s poslovnimi 
partnerji v tujini. Med domačimi in tujimi bankami, udeležen- 
kami v plačilnem prometu, obstajajo sporazumi o poslovnem 
sodelovanju pri opravljanju bančnih poslov. 

Po 38. členu poteka plačilni promet s tujino v dinarjih in 
devizah. V odvisnosti od tega kakšna je sklenjena pogodba 
(mednarodna) o plačevanju in plačilnem prometu, so tele 
oblike plačevanja: 
1) klirinška plačevanja 
2) plačevanja v konvertibilnih devizah 
3) plačevanja v dinarjih. 

Plačevanja in sprejemanja plačil z državami, s katerimi ni 
z mednarodno pogodbo določen način plačevanja, se lahko 
izvršujejo v dinarjih in konvertibilnih devizah. 

Sprejemanje plačil in plačevanje v posameznih državah ali 
v okviru posameznih poslov se lahko izvršujejo tudi drugače 
(drugačen način plačevanja, 37. člen - pobot dolgov in terja- 
tev, plačilo v blagu ipd.), kar je odvisno od pozitivne zakono- 
daje držav, s subjekti katerih se izvršuje tako plačevanje in 
sprejemanje plačil, ter plačilnega sporazuma (če obstaja) med 
našo državo in državo nerezidentom. 

Zvezni izvršni svet predpiše pogoje, pod katerimi se lahko 
organizacijam združenega dela in drugim družbenim pravnim 
osebam dovoli drugačno plačevanje s tujino (prvi odstavek 

37. člena), razen plačevanja v dinarjih in devizah (konvertibil- 
nih in klirinških). 

V določenih primerih sme narodna banka republike ozi- 
roma narodna banka pokrajine dovoliti organizaciji združe- 
nega dela, da izvoz blaga in storitev plača v efektivnem tujem 
denarju (drugi odstavek 37. člena). Pri tem s plačili, ki se po 
posebnem zakonu štejejo za menjalniške posle, niso mišljena 
sprejemanja plačil v efektivnem tujem denarju. 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine sme dati dovoljenje organizaciji združenega 
dela pod naslednjimi pogoji: 
- da se blago izvaža iz Jugoslavije v skladu z veljavnimi 

predpisi; 
- da se k zahtevi za izdajo dovoljenja priloži odločitev 

pristojnega organa upravljanja organizacije združenega dela, 
da soglaša s sprejemanjem plačil v efektivnem tujem denarju. 

Narodna banka Jugoslavije izda posamično dovoljenje za 
vsako plačilo na podlagi zahteve organizacije združenega 
dela, h kateri se priloži predpisana dokumentacija. 

Organizacija združenega dela lahko del izvoza storitev zara- 
čuna v valuti, ki se po predpisu zadevne države ne more 
transferirati (tretji odstavek 37. člena), če za to dobi dovolje- 
nje narodne banke republike oziroma narodne banke pokra- 
jine. Dovoljenje se sme dati pod pogoji, ki jih določi Narodna 
banka Jugoslavije. 

Organizacija združenega dela lahko z dovoljenjem narodne 
banke republike oziroma narodne banke avtonomne pokra- 
jine pobota dolgove in terjatve s tujino pod pogoji, ki bodo 
določeni v zakonu o zunanjetrgovinskem prometu. 

Za izvoz blaga in storitev v posamezne države se lahko 
sklene pogodba, tako da se ta izvoz plača z uvozom blaga, kar 
je prav tako treba urediti z zakonom o zunanjetrgovinskem 
prometu. 

Izjemoma lahko Narodna banka Jugoslavije izda dovoljenje 
organizaciji združenega dela, da za izvoženo blago in storitve 
sprejme plačilo v efektivnem tujem denarju in za določeno 
časovno obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta. 

V 42. členu so predpisani roki, v katerih morajo domače 
organizacije združenega dela in druge družbene pravne 
osebe sprejeti plačilo za izvoženo blago ali storitev tuji osebi. 
Zakonski rok za izterjavo terjatev pri izvozu blaga ali storitev 
je 60 dni, potek pa se računa od dneva, ko je bilo blago 
izvoženo oziroma storitev opravljena. V osnutku zakona 
o zunanjetrgovinskem prometu je urejeno, kateri dan se šteje 
za dan izvoza. Zvezni sekretar za ekonomske odnose s tujino 
predpiše na podlagi zakona o zunanjetrgovinskem prometu, 
kateri dan se šteje za dan izvršitve storitve tuji osebi. 

Z zakonskim rokom je mišljeno tudi podaljšanje roka za 
sprejemanje plačil, ki ga enkratno lahko dovoli narodna 
banka republike ali avtonomne pokrajine. To dovoljenje je 
odvisno od oddaljenosti od območja, na katero se blago 
izvaža ali opravlja storitev, ali od pogojev in možnosti za 
prodajo določenih vrst blaga na določenih trgih. Če je na 
primer v posameznih državah odločilen pogoj za prodajo 
jugoslovanskega blaga daljši rok za izterjavo terjatev, je to 
element, da pristojna narodna banka republike ali avtonomne 
pokrajine podaljša rok. Enkratno podaljšanje roka za izterjavo 
terjatev za izvoz blaga aH opravljanje storitev tujim osebam 
odobrijo narodne banke SR in SAP po posebnem podzakon- 
skem aktu, ki ga izda Zvezni izvršni svet. 

Če je bil pred uveljavitvijo in uporabo zakona o deviznem 
poslovanju dogovorjen drugačen rok od predpisanega, se do 
končnega posla po tej pogodbi kot zakonski rok za izterjavo 
terjatev šteje rok, ki je predviden s to pogodbo. 

Ce se izterjava terjatev s posameznimi državami uredi 
s posebnim zakonom, se kot zakonski rok za izterjavo za izvoz 
blaga ali opravljene storitve tujim osebam v teh državah šteje 
rokj določen s posebnim zakonom. 

Ce se blago in storitve izvažajo na kredit, je zakonski rok za 
izterjavo terjatev rok dospetja plačila za kredit, kot je to 
določeno s kreditno pogodbo. 

Z dnem plačila se po 44. členu zakona šteje dan, ko so bile 
devize vplačane v dobro računa banke, pooblaščene za posle 
s tujino (gre za plačilo v devizah), in dan, ko je bilo ocarinjeno 
blago, ki se uvaža (v primeru, ko se v skladu s tem zakonom 
izvoz plačuje z uvozom blaga). 

Ekonomska sankcija za izterjavo terjatev v tujini, ki je 
nastala iz naslova izvoza ali opravljanja storitev tuji osebi po 
poteku zakonskega roka (60 dni plus morebitno enkratno 
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podaljšanje), je predpisana v 43. členu tega zakona in je v tem, 
da se dinarska protivrednost za izvoženo blago ali opravljeno 
storitev tuji osebi izplača po tečaju, ki je veljal zadnjega dne 
zakonskega roka za izterjavo. 

Če je organizaciji združenega dela dovoljeno, da ima devize 
na računih v tujini, se kot dan plačila šteje dan, ko je bil 
znesek deviz knjižen v dobro računa organizacije združenega 
dela v tujini (45. člen osnutka). 

V 47. členu zakona je predpisano, da se sme uvoz blaga in 
storitev plačevati vnaprej le v izjemnih primerih, in sicer če se 
lahko samo tako zagotovi nujen uvoz. Ker se v praksi (zaradi 
oddaljenosti območij in podobno) pojavljajo primeri, ko so 
objektivni razlogi, da se blago oziroma storitev, plačano vna- 
prej, realizira v roku, ki je daljši od 60 dni, je predlagano, da se 
lahko to izjemoma odobri pod pogoji, določenimi z aktom iz 
četrtega odstavka 42. člena osnutka zakona. 

V 51. členu je predpisano, da morajo organizacije združe- 
nega dela - uporabnice kredita v roku dospelosti zunanjih 
kreditov in obveznosti po konvencijskih obveznostih vplačati 
pooblaščeni banki dinarsko protivrednost dospelih obvezno- 
sti. Obveznosti iz zunanjih kreditov plačuje banka, ki je dala 
garancijo za te kredite. 

Po tretjem odstavku tega člena, če organizacija združenega 
dela ni dala naloga za vplačilo dinarske protivrednosti za 
plačilo dospelih obveznosti iz kreditov in odprtih akreditivov, 
mora plačilo do tujine izvršiti pooblaščena banka. Po tej 
določbi pooblaščena banka istočasno blokira žiro račun 
organizacije združenega deia, ki jo bremenijo vsi stroški, t. j. 
dinarska protivrednost kreditne obveznosti do tujine po 
tečaju na dan izvršitve naloga do tujine ter obresti, ki se v teh 
primerih plačujejo po veljavnih predpish. 

Posebno pomembne so določbe 52. člena zakona. Poleg 
tega, da je obvezna evidenca o plačilih in sprejetih plačilih za 
vsak zunanjetrgovinski posel nujna zaradi odpisa pravic do 
uvoza in plačevanja oziroma povečanja pravic do plačevanja 
v smislu določb tega zakona, mora biti eden izmed elementov 
za izdelavo načrtov prilivov in odlivov deviz. 

53. do 63. člen 
Po 53. členu osnutka zakona sme narodna banka SR in SAP 

dovoliti OZD in drugi družbeni pravni osebi, da ima devize za 
poslovanje na deviznem računu v tujini oziroma da se lahko 
dogovori o plačevanju in sprejemanju plačil s partnerji iz 
tujine prek kontokorentnega računa pod pogoji, ki jih določi 
Narodna banka Jugoslavije. 

V 54. členu osnutka je predpisano, da smejo organizacije 
združenega dela plačevati in sprejemati plačila v poslovanju 
s tujino prek posebnih računov in posebnih bančnih sporazu- 
mov ter na podlagi dovoljenja Narodne banke Jugoslavije (ko 
takšen način plačevanja in sprejemanja plačil ni predviden 
z meddržavno pogobo). 

V 55. členu osnutka je predpisano, da se smejo OZD, ki 
opravljajo storitve v mednarodnem blagovnem in potniškem 
prometu, ter zavarovalne in pozavarovalne skupnosti dogovo- 
riti o plačevanju in sprejemanju plačil za storitve prek konto- 
korentnega računa oziroma imeti devize na računih v tujini 
pod pogoji, predpisanimi z aktom iz 53. člena osnutka za- 
kona. 

65. in 57. člen predpisujeta obveznost subjektov iz 53. in 55. 
člena osnutka, da narodnim bankam SR in SAP pošiljajo 
poročila o prometu in stanju sredstev na računih v tujini 
oziroma način opravičevanja razlik v vrednosti pri poslovanju 
s tujino (57. člen osnutka zakona). 

58. in 59. člen osnutka zakona predpisujeta, da se plačeva- 
nje in sprejemanje plačil iz naslova izvoza in uvoza blaga in 
storitev v maloobmejnem in sosednem čezmorskem prometu, 
mednarodnih sejemskih kompenzacijskih pogodb in kompen- 
zacijskih poslih ter poslih posredovanja v zunanjetrgovin- 
skem prometu ureja oziroma izvršuje v skladu s tem zakonom 
in meddržavnimi pogodbami ter pod pogoji, ki jih predpiše 
Zvezni izvršni svet. 

Po 61. členu zakona smejo tuje osebe pridobivati dinarske 
terjatve na računu pri pooblašeni banki z nakupom dinarjev 
za devize, ki so predmet nakupa in prodaje na deviznem trgu, 
s prodajo blaga in storitev domači osebi za dinarje ter s pre- 
nosom tako pridobljenih dinarjev z računa druge tuje osebe. 

Tuje osebe smejo tako pridobljene dinarje uporabljati za 
plačevanje blaga in storitev ter za vsa plačevanja v Jugoslaviji, 
za transfer v tujino, za prenos na drugo tujo osebo ter za 
kredite domačim organizacijam združenega dela. 

Domače osebe smejo plačevati v dinarjih v dobro navede- 
nih računov tujih oseb v okviru pravic do plačevanja do tujine 
v skladu z zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
Z dinarji, ki jih realizirajo v breme teh računov, lahko domače 
osebe uveljavljajo pravice, ki jih imajo po veljavnih predpisih 
od izvoza in plačil, realiziranih v devizah. S stališča domačih 
oseb ima torej plačevanje in sprejemanje plačil po 58. členu 
zakona značaj deviznega plačevanja in sprejemanja plačil, in 
sicer zato, ker se morajo pri plačevanju bremeniti njihove 
pravice do uvoza in plačevanja do tujine, medtem ko se za 
izvršena plačila pridobi pravica do plačevanja do tujine. Nave- 
dene značilnosti teh dinarskih terjatev tujih oseb omogočajo 
tudi njihovo transferabilnost (ker se pridobivanje dinarjev ter 
plačevanja in sprejemanje plačil opravlja ob njihovi obvezni 
devizni pokritosti, dajanje deviznih pravic pa zagotavlja 
v breme pravic do uvoza in plačevanja). 

Po 63. členu zakona smejo tuje osebe pridobivati dinarske 
terjatve tudi iz drugih naslovov, in sicer od avtorskih honorar- 
jev, umetniških prireditev, plačil iz delovnega razmerja, pokoj- 
nin, invalidnin, odškodnin, prejemkov za odlikovanja z redom 
narodnega heroja in preživnin. Dinarje, pridobljene na nave- 
denih podlagah smejo imeti tuje osebe na računih pri poo- 
blaščenih bankah in jih uporabljati za določena plačila 
v Jugoslaviji), za prenos na druge tuje osebe ter za transfer 
v tujino pod določenimi pogoji. 

Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da dinarske terja- 
tve tujih oseb po 63. členu zakona nimajo statusa svobodne 
transferabilnosti. Ti dinarji so transferabilni samo pod pogoji, 
določenimi s posebnim aktom. Če ne izpolnjujejo teh pogo- 
jev, se za plačila, ki so z njimi izvršena, ne zagotavlja tretma iz 
četrtega odstavka 61. člena zakona, t. j. domače osebe, ki so 
sprejele plačila v teh dinarjih ne morjo na njihovi podlagi 
uveljavljati pravic do plačila do tujine. 

Tuji osebi je omogočeno, da sme dinarske terjatve pridobi- 
vati na podlagi odkupa obveznosti iz zunanjih kreditov. 
Dinarje, ki jih je na podlagi pridobila tuja oseba iz tega 
naslova, ne more transferirati v tujino. Te dinarje lahko upo- 
rablja za vlaganja v domače OZD in za plačila v Jugoslaviji. 

Pooblastilo iz drugega odstavka tega člena se sme dati tudi 
poštni hranilnici v mejah njenega poslovanja, določenega 
z zveznim zakonom. 

Banke, pooblaščene za posle s tujino, se vpisujejo v pose- 
ben register pri Narodni banki Jugoslavije. 

65. do 70. člen 
Določbe, ki se nanašajo na devizno poslovanje bank, se 

uporabljajo takrat, ko dinar ni konvertibilen, in takrat, ko 
postane konvertibilen. 

V 65. členu so definirani posli, ki jih pooblaščene banke 
opravljajo v okviru svojega deviznega poslovanja. Pooblastilo 
za opravljanje plačilnega prometa in kreditnih poslov s tujino 
ali samo plačilnega prometa s tujino da Narodna banka Jugo- 
slavje v skladu s tem zakonom. Pooblastilo za opravljanje 
devizno-valutnih poslov v državi (menjalniški posli, zbiranje 
deviznih prihrankov ipd.) dajo narodne banke SR in SAP. 

67. člen natančneje ureja uporabo deviz, ki jih imajo banke, 
pooblaščene za posle s tujino (za opravljanje plačilnega pro- 
meta in kreditnih poslov s tujino), na računih pri tujih kore- 
spondentih. 

67. člen uvaja inštitute »minimum« in »maksimum« deviz, ki 
jih smejo imeti pooblaščene banke na svojih računih v tujini. 
Minimum ali maksimum se določi glede na delež vsake posa- 
mezne banke, pooblaščene za posle s tujino, v celotnem 
plačilnem prometu vseh pooblaščenih bank v državi, poveča- 
nje efektivnih deviznih prihrankov in raven deviznih rezerv pri 
posameznih pooblaščenih bankah. Višina minimuma in mak- 
simuma se določi s posameznim aktom Narodne banke Jugo- 
slavije - Sveta guvernerjev. Bistvo tega akta je, da se za vse 
pooblaščene banke in za vsako pooblaščeno banko posa- 
mično določi določen znesek deviz (minimum), ki ga morajo- 
imeti te banke na svojih računih pri tujih bankah. Taki zneski 
deviz morajo skupaj z deviznimi rezervami, s katerimi razpo- 
laga Narodna banka Jugoslavije, zagotoviti celoten znesek 
deviznih rezerv države na potrebni ravni. Zmanjšanje deviznih 
rezerv pod tako določenim minimumom bi lahko ogrozilo 
uresničevanje določene politike deviznih rezerv in ohranjeva- 
nje zunanje likvidnosti države. Posebno vprašanje predstavlja 
obveznost ohranitve deviznih rezerv na določeni ravni iz 
naslova prevzetih obveznosti do mednarodnega denarnega 
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sklada. Po drugi strani je obveznost pooblaščenih bank, da 
raven deviznih rezerv na njihovih računih v tujini posamično 
ali v celoti ne preseže določenega maksimuma. S tem se 
zagotovi, da se devizna sredstva nad določenim maksimu- 
mom na računih pooblaščeni bank, ki se pridobijo iz tekočega 
priliva, črpanja tujih kreditov (z izjemo blagovnih in komerci- 
jalnih), usmerijo v tokove enotnega deviznega trga in v okviru 
določenih prednosti uporabljajo za plačevanje dospelih 
obveznosti do tujine. Tako morajo imeti pooblaščene banke 
določeni minimalni znesek deviz (deviznih rezerv) obvezno na 
svojih računih v tujini in iz tega minimuma načeloma ne 
opravljajo plačil, razen kratkoročno in izjemoma, z devizami 
nad določenim maksimumom pa poravnavajo obveznosti do 
tujine prek lastnih ali drugih bank. 

Narodna banka Jugoslavije v 69. členu tega zakona predpi- 
suje pogoje, pod katerimi se smejo sredstva na računu 
v tujino lahko deponirati v tujini. 

Po podzakonskem aktu, ki ga po pooblastilu iz prvega 
odstavka tega člena izda Svet guvernerjev, smejo imeti poo- 
blaščene banke redne in posebne devizne račune pri tujih 
bankah - prvorazrednih korespondentih. 

Pooblaščene banke smejo imeti izjemoma z dovoljenjem 
Narodne banke Jugoslavije račune tudi pri drugih tujih ban- 
kah za posamične specifične posle. 

71. člen predpisuje: da se smejo imeti devioze na deviznih 
računih v tujini, možnost prodaje deviz iz naslova efektivnega 
povečanja deviznih prihrankov Narodni banki Jugoslavije ozi- 
roma na enoten devizni trg s pravico ponovnega odkupa po 
tečaju na dan nakupa deviz oziroma terminsko prodajo deviz. 

Namen predlagane rešitve je ne samo prenesti nove devizne 
prihranke na pooblaščene banke, temveč hkrati ustvariti take 
pogoje pooblaščenim bankam, da lahko pri razpolaganju 
s sredstvi efektivno povečanega deviznega varčevanja krijejo 
stroške, ki nastajalo pri tem varčevanju. 

72. člen 

Ta člen ureja vprašanja v zvezi z nakupom in prodajo deviz, ' 
ki jih pooblaščene banke opravljajo v razmerjih z občani in 
civilno-pravnimi osebami. 

V tretjem odstavku tega člena je predpisano, da se devize 
kupujejo in prodajajo iz naslova menjalniških poslov v skladu 
s posebnim zveznim zakonom. 

V skladu z določbami zakona so banke, pooblaščene za 
posle s tujino, zadolžene, da efektivni tuji denar pošiljajo 
v tujino in vložijo na račun Narodne banke Jugoslavije. Enako 
velja tudi za devize, ustvarjene z odkupom čekov in kreditnih 
pisem. 

Pri odkupu efektivnega denarja velja nakupni tečaj za efek- 
ti vo, ki velja na dan odkupa. 

Čeki in kreditna pisma se kupujejo po nakupnem tečaju, ki 
velja za ček in kreditna pisma na dan njihovega odkupa. 

Pri vsakem nakupu tujih plačilnih sredstev je menjalec 
dolžan tujcem izdati obračun o odkupu, in sicer na posebnem 
obrazcu ali na traku obračunskega stroja. Ta dokument mora 
vsebovati osebne podatke stranke, prikaz opravljenega obra- 
čuna in izplačila, podpis menjalca in pečat. 

73. do 78. člen 
Devizne rezerve Jugoslavije sestojijo iz stalnih deviznih 

rezerv in tekočih deviznih rezerv. 
Devizne rezerve so namenjene za ohranjevanje splošne 

likvidnosti države v plačilih do tujine in za intervencije na 
enotnem jugoslovanskem deviznem trgu, odvisno od dinar- 
skega tečaja in v skladu z ekonomsko politiko države ter 
politiko državnih rezerv. 

Skupščina SFRJ določi najmanjši znesek stalnih deviznih 
rezerv in tekoče devizne rezerve za vsako leto ter merila za 
njihovo uporabo. 

Z deviznimi rezervami Jugoslavije razpolaga Narodna 
banka Jugoslavije in banke, pooblaščene za posle s tujino, 
v skladu z določeno politiko deviznih rezerv. 

S stalnimi deviznimi rezervami razpolaga Narodna banka 
Jugoslavije. 

Devizne rezerve se dopolnjujejo iz tehle virov: 
- z nakupom deviz Narodne banke Jugoslavije na medbanč- 
nem sestanku enotnega deviznega trga: 

- s prenosom dela tekočega deviznega priliva, ki ga ustva- 
rijo banke, pooblaščene za posle s tujino, na račun Narodne 

banke Jugoslavije v tujini v skladu z letno projekcijo plačilne 
bilance Jugoslavije: 

- z zadolževanjem Narodne banke Jugoslavije v tujini na 
način, določen z zveznim zakonom: 

- iz drugih virov, ki so na razpolago. 

79. člen 
Določbe tega člena predpisujejo, da smejo organizacije 

združenega dela, ki izvajajo investicijska dela v tujini, imeti 
devize na deviznem računu pri pooblaščeni banki. 

V 80. do 85. členu je določen način pridobivanja in razpola- 
ganja z devizami organizacij združenega dela, ki izvajajo 
investicijska dela v tujini. Te organizacije združenega dela 
lahko pridobivajo devizna sredstva iz predujmov, prejetih od 
tuje osebe, sprejetih plačil za storitve tujim osebam ter iz 
sredstev, zagotovljenih s krediti. Te organizacije združenega 
dela za plačevanje do tujine torej ne kupujejo deviz na deviz- 
nem trgu, in sicer zato, ker je namen izvajanja investicijskih 
del v tujini uresničevanje neto deviznega priliva za državo. 

Z devizami, ki jih ustvari iz omenjenih naslovov, lahko 
organizacija združenega dela plača kupljeno opremo, 
s katero izvaja investicijska dela v tujini, ter material, vendar 
samo do zneskov, določenih v zakonu o zunanjetrgovinskem 
prometu. Vsa plačila, ki jih organizacija združenega dela 
izvrši za izvajanje investicijskih del v tujini, ne bremenijo 
obsega plačevanja te organizacije, ki se določi v skladu 
z določbami tega zakona. 

Organizacija združenega dela, ki izvaja investicijska dela 
v tujini, je dolžna med izvajanjem omenjenih del izterjati svoje 
terjatve in devize prinesti v državo. 

Med izvajanjem investicijskih del mora organizacija združe- 
nega dela, ki izvaja ta dela, prinesti v državo devize v višini 
dinarske protivrednosti izvoza blaga iz Jugoslavije in drugih 
stroškov, plačanih v dinarjih za izvajanje omenjenih del. Če 
organizacija združenega dela izterja svoje terjatve za izvajanje 
investicijskih del z uvozom blaga, ne more vnesti devize 
v državo, ker jih iz naslova teh terjatev ni niti ustvarila. 

86. člen 
Ta člen ureja, da smejo imeti organizacije združenega dela, 

ki se v skladu z zakonom o zunanjetrgovinskem prometu 
ukvarjajo s posli posredovanja v zunanjetrgovinskem pro- 
metu, devize na računu pri pooblaščeni banki. Devize smejo 
biti na računu do realizacije posla, ostanek deviz pa mora 
OZD prodati na deviznem trgu. Devize iz naslova provizije za 
te posle ne smejo biti na deviznem računu. 

87. člen 
Ta člen ne dovoljuje, da so devize iz naslova zastopniške 

provizije na deviznem računu. 

88. člen 
V določbah tega člena je predlagano, da smejo imeti devize 

na deviznem računu organizacije, ki se ukvarjajo z agencij- 
skimi posli. Devize smejo biti na računu, dokler niso izpol- 
njene s pogodbo prevzete obveznosti do tuje osebe, ostanek 
deviz pa se potem proda na deviznem trgu. 

89. člen 
V določbah tega člena je predlagano, da smejo imeti 

devizni račun organizacije združenega dela iz naslova pro- 
daje tujega blaga s konsignacijskih skladišč in v carinskih 
prostih prodajalnah ter iz naslova prodanega in plačanega 
tujega blaga (blago, ki je last tuje osebe) iz proste carinske 

90. člen 
Ta člen osnutka zakona predpisuje, da smejo biti konverti- 

bilne devize, ki jih tuja oseba po zakonu o tujih vlaganjih vlaga 
v domačo organizacijo, na deviznem računu, dokler se ne 
uporabijo za vložene namene, kot tudi del deviz, ki kot dobi- 
ček iz skupnega poslovanja z domačo organizacijo pripradajo 
tuji osebi, vštevši tudi povrnitev vloženih sredstev. 

V 91. členu je omogočeno, da sme imeti devize na deviznem 
računu organizacija združenega dela, ki te devize ustvari iz 
naslova vloženih sredstev tuje osebe za rekonstrukcijo in 
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graditev zmogljivosti v skladu z zakonom o tujih vlaganjih. 
V 92. členu je organizacijam združenega dela, ki se ukvar- 

jajo izključno z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo omogo- 
čeno, da smejo imeti devize, ki jih tuja oseba nakaže za 
opravljanje poslov za omenjeno osebo v tujini, na deviznem 
računu. 

93. člen predpisuje, da se devizna sredstva črpajo iz kredi- 
tov mednarodnih finančnih organizacij, s katerimi se izpolnju- 
jejo obveznosti domačega uporabnika kreditov do tujih izva- 
jalcev, ki so dobili delo na mednarodnih natečajih. 

Iz teh sredstev se uvoz plačuje prosto do višine deviznih 
sredstev, določenih v pogodbi z domačim investitorjem. 

94. člen 
V določbah tega člena je predlagano, da smejo organizacije 

združenega dela, ki opravljajo tujim osebam storitve iger na 
srečo v igralnicah, del deviz, ki jih ustvarijo pri teh poslih, 
imeti v efektivnem tujem denarju za opravljanje omenjenih 
poslov, in sicer do zneska, ki jim ga dovoli organ, ki je izdal 
dovoljenje za opravljanje omenjenih poslov. 

95. člen 
S tem členom predpisuje Zvezni izvršni svet pogoje in 

merila, da se smejo imeti devize na računih pri bankah, 
pooblaščenih za posle s tujino. 

96. člen 
V tem členu je predlagano, da smejo organizacije združe- 

nega dela, ki imajo po tem zakonu devize na deviznem 
računu, te devize prodati pooblaščeni banki s pravico do 
ponovnega odkupa po tečaju na dan vplačila dinarske proti- 
vrednosti. 

Pravice do ponovnega odkupa ne uveljavljajo organizacije, 
ki morajo po tem zakonu prodati devize. 

97. do 101. člen 
Z določbami teh členov je predpisano, kako smejo organi- 

zacije združenega dela uporabljati devize, ustvarjene z izvo- 
zom proizvodov iz sestavnih delov pri uresničevanju pogodb 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji, način plačevanja iz teh 
poslov, višina zneska, do katerega so dovoljeni dolgovi ozi- 
roma terjatve na kontokorentnem računu, ter obveznost 
narodnih bank SR in SAP da vodijo posebno evidenco in 
kontrolo o dolgovanjih in terjatvah po pogodbah o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji. 
V102. členu je urejen način poravnave obveznosti do tujine iz 
naslova najetih blagovnih kreditov iz deviznega priliva, ustvar- 
jenega z izvozom, za katerega je bil uporabljen blagovni 
kredit. 

103. člen 
Ta člen določa, da se sredstva iz naslova dobička, ki ga tuja 

oseba ustvari iz skupnega poslovanja z domačo organizacijo, 
transferirajo odvisnost od pogodbe s tujo osebo in zveznega 
zakona. 

V drugem odstavku tega člena je predlagano, da se vložena 
sredstva oziroma ostanek vloženih sredstev prosto transferi- 
rajo v primerih, ko pogodba o vlaganjih preneha veljati. 

104. člen 
Ta člen predpisuje prost transfer sredstev, ki jih tuji izvaja- 

lec ustvari iz naslova dobička, ter prost transfer sredstev, ki jih 
tuja oseba ustvari na račun osebnega dohodka pri graditvi 
investicijskih objektov. 

105. člen 
Ta člen predpisuje, da se plačevanje in transfer z deviznih 

računov, do katerih imajo po določbah tega zakona pravico 
domače organizacije združenega dela, ter plačevanje in trans- 
fer z deviznih računov tujih oseb, opravi prosto, ne glede na 
stanje usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem po devi- 
zah na deviznem trgu. 

Za ta plačevanja in transfer se ne morejo uvesti nobene 
omejitve. 

V 106. do 111. členu je definiran pojem obsega plačevanja, 
ki ga lahko organizacije združenega dela izvršijo s tujino. 

Obseg plačevanja obsega vrednost uvoza blaga, razvršče- 
nega na prost uvoz, kontingente, dovoljenje in pogojno prost 
uvoz. Določbe tega zakona ne določajo obsega plačevanja po 
organizacijah združenega dela za blago, razvrščeno na prost 
uvoz, kontingent in dovoljenje. Obseg plačevanja blaga, raz- 
vršenega na kontingent in dovoljenje, se določi s tem kontin- 
gentom oziroma dovoljenjem. Obseg plačevanja uvoza blaga, 
razvrščenega na prost uvoz, je odvisen od potrebe in dinarske 
plačilne sposobnosti vsake organizacije združenega dela. 
Z določbami tega zakona še obseg plačevanja uvoza surovin 
in reprodukcijskega materiala ter storitev, razvrščenih na 
pogojno prost uvoz, neblagovnih plačil, nujnih za reproduk- 
cijo, določi v mejah izračunanih družbeno priznanih repro- 
dukcijskih potreb. Obseg plačevanja uvoza opreme se določi 
po določbah tega zakona samo za opremo, razvrščeno na 
pogojno prost uvoz. Po 111. členu zakona se obseg uvoza 
blaga za široko porabo na režimu »LB,« »K« in »D«, ki se 
določi s projekcijo plačilne bilance, plačuje prosto v okviru 
določenega obsega pravic do uvoza, če je organizacija zdru- 
ženega dela izpolnila izvozno obveznost in če je taka obvez- 
nost določena z aktom Zveznega izvršnega sveta, izdanega na 
podlagi zakona o zunanjetrgovinskem prometu. 

Vsa plačila do tujine pa se smejo izvrševati samo v mejah 
proporcev plačilne bilance. 

112. člen predpisuje, da organizacije združenega dela, ki 
opravljajo storitve v mednarodnem blagovnem in potniškem 
prometu, ter organizacije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, 
eksploatacijo, obnavljanjem in vzdrževanjem rezerv rudnega 
in mineralnega blaga, prosto plačujejo svoje stroške poslova- 
nja s tujino. Za te organizacije predpiše Zvezni izvršni svet, 
kateri so to stroški poslovanja s tujino. 

113. do 116. člen 
V teh členih je določeno, da se uvoz surovin in reprodukcij- 

skega materiala, storitve, ki se ne opravljajo prosto, druga 
neblagovna plačila, stroški službenih potovanj v tujino, 
reklame, stroški predstavništev in drugi stroški v zvezi 
s poslovanjem v tujini, plačujejo v obsegu, ki je določen 
v okviru družbeno priznanih reprodukcijskih potreb. 

Družbeno priznane reprodukcijske potrebe izračuna poo- 
blaščena banka, ki jo izbere organizacija združenega dela 
(116. člen). 

Določbe tega člena predpisujejo, da se družbeno priznane 
reprodukcijske potrebe v tekočem letu določijo za vsako 
organizacijo združenega dela na podlagi razmerja med uvo- 
zom in neblagovnimi plačili in vrednostjo izvoza blaga in 
storitev v predhodnem letu. Tako se dobi koeficient uvozne 
odvisnosti za vse leto, ki je fiksen in se uporablja za tekoči 
devizni priliv vsake organizacije združenega dela. 

Realizacija družbeno priznanih reprodukcijskih potreb bi 
bila odvisna od ustvarjenega deviznega priliva vsake organi- 
zacije združenega dela. 

Družbeno priznane reprodukcijske potrebe se izračunajo 
na tale način: vrednost uvoza surovin, reprodukcijskega 
materiala, razvrščenih na pogojno prosto obliko uvoza, 
vštevši tudi neblagovna plačila, izvršena v predhodnem letu 
(Uo), se deli z izvozom blaga in storitev in neblagovnim 
prilivom, ustvarjenim v predhodnem letu (lo) na konvertibilno 
območje. S tako dobljenim koeficientom (K =ui) se pom- 
noži devizni priliv, ki ga organizacija združenega dela ustvari 
v tekočem letu. Razmerje med uvozom in izvozom je torej 
konstantna številka, spremenjena veličina, od katere je nepo- 
sredno odvisen obseg družbeno priznanih reprodukcijskih 
potreb, pa je devizni priliv. 

Bistveno je poudariti, da bo s posebnim aktom Zveznega 
izvršnega sveta natančneje obdelan enotni mehanizem izra- 
čunavanja družbeno priznanih reprodukcijskih potreb, s kate- 
rim bodo obdelani tudi vsi specifični primeri, ki se pojavljajo 
v praksi (izvoz na kredit, preloženo plačilo, izračunavanje 
potreb do trenutka uresničevanja deviznega priliva in druga 
podobna vprašanja). 

117. do 118. člen 
Ti členi predpisujejo: 

- da se organizacijam združenega dela, ki ne realizirajo 
izvoza in deviznega priliva, določijo družbeno priznane repro- 
dukcijske potrebe v višini surovin in reprodukcijskega materi- 
ala ter drugih neblagovnih plačil, izvršenih v predhodnem 
letu, ter da se zmanjšajo oziroma povečajo sorazmerno 
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s četrtletnim uresničevanjem proporcev plačilne bilance 
Jugoslavije v odstotku, ki ga določi ZIS; 

- da se organizacijam združenega dela, ki imajo proizvodni 
ciklus daljši od enega leta, določijo družbeno priznane repro- 
dukcijske potrebe na podlagi podatkov o povprečnem uvozu 
iz 189. člena zakona, ustvarjenem v predhodnih treh letih, 
podatkov o povprečnem izvozu blaga in storitev v predhodnih 
treh letih in podatkov o deviznem prilivu zadevne OZD, ustvar- 
jenem v predhodnem enoletnem obdobju. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije določi, kaj je mišljeno 
z daljšim proizvodnim ciklusom. 

120. člen 
Organizacija združenega dela, ki v predhodnem letu ni 

realizirala prijavljenega in plačanega uvoza blaga in storitev 
v okviru pogojno prostega uvoza, za katerega so bile obreme- 
njene družbeno priznane reprodukcijske potrebe, sme ta uvoz 
izjemoma realizirati v tekočem letu, ne da bi ponovno obre- 
menila družbeno priznane reprodukcijske potrebe v tekočem 
letu. 

121. člen 
Pooblaščene banke po tem členu zmanjšajo družbeno priz- 

nane reprodukcijske potrebe organizacijam, ki so pri najema- 
nju zunanjih kreditov prevzele obveznost, da bodo povečale 
izvoz, če te obveznosti niso izpolnile. 

123. člen 
Določbe tega člena predpisujejo, da družbeno priznane 

reprodukcijske potrebe za organizacije združenega dela, ki 
v predhodnem letu niso imele uvoza in ne plačil v okviru 
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb ali bodo začele 
s proizvodnjo v tekočem letu, določi Gospodarska zbornica 
Jugoslavije, kot tudi obseg plačevanja uvoza opreme za novo 
ustanovljene organizacije in organizacije v ustanavljanju. 

124. do 125. člen - urejata, kako pooblaščene banke poši- 
ljajo podatke o družbeno priznanih reprodukcijskih potrebah 
Narodni banki Jugoslavije in odgovornost omenjenih bank za 
točnost podatkov. Narodna banka Jugoslavije sme pooblaš- 
čeni banki vzeti pooblastilo za opravljanje plačilnega prometa 
in kreditnih odnosov s tujino, če družbeno priznanih repro- 
dukcijskih potreb ne izračunava v skladu z zakonom. 

126. člen 
Ta člen predpisuje, za katere namene se uporabljajo 

podatki o uvozu po oblikah in namenih ter o plačilih, o katerih 
pooblaščene banke vodijo evidenco. Posebno je predpisano, 
katere podatke vodijo pooblaščene banke za določitev sta- 
tusa organizacije združenega dela. 

127. člen - Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis 
izračunava družbeno priznane reprodukcijske potrebe za 
organizacijo združenega dela namenske proizvodnje. 

128. člen 
Ta člen predpisuje, da se s projekcijo plačilne bilance 

določi obseg plačevanja uvoza opreme na režimu LBO. Ta 
uvoz opreme se plačuje v okviru izvoza v predhodnem letu 
oziroma amortizacije uvozne opreme, obračunane v predhod- 
nem letu, za organizacijo, ki ne izvaža. 

129. člen 
Uvoz blaga za široko porabo, razvrščenega na pogojno 

prost uvoz, se plačuje prosto z obveznostjo izvoza, če je taka 
obveznost predpisana z aktom Zveznega izvršnega sveta. 

130. člen 
Organizacijam združenega dela s področja turizma in 

gostinstva se obseg plačevanja za uvoz blaga in neblagovna 
plačila določi s projekcijo plačilne bilance. 

Dana je alternativa, da se ta člen črta, kar bi pomenilo, da te 
organizacije uveljavljajo pravico do uvoza in plačevanja 
v skladu s tem zakonom kot druge organizacije združenega 
dela. 

131. člen 
Ta člen predpisuje, da smejo OZD storitve oplemenitenja 

blaga zaračunati tujim osebam v blagu v okviru pravic do 

uvoza in plačevanja, in sicer za lastne potrebe. 
Storitve oplemenitenja blaga plačujejo domače organiza- 

cije tujim osebam v skladu s pravico do uvoza in plačevanja. 

132. člen 
Plačilo tujemu izvajalcu po pogodbi o odstopu graditve 

investicijskega objekta izvrši domača organizacija združe- 
nega dela v okviru pravice do uvoza in plačevanja. 

133. člen 
Zavarovalne in pozavarovalne skupnosti zaračunavajo 

zavarovalne premije domačim osebam v dinarjih, tujim pa 
v devizah. Tujim osebam se smejo premije zaračunavati tudi 
v dinarjih, ki jih imajo tuje osebe na račun pri pooblaščeni 
banki, pridobile pa so jih na enega od tehle načinov: 

1. Z nakupom dinarjev za devize, ki so predmet nakupa in 
prodaje na enotnem deviznem trgu; 

2. s prodajo domači osebi blaga in storitev, ki ga imajo 
domače osebe pravico uvažati in plačati po določbah zakona, 
za dinarje; 

3. s prenosom z računa druge tuje osebe, ki je pridobila 
dinarska sredstva na enega od dveh navedenih načinov. 

Dinarji, kijih zavarovalne skupnosti in pozavarovalne skup- 
nosti zaračunavajo tujim osebam (ki so transferibilni) se 
enako obravnavajo, kot da bi bilo plačilo opravljeno v devizah. 

Odškodnina se domačim osebam izplača v dinarjih, tujim 
osebam pa v devizah, in sicer prek pooblaščenih bank z vpla- 
čilom dinarske protivrednosti deviznega zneska odškodnine. 
Iz tega izhaja, da je plačilo odškodnine tujim osebam prosto 
oziroma da ne bremeni nobenih pravic do plačevanja. V zvezi 
s tem pripominjamo, da se tudi zavarovalne in pozavarovalne 
premije, ki jih domače zavarovalne in pozavarovalne skupno- 
sti plačujejo tujim zavarovalnim zavodom, plačujejo prosto. 
Skupnosti organizacij združenega dela, ki izvajajo investicij- 
ska dela v tujini - je predpisano - plačujejo zavarovalne in 
pozavarovalne premije ter zaračunavajo odškodnino v de- 
vizah. 

Zakon dovoljuje možnost, da zavarovalne in pozavarovalne 
skupnosti izdajo domačim osebam polico, v kateri se zavaro- 
valna vsota glasi na devize. To je možno samo v primeru, če je 
to obveznost, ki je določena v pogodbi med tujo in domačo 
osebo. Po taki polici so vse pravice prenosljive na tujo osebo, 
domače osebe pa po tej polici plačajo premijo v dinarjih. 

234. člen določa, da se organizaciji združenega dela, ki 
svoje blago proda jugoslovanskim občanom na delu in med 
bivanjem v tujini, dinarska protivrednost tako prodanega 
blaga evidentira kot realiziran in plačan izvoz. Prav tako se 
organizaciji združenega dela, ki je z devizami, ustvarjenimi 
s prodajo blaga, s katerim je izterjala svoje terjatve iz naslova 
opravljenega izvoza (149. člen), odkupi jugoslovanski dolg, 
dinarji, ustvarjeni iz tega naslova, pa enako obravnavajo kot bi 
bilo plačilo izvršeno v konvertibilnih devizah. 

135. člen določa, da se organizacijam združenega dela, ki 
z devizami,ustvarjenimi s prodajo blaga, s katerim so izterjale 
svoje terjatve iz naslova izvoza blaga in storitev, odkupi jugo- 
slovanski dolg, dinarji, ustvarjeni iz tega naslova, pa izenačijo 
s plačevanjem izvoza v konvertibilnih devizah. 

135. člen določa, da se organizacijam združenega dela, ki 
z devizami, ustvarjenimi s prodajo blaga, s katerim so izterjale 
svoje terjatve iz naslova izvoza blaga in storitev, odkupi jugo- 
slovanski dolg, dinarji, ustvarjeni iz tega naslova, pa izenačijo 
s plačevanjem izvoza v konvertibilnih devizah. 

136. člen 
Samoupravni sporazum iz tega člena bi lahko sklenile orga- 

nizacije združenega dela, ki imajo skupno proizvodnjo, 
skupni uvoz za potrebe te proizvodnje in skupni izvoz na 
podlagi te proizvodnje. To pomeni: 

- da se 136. člen ne nanaša na delne zveze gospodarskih 
subjektov, temveč na njihovo povezovanje na širšem jugoslo- 
vanskem prostoru; 

- da je povezovanje na podlagi navpične povezanosti sub- 
jektov, kar zagotavlja: omejitev uvoza na minimum (s pove- 
čano uporabo domačih virov); usmerjanje uvoznih kompo- 
nent na najproduktivnejše proizvajalce; poenotenje obstoječe 
tehnologije za dvig ravni njene učinkovitosti; koordinirani 
nastop na tujem trgu, da bi dosegli kar se da ugodnejše 
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eksportne cene in se izognili nelojalni konkurenci, ki znižuje 
te cene in škoduje širši družbeni skupnosti. 

137. člen 
V 137. členu je določeno, da se vsa plačevanja in sprejema- 

nja plačil v maloobmejnem prometu, po mednarodnih sejem- 
skih kompenzacijskih pogodbah in kompenzacijskih poslih 
izvršujejo v skladu z določenim obsegom uvoza in pravico do 
plačevanja. 

138. člen 
V tem členu je predpisano, da organizacije združenega dela 

in banke, ki v skladu z veljavnimi zakoni vlagajo sredstva za 
opravljanje gospodarske dejavnosti v tujini, vlagajo oziroma 
povečujejo vlogo samo v mejah obsega kreditiranja tujine, 
predvidenega v projekciji plačilne bilance Jugoslavije. 

139. do 147. člen 
Določbe 139. do 147, člena urejajo, kako občani in civilne 

pravne osebe razpolagajo z devizami. 
Devize, ki jih prinesejo v državo ali prejmejo iz tujine, smejo 

občani in civilne pravne osebe prodati pooblaščeni banki ali 
pooblaščenemu menjalcu, konvertibilne devize pa lahko dajo 
na devizni račun ali kot devizno hranilno vlogo pri pooblaš- 
čeni banki. 

Devize z devizne hranilne vloge, deviznega računa se lahko 
uporabljajo za plačevanje uvoza blaga in drugo plačevanje 
v tujini za lastne potrebe ter za potrebe družinskih članov 
(zakonec, otroci, starši). 

Devize na deviznih računih in devizne hranilne vloge obča- 
nov, civilnih pravnih oseb in tujih oseb so lahko na vpogled ali 
vezane. 

Jugoslovanski državljani na začasnem delu v tujini in tuje 
fizične osebe lahko vplačajo zavarovalne premije pri domačih 
zavarovalnih skupnostih v devizah. To zavarovanje je izena- 
čeno z deviznim varčevanjem. 

Na devize občanov in civilnih pravnih oseb plačajo pooblaš- 
čene banke obresti v dinarjih, razen če gre za devizne vloge 
jugoslovanskih državljanov na začasnem delu v tujini, med 
bivanjem v tujini in jugoslovanskih izseljencev, za katere se 
lahko obresti na njihovo zahtevo plačajo tudi v devizah. 

Občani na začasnem delu v tujini in na delu v diplomatsko- 
konzularnih predstavništvih SFRJ morajo prinesti v državo 
devize, s katerimi razpolagajo v tujini, v 60 dneh od dneva 
vrnitve v domovino. 

Zvezni izvršni svet predpiše zneske in pogoje, pod katerimi 
smejo pooblaščene banke prodajati devize občanom in civil- 
nim pravnim osebam za določeno plačevanje v tujini. 

V drugem odstavku 146. člena je predvideno, da imajo 
občani, ki prodajajo devize banki, pravico do ponovnega 
odkupa deviz, kar bi natančneje urejal podzakonski akt. 

148. do 153. člen 
Določbe teh členov urejajo odnašanje in prinašanje dinar- 

jev, deviz in vrednostnih papirjev; 
- dinarji, poštne pošiljke in vrednotnice se odnašajo iz 

Jugoslavije in vanjo prinašajo pod pogoji, ki jih predpiše 
Narodna banka Jugoslavije; 

- prinašanje deviz v Jugoslavijo je prosto; 
- ZIS lahko predpiše obveznost prijavljanja določenega 

zneska efektivnega tujega denarja, ki se prinese v Jugoslavijo 
ali odnese iz nje; 

- ZIS lahko izjemoma predpiše obveznost tujim osebam, 
da pri vstopu v državo zamenjajo določen znesek tujega 
denarja, če je njihova država uvedla podoben ukrep za držav- 
ljane SFRJ; 

- jugoslovanski državljani ne morejo imeti tekočih in dru- 
gih računov v tujini niti se zadolževati v tujini. 

154. do 161. člen 
Določbe teh členov urejajo promet zlata. 
Določbe 162. do 184. člena definirajo vrste poslov in odno- 

sov s tujino, za katere velja devizna kontrola ter posamezne 
vrste poslov, v katerih se predvsem kontrolira uporaba predpi- 
sov. Pojem devizne kontrole ima veliko širši pomen od tistega, 
ki izhaja iz samega naslova, ker ni omejen samo na kontrolo 
deviznega poslovanja. Na to napotuje tudi določba, po kateri 
devizna kontrola zajema tudi kontrolo celotnega deviznega in 

zunanjetrgovinskega poslovanja, vseh kreditnih odnosov 
s tujino in celotno opravljanje gospodarskih dejavnosti 
s tujino. Devizno kontrolo bi lahko najkrajše definirali kot 
vrsto skupnih dejavnosti pristojnih organov in organizacij, ki 
potekajo zato: 

- da se ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za opravljanje 
določenih poslov v skladu z zveznimi zakoni s področja eko- 
nomskih odnosov s tujino, zakonitosti tega poslovanja, pravo- 
časnost izvrševanja plačil in sprejemanja plačil v skladu 
s predpisi ter pravilno dokumentacijo v zvezi s poslovanjem 
s tujino; 

- da se sprejemajo z zakonom predvideni ukrepi v prime- 
rih, ko se s kontrolo ugotovi nezakonitost ali nepravilnost pri 
opravljanju poslov s področja ekonomskih odnosov s tujino. 

Inštitut devizne kontrole je v novem sistemu ekonomskih 
odnosov s tujino zelo važen instrument, ki naj bi zagotovil 
učinkovito uporabo zakona na tem področju, posebno 
zakona o deviznem poslovanju. Od učinkovitega delovanja 
devizne kontrole kot pomembnega instrumenta za zagotovi- 
tev zakonitosti in pravilnosti pri delu vseh subjektov, ki oprav- 
ljajo te posle, bo precej odvisno tudi uresničevanje sprejetih 
rešitev v novem sistemu. Devizna kontrola poleg ugotavljanja, 
ali določeni posli s tujino potekajo v skladu s predpisi, pri- 
speva tudi k odpravljanju nejasnosti pri uporabi predpisov 
s področja ekonomskih odnosov s tujino. 

Glede na predmet in vsebino devizne kontrole ter materi- 
alne določbe zakona, ki urejajo področje ekonomskih odno- 
sov s tujino, te določbe natančno določajo, da so organi te 
kontrole Zvezni devizni inšpektorat, Narodna banka Jugosla- 
vije in narodne banke SR in SAP, za določene posle devizne 
kontrole v mejah svoje pristojnosti pa tudi Služba družbenega 
knjigovodstva ter carinski organi. 

Določbe omenjenih členov zavezujejo organe, pooblaščene 
za opravljanje devizne kontrole, Narodno banko Jugoslavije 
in službo družbenega knjigovodstva, da medseboj sodelujejo 
pri opravljanju devizne kontrole in da drug drugemu dajejo na 
razpolago podatke, rezultate in informacije, pomembne za 
devizno kontrolo. Te določbe prav tako nalagajo, da se po 
potrebi strokovno pomaga udeležencem na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino. Izhodišče sta tudi potreba po večji 
učinkovitosti devizne kontrole ter dejstvo, da nastajajo infor- 
macije o posameznih poslih s tujino na različnih krajih. 

Določbe tega člena (164.) predpisujejo pristojnost Narodne 
banke Jugoslavije, narodnih bank republik in narodnih bank 
pokrajin pri opravljanju deivzne kontrole. Pristojnost teh bank 
se nanaša na kontrolo deviznega poslovanja bank, pooblaš- 
čenih za posle s tujino, bank, pooblaščenih za devizne posle 
v državi, jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje, Poštne hranilnice in menjalnic, razen poslov, ki 
jih po tem zakonu opravljajo drugi organi. Narodna banka 
Jugoslavije je pristojna za kontrolo uporabe zakonov in pred- 
pisov narodnih bank republik in narodnih bank pokrajin. 

Te določbe razmejujejo pristojnost pri opravljanju devizne 
kontrole med mednarodnimi bankami iz prvega odstavka tega 
člena in Zveznim deviznim inšpektoratom, ki je bil po doslej 
veljavnem zakonu pristojen, da opravlja tudi devizno kontrolo 
pooblaščenih bank. S temi rešitvami je ob medsebojnem 
sodelovanju organov kontrole, za katere je predpisana obvez- 
nost v predhodnem členu, omogočena večja smotrnost in 
učinkovitost pri opravljanju funkcij kontrole, hkrati pa izklju- 
čena možnost dvojne kontrole istih poslov. Glede na položaj 
pooblaščenih bank v novem sistemu ekonomskih odnosov 
s tujino mora devizna kontrola, ki jo opravljajo Narodna banka 
Jugoslavije in narodne banke SR in SAP, zagotoviti pravilno 
in enotno uporabo predpisov o deviznem poslovanju pooblaš- 
čenih bank. Precej zapletenejšo nalogo ima devizna kontrola 
narodnih bank v prehodnem režimu, ko se glede na trajne 
rešitve uporabljajo plačilno-bilančne omejitve. 

V okviru poslov pooblaščenih bank, navedenih v drugem 
odstavku 173. člena tega zakona, pri katerih se opravlja pred- 
vsem kontrola uporabe predpisov, devizna kontrola ugotavlja: 

- ali plačevanje izvršuje v okviru določenih pravic; 
- ali se ob uporabi 186. člena tega zakona plačevanje 

izvršuje po prednostih; 
- ali se devize kupujejo in prodajajo izključno prek enot- 

nega deviznega trga; 
- ali so devize v tujini v mejah določenega minimuma in 

maksimuma; 
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- ali so z dnevno devizno pozicijo pooblaščene banke 
zajeta vsa razpoložljiva sredstva za plačevanja v tujini in vsa 
plačevanja, ki dospevajo v roku, ki je določen s podzakonskim 
aktom; 

- ali so drugi posli deviznega poslovanja v skladu s pred- 
pisi. 

185. do 205. člen — določene so kazenske določbe. 

6. Ocena pričakovanih učinkov predlaganih 
pravnih rešitev in njihovega vpliva na materialne 
in družbene odnose 

Namen predlaganega zakona je predvsem ta, da se organi- 
zacijam združenega dela zagotovijo pogoji za poslovanje na 
področju ekonomskih odnosov s tujino, ki bodo vplivali na 
večjo motiviranost za izvoz in zagotovili višjo varnost v plači- 
lih s tujino. 

Rešitve iz tega zakona naj bi: spodbujale reprodukcijsko in 

dohodkovno povezanost med organizacijami združenega 
dela izključno prek dinarja na način, določen v ustavi SFRJ in 
drugih zakonskih predpisih; zagotovile, da bi bil tečaj dinarja 
enoten in realen za vse transakcije s tujino; zagotovile konsti- 
tuiranje in delo enotnega deviznega trga; zagotovile, da je 
dinar edino zakonsko plačilno sredstvo v državi in devize 
namenjene izključno za plačevanje do tujine. 

7. Prikaz načina zagotavljanja izvajanja predpisov 
o odgovornosti za njegovo izvajanje 

Zakon se izvaja z neposredno uporabo njegovih določb in 
podzakonskih aktov, izdanih v skladu s pooblastili v zakonu. 

Zakon in podzakonske predpise uporabljajo organizacije 
združenega dela, banke in druge družbeno pravne ter civilne 
osebe pri opravljanju poslov s tujino. 

Kazenske določbe zakona predpisujejo sankcije za sub- 
jekte, ki kršijo in nedosledno uporabljajo določbe zakona. 

OSNUTEK ZAKONA 

o sistemu družbene kontrole cen (ESA-587) 

DELOVNO GRADIVO 

POVZETEK 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je 5. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija 
ureja sistem družbene kontrole cen in zagotavlja nepo- 
sredno kontrolo nad cenami za blago in storitve, ki so 
pomembni za vso državo. 

Glede na sistemske rešitve in opredelitve ekonomske 
politike pri uresničevanju gospodarske reforme in oprede- 
litve v predlogu amandmajev k ustavi SFRJ, da se cene 
oblikujejo po tržnih pogojih, ta zakon ureja sistem druž- 
bene kontrole cen z določitvijo pravic in obveznosti orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti pri opravljanju ome- 
njene kontrole. 

Pri opravljanju družbene kontrole cen organi družbeno- 
političnih skupnosti sprejemajo ukrepe ekonomske poli- 
tike ter ukrepe neposrednega vpliva na cene, ki so traj- 

nega oziroma začasnega značaja. Ukrepi trajnega značaja 
sta določanje skupnih meril in določanje zaščitnih cen, 
ukrep začasnega značaja pa je predpisovanje neposredne 
kontrole cen. Pri dejavnostih, v katerih je delovanje tržnih 
zakonitosti omejeno (naravni in trajni monopoli se cene 
oblikujejo na podlagi skupnih meril, ki jih predlagajo 
delovne organizacije pristojnim družbenopolitičnim orga- 
nom in skupnosti, kateri dajejo soglasje. Organi družbeno- 
političnih skupnosti na podlagi predlaganih rešitev pred- 
pisujejo zaščitne cene za kmetijske pridelke. Izjemoma se 
kot začasni ukrep predpišejo najvišje cene oziroma naj- 
višja raven cen za proizvode in storitve v proizvodnji, način 
oblikovanja cen za proizvode in storitve v prometu pa če 
nastanejo ali utegnejo nastati večje motnje v reprodukciji, 
na tržišču in v gibanju cen, in da bi preprečili monopolno 
predlagane rešitve pravico do kompenzacije če je z ukre- 
pom neposredne kontrole cen prizadeta njihova enako- 
pravnost pri pridobivanju in razporejanju dohodka. 

1. člen 
Ta zakon ureja sistem družbene kontrole cen na enotnem 

jugoslovanskem tržišču ter določa pravice in obveznosti orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti pri opravljanju te kontrole. 

2. člen 
Družbena kontrola cen je celotna družbena dejavnost 

delovnih organizacij (podjetij) in drugih pravnih oseb pri 
spremljanju gibanja cen razmerji med njimi, sprejemanju 
ukrepov za usklajevanje celotnih razmerij na tržišču, zlasti pa 
za spodbujanje proizvodnje in povečevanje obsega in struk- 
ture ponudbe, za ustvarjanje možnosti za zadovoljevanje 
obsega in strukture povpraševanja ter za preprečevanje stihij- 
skega delovanja tržišča. 

z družbeno kontrolo cen so mišljeni tudi ukrepi neposredne 
kontrole cen. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti opravljajo na podlagi 
spremljanja gibanja cen in razmerij med cenami proizvodov in 
storitev družbeno kontrolo cen z ukrepi ekonomske politike, 
s preprečevanjem monopolnega obnašanja in nelojalne kon- 
kurence na tržišču v skladu z zakonom ter s predpisovanjem 
ukrepov družbene kontrole cen. 

3. člen 
Organi družbenopolitičnih skupnosti uporabljajo ukrepe 

družbene kontrole cen: 
1. z določitvijo skupnih meril; 
2. z določitvijo zaščitnih cen kmetijskih pridelkov; 
3. s predpisovanjem ukrepov neposredne kontrole cen. 

4. člen 
Skupna merila se uporabljajo za oblikovanje cen proizvo- 

dov in storitev v elektrogospodarstvu ter železniškem in ptt 
prometu.*' 

S skupnimi merili za oblikovanje cen se zagotavljajo stabilni 
pogoji za proizvodnjo in razvoj ter enakopravni pogoji za 
gospodarjenje v dejavnostih iz prvega odstavka tega člena 
s pogoji gospodarjenja v drugih dejavnostih, pri čemer se 
izhaja iz realnega vrednotenja materialnih dejavnosti proiz- 
vodnje. 

Skupna merila za oblikovanje cen določijo delovne organi- 
zacije (podjetja) v dejavnostih iz prvega odstavka tega člena 
skupaj z delovnimi organizacijami (podjetji) - uporabniki 
njihovih proizvodov oziroma storitev, ki jih določi Gospodar- 
ska zbornica Jugoslavije in zvezni organ za cene. 

K skupnim merilom daje soglasje Zvezni izvršni svet. 

5. člen 
Zaščitne cene se uporabljajo za kmetijske pridelke, dolo- 

čene s planskim aktom družbenopolitičnih skupnosti. 
Za kmetijske pridelke, določene s planskim aktom na ravni 

federacije, predpiše zaščitne cene Zvezni izvršni svet. 
zaščitne cene se določijo na ravni povprečnih proizvodnih 

stroškov in povprečnih donosih kmetijskih pridelkov druž- 
beno organizirane proizvodnje. 

* S predlogom X. amandmaja ni predvidena določitev skupnih 
meril za oblikovanje cen nafte, naftnih derivatov in plina. 
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Zaščitne cene se predpišejo najpozneje do 15. septembra 
tekočega leta za naslednje leto, po potrebi pa se ponovno 
proučijo oziroma uskladijo z proizvodnimi stroški. 

Organizacije za blagovne rezerve federacije in republik 
oziroma avtonomnih pokrajin morajo kupiti vse pogodbene 
količine kmetijskih pridelkov po zaščitnih cenah, da bi se 
zagotovili stabilni pogoji za njihovo proizvodnjo. 

Pristojni organi v republikah oziroma v avtonomnih pokraji- 
nah smejo predpisati zaščitne cene za kmetijske pridelke, ki 
so določeni v planskih aktih. 

Alternativa petega odstavka: 
Organizacije za blagovne rezerve federacije in republik 

oziroma avtonomnih pokrajin morajo kupiti vse ponujene 
količine kmetijskih pridelkov po zaščitnih cenah, da bi se 
zagotovili stabilni pogoji za njihovo proizvodnjo. 

6. člen 
Neposredna kontrola cen se opravlja izjemoma s predpiso- 

vanjem najvišjih cen oziroma najvišje ravni cen proizvodov in 
storitev ter s predpisovanjem načina oblikovanja cen proizvo- 
dov v prometu, in sicer: 

1) če nastanejo ali utegnejo nastati večje motnje v repro- 
dukciji, na tržišču in pri gibanju cen, ki se preprečijo ali 
odpravijo s sprejetjem omenjenih ukrepov; 

2) da se prepreči monopolno oblikovanje cen. 
Izhodišče za sprejemanje ukrepov neposredne kontrole cen 

so realno vrednotenje in smotrna uporaba materialnih dejav- 
nikov proizvodnje, raven in razmerja cen na tujem tržišču, na 
katerem se izmenjujejo proizvodi in storitve ter kazalci učin- 
kovitosti gospodarjenja in namenska delitev dohodka . 

Pristojni organ družbenopolitične skupnosti mora, preden 
predpiše ukrepe neposredne kontrole cen, izdelati analitično- 
dokumentacijsko podlago za uporabo meril iz drugega 
odstavka tega člena, ter na zahtevo delovnih organizacij, 
podjetij in drugih pravnih oseb omogočiti vpogled v ta akt. 

Predpisovanje ukrepov neposredne kontrole cen se nanaša 
tudi na proizvode in storitve, ki se prvič proizvajajo oziroma 
opravljajo, razen proizvodov, ki so rezultat domačega izumi- 
teljskega in razvojnega dela, zavarovani pa so s patentom, 
modelom ali vzorcem po zveznem zakonu, ki ureja vrsto 
izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja, prvič pa so 
v prometu na enotnem jugoslovanskem tržišču. 

Ukrep neposredne kontrole cen sme trajati najdlje šest 
mesecev. 

Pristojni organ ni družbenopolitične skupnosti sme podalj- 
šati ukrepe neposredne kontrole cen samo s soglasjem 
skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Pristojni organ družbenopolitične skupnosti smejo podalj- 
šati ukrep neposredne kontrole cen s soglasjem skupščine 
družbenopolitične skupnosti. 

7. člen 
Organi za cene družbenopolitične skupnosti spremljajo in 

analizirajo gibanje cen, razmerja med ponudbo in povpraše- 
vanjem, učinkovanje ukrepov ekonomske politike in ukrepov 
neposredne kontrole cen na ravni in razmerja med cenami 
izvajanje določene ekonomske politike na področju cen, izva- 
janje zakonov in drugih predpisov, ki urejajo razmerja na 
področju cen; spremljajo in analizirajo vpliv gibanja cen na 
stabilnost tržišča, življenjske stroške in vpliv cen na uresniče- 
vanje temeljnih smeri družbenega in ekonomskega razvoja, 
določenih z družbenimi plani; spremljajo gibanje svetovnih 
cen (uvoznih, izvoznih, borznih in indomicilnih cen), ocenju- 
jejo njihovo gibanje in vpliv cen na konkurenčno sposobnost 
domačega gospodarstva na zunanjem tržišču ocenjujejo, 
kako se bodo cene gibale, pripravljajo strokovno-analitično 
podlago za ekonomsko politiko na področju cen v planskih 
aktih in predlagajo ukrepe ekonomske politike ter ukrepe in 
dejavnosti za njihovo uresničevanje; predlagajo ukrepe nepo- 
sredne kontrole cen in opravljajo druge strokovne naloge in 
upravne zadeve s področja cen. 

Delovne organizacije (podjetja) in druge pravne osebe 
morajo na zahtevo organa za cene pošiljati podatke o cenah 
svojih proizvodov in storitev. 

Analitično-dokumentacijska podlaga iz prvega odstavka 
tega člena je dostopna vsem delovnim organizacijam in dru- 
gim pravnim osebam. 

8. člen 
Delovna organizacija (podjetje) in druga pravna oseba ima 

pravico do kompenzacije, če je z ukrepom neposredne kon- 
trole cen iz 6. člena tega zakona prizadeta enakopravnost pri 
pridobivanju in razporejanju dohodka. 

Pri predpisovanju ukrepov neposredne kontrole cen mora 
pristojni organ družbenopolitične organizacije ugotoviti, če 
so izpolnjeni pogoji za kompenzacijo, in predlagati skupščini 
družbenopolitične skupnosti vire in višino sredstev za njeno 
uresničevanje. 

Če predpiše ukrep neposredne kontrole cen skupščina 
družbenopolitične skupnosti, hkrati ugotovi, če so izpolnjeni 
pogoji za kompenzacijo, zagotovi sredstva in določi višino 
kompenzacije. 

9. člen 
Ukrepe neposredne kontrole cen iz 6. člena tega zakona 

predpiše za proizvode in storitve, pomembne za vso državo, 
Zvezni izvršni svet. 

Ukrep neposredne kontrole cen sme trajati najdlje šest 
mesecev. 

Če Zvezni izvršni svet pri predpisovanju ukrepov nepo- 
sredne kontrole cen ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 8. 
člena tega zakona, določi hkrati višino kompenzacije. 

Sredstva za kompenzacije se določijo v proračunu federa- 
cije. 

Če se v šestih mesecih od dneva, ko je bil predpisan ukrep 
neposredne kontrole cen, ne odpravijo motnje oziroma ne 
zboljšajo razmere na tržišču, sme Zvezni izvršni svet s soglas- 
jem Skupščine SFRJ podaljšati ukrep neposredne kontrole 
cen. 

10. člen 
Proizvodi, pomembni za vso državo, so po tem zakonu vsi 

proizvodi, razen proizvodov s področja stanovanjsko-komu- 
nalne dejavnosti in ureditve naselij in prostora ter izobraževa- 
nja, znanosti, kulture in informacij, ter proizvodov, ki niso 
v prometu v vsej Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

Storitve, pomembne za vso državo, so po tem zakonu pre- 
voz blaga in potnikov v železniškem prometu in letalskem 
prometu ter letališke in ptt storitve. 

Zvezni izvršni svet določi proizvode, ki niso v prometu v vsej 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

Alternativa 10. člena 
Proizvodi in storitve, pomembni za vso državo so po tem 

zakonu vsi proizvodi in storitve, ki so v prometu v vsej Sociali- 
stični federativni republiki Jugoslaviji. 

11. člen 
Če nastanejo ali utegnejo nastati večje motnje v razmerjih 

na tržišču in v gibanju cen, ki onemogočajo ali resno ogrožajo 
izvajanje skupne ekonomske politike, določene z družbenim 
planom Jugoslavije, ter spodkopavajo enotno jugoslovansko 
tržišče, predlaga Zvezni izvršni svet Skupščini SFRJ, naj pred- 
piše ukrep neposredne kontrole cen za vse proizvode in 
storitve. 

12. člen 
Določbe tega zakona se ne nanašajo na družbeno kontrolo 

cen oborožitvenih sredstev in vojaške opreme ter drugih 
proizvodov in storitev, za katere je družbena kontrola cen 
urejena z drugim zveznim zakonom. 

13. člen 
Delovna organizacija (podjetje) ali druga pravna oseba se 

kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 
1,000.000 do 5,000.000 dinarjev: 

1) če ne oblikuje cen svojih proizvodov in storitev v skladu 
s skupnimi merili, določenimi za oblikovanje cen (4. člen); 

2) če oblikuje cene svojih proizvodov in storitev v nasprotju 
z ukrepi neposredne kontrole cen (6. člen). 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v delovni 
organizaciji (podjetju) oziroma drugi pravni osebi, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 
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14. člen 
Z denarno kaznijo od 500.000 do 2,500.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek delovna organizacija (podjetje) ali druga 
pravna oseba, če ne pošlje podatkov o cenah oziroma če 
pošlje napačne podatke organu za cene družbenopolitične 
skupnosti (drugi odstavek 7. člena). 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba v delovni organizaciji 
(podjetju) oziroma drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

15. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehata veljati zakon 

o sistemu družbene kontrole cen (Uradni list SFRJ št. 64/84, 
43/86 in 71/86) in zakon o kompenzaciji (Uradni list SFRJ št 
11/80). 

16. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1989. 

OBRAZLOŽITEV 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 5. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija ureja 
sistem družbene kontrole cen in zagotavlja neposredno kon- 
trolo nad cenami za blago in storitve, ki so pomembne za vso 
državo. 

Za sprejetje tega zakona je v skladu z 2. točko drugega 
odstavka 286. člena ustave SFRJ pristojen Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 
TREBA UREDITI Z ZAKONOM, IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

Zakon o sistemu družbene kontrole cen se uporablja od leta 
1985. Uporabljal se je v razmerah neusklajenih razmerij med 
ponudbo in povpraševanjem; nedelovanja enotnega jugoslo- 
vanskega tržišča; neizgrajenosti in neusklajenosti mehanizma 
liberalizacije cen z liberalizacijo uvoza; nezadostnih sredstev 
za delovanje tržnih blagovnih rezerv in uvoza; neuresničeva- 
nja kreditno-monetarne politike; disparitete v cenah; porasta 
vseh oblik porabe nad realnim dohodkom idr. Posledica tega 
je poglabljanje neusklajenosti v razmerjih med ponudbo in 
povpraševanjem ter porast inflacije. V obdobju uporabe 
zakona se poglablja nasprotje in neravnotežje zaradi velike 
ozemeljske razdrobljenosti ter monopolne strukture gospo- 
darstva in tržišča. To vpliva na svobodno gibanje blaga, stori- 
tev in denarja, onemogoča zdravo konkurenco in tržno 
tekmo, posledica tega pa sta neusklajeno blagovno denarno 
razmerje in visoka inflacija. 

V obdboju od leta 1985 do sredine tega leta je videti ten- 
dence zmanjševanja obsega industrijske proizvodnje (leta 
1985 - 2,7%; leta 1986 - 3,9%; leta 1987 - 0,6% in leta 1988 
- 1,7%). Navedene tendence spremljajo tudi gibanja v raz- 
merju med ponudbo in povpraševanjem na domačem tržišču. 
Celotna ponudba je v zadnjih treh letih pospešeno upadala 
(leta 1985 - 0,9; leta 1986 - 3,2%; leta 1987 - 0,8%, v zadnjem 
polletju pa je bila ponudba manjša za 2,2%). Hkrati se je 
celotno končno povpraševanje zmanjšalo z različno intenzi- 
teto (-2,8% v letu 1985; -3,2% v letu 1986; -5,6% v letu 1987 in 
-1,1% I. - VI. leta 1988). Ob porastu proračunske, splošne in 
skupne porabe so takšna gibanja močno vplivala na gibanje 
vseh oblik cen oziroma na inflacijo nasploh. Za to obdobje je 
značilna rast cen, kakršne nismo imeli v dosedanji praksi. 

Povprečna rast cen proizvajalcev industrijskih proizvodov 
je znašala v letu 1985 - 81,5%, v letu 1986 - 70,6% v letu 1987 
- 99,2%, v prvem polletju tega leta pa 145,7%. 

Cene na drobno so povprečno rasle v tem obdobju 75,6%, 
88,1% 118,4% in v prvem polletju 156,9%, življenjski stroški pa 
79,4%, 113%, 109,8% in 160,2%. 

Navedene in druge razmere ter gibanje so vplivala, da so se 
v praksi, namesto glavne rešitve, po kateri gospodarski sub- 
jekti v razmerah določene medsebojne odvisnosti oblikujejo 
cene proizvodov in storitev samostojno glede na razmere na 
tržišču in delovanje ekonomske zakonitosti, uporabljale admi- 
nistrativne rešitve, ki so predvidene kot izjema. 

Zajetje oblikovanja cen na podlagi razmer na tržišču ozi- 
roma na podlagi popolne samostojnosti gospodarskih sub- 
jektov je bilo različno pa letih, tako da je leta 1985 znašalo 
26%, od maja 1988 pa približno 50% celotnega obsega indu- 
strijske proizvodnje. Če k temu dodamo tudi cene, ki so 
v režimu obveščanja kot najmilejši obliki družbene kontrole 
cen, potem je ta odstotek precej večji, v drugi polovici tega 

leta pa znaša več kot 63% celotnega obsega industrijske 
proizvodnje. 

Posledica odmika od temeljnih zakonskih opredelitev je 
bila v precejšnji meri tudi to, da družbenopolitične skupnosti 
niso hkrati in ustrezno sprejemale ukrepov, s katerimi bi 
morali vplivati na izvajanje določene politike cen in na ustvar- 
janje ekonomskih razmer za njihovo tržno oblikovanje. 

Na počasno oblikovanje tržišča in tržnih razmerij kot 
osnovne predpostavke za izvajanje temeljnih zakonskih opre- 
delitev, je neposredno vplivalo počasno in nedosledno uresni- 
čevanje glavnih rešitev dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije in okoliščina, da mnoge rešitve v drugih delih 
gospodarskega sistema še vedno niso bile prilagojene opre- 
delitvam dolgoročnega programa. 

Eden izmed bistvenih razlogov za neuresničevanje dolo- 
čene politike cen je tudi nezadostna odločnost družbenih sil 
za odločno delovanje proti inflacijskemu načinu gospodarje- 
nja. Gospodarski subjekti so si na podlagi logike pridobivanja 
in delitve dohodka ter ob uvedbi realnih ekonomskih dejavni- 
kov gospodarjenja, in ker nismo imeli ustrezne razbremenitve 
gospodarstva ter drugih ukrepov ekonomske politike družbe- 
nopolitičnih skuposti, prizadevali, da rešujejo te težave pred- 
vsem s povečanjem cen, pri čemer so bile zanemarjene 
temeljne zakonitosti gospodarjenja in pridobivanja dohodka. 

Globina in zapletenost celotne družbene krize, njeno 
nadaljnje in čedalje ostrejše poglabljanje namesto odpiranja 
procesa in poti za njeno premagovanje opozarjata, da je 
nujno potrebna odločna in takojšnja ponovna uveljavitev 
temeljnih opredelitev dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije. 

Ena ključnih opredelitev tega programa je uveljavitev delo- 
vanja ekonomskih zakonitosti oziroma tržišča v vseh njegovih 
nujnih elementih. 

. Problem tržišča pri nas oziroma v socializmu je v tem, da 
tržišče ne more delovati, če gospodarski subjekti niso avto- 
nomni ali relativno avtonomni. V tem primeru bi ti subjekti 
morali prevzeti nase vse posledice svojih proizvodnih in raz- 
vojnih odločitv. 

Kompleksen pristop tržišču kot nenadomestljivemu infor- 
macijskemu sistemu pomeni, da gre za tržišče proizvodov in 
storitev, denarja, kapitala, deviz, vrednostnih papirjev, 
delovne moči in znanja. 

Tržna konkurenca znotraj dobro organiziranega in instituci- 
onalno oblikovanega tržišča pomeni osnovo planiranja in 
razvoja socialistične blagovne proizvodnje. Ekonomske zako- 
nitosti razvitega tržišča vsiljujejo gospodarskim subjektom 
ekonomsko racionalno obnašanje v proizvodnji, delitvi in 
porabi, tržna konkurenca pa neusmiljeno izrine tiste, ki se 
obnašajo drugače. Tako poteka ekonomska selekcija gospo- 
darskih subjektov, kar odpira smeri in omogoča procese 
prestrukturiranja gospodarstva na temelju logike tržne zako- 
nitosti. 

Da bi učinki delovanja ekonomskih zakonitosti prišli do 
polnega izraza oziroma da bi prišla v polni meri do izraza 
alokativna, selektivna in distributivna funkcija tržišča, je nujna 
medsebojna usklajenost v delovanju vseh delov gospodar- 
skega sistema. Delovanje tržišča v vseh njegovih delih pomeni 
obveznost države, da zagotovi delovanje pravnega sistema, 
finančno disciplino, varstvo nacionalne valute, protimono- 
polno obnašanje in druge pogoje za delovanje enotnega 
tržišča. Namen tega je prispevati k polni sarhostojnosti, zain- 
teresiranosti in riziku gospodarskih subjektov, odpiranju 
domače ekonomije nasproti svetovemu tržišču in realnemu 
vrednotenju dejavnikov proizvodnje oziroma proizvodov in 
storitev. 
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Nujnost blagovne oblike proizvodnje v danih razmerah ne 
pomeni, da je izključena možnost vpliva družbe na smeri in 
intenziteto delovanja zakona vrednosti. Zavestno usmerjanje 
tržnih tokov v socialitični blagovni proizvodnji poteka s poli- 
tiko dolgoročnega in srednjeročnega razvoja. Toda ta vpliv 
družbe ne sme biti negacija blagovne proizvodnje in delova- 
nja njenih zakonitosti, temveč politika, ki se uporablja prav 
z njihovim delovanjem. V razmerah popolne blagovne proiz- 
vodnje morajo biti ekonomska, razvojna in socialna politika 
družbe usmerjene predvsem k temu, da se s predpisi za 
urejanje razmerij na tržišču ustvarjajo splošne razmere, 
s katerimi bodo samostojno delovanje in interesi gospodar- 
skih subjektov čim bolj usklajeni z nameni te politike. To ne 
pomeni, da je mogoče imeti pod popolno družbeno kontrolo 
celotno razmerje na tržišču oziroma oblikovanje cen na tem 
tržišču. 

Gospodarskim subjektom je treba zagotoviti določeno 
zanesljivost v gospodarjenju oziroma popolno samostojnost 
in odgovornost pri vodenju poslovne politike oziroma politike 
cen. K temu morajo prispevati tudi rešitve, ki preprečujejo, da 
se na podlagi monopola, nelojalne tekme ipd., neodvisno od 
produktivnosti dela in ekonomije kapitala, pridobiva in deli 
dohodek. Pozitivne učinke tržišča bomo imeli, če bodo pogoji 
za nastopanje gospodarskih subjektov na tržišču bolj izena- 
čeni, tržišče širše, notranje tržišče pa bolj odprto proti svetov- 
nemu, zato je nujno zagotoviti da se uporabljajo prednosti 
enotnosti jugoslovanskega tržišča in da se notranje tržišče 
odpre pozitivnim vplivom svetovnega tržišča. Le tako je 
mogoče zagotoviti konkurenco na tržišču in pozitiven vpliv 
tuje konkurence. Odločilen vpliv na pogoje in razmerje na 
tržišču imajo učinkovitost gospodarstva in ukrepi ekonomske 
politike. Ti ukrepi morajo biti medsebojno usklajeni in ne 
smejo si med seboj nasprotovati, ne glede na kateri ravni 
družbene organiziranosti se sprejmejo, če tega ne bomo 
zagotovili, pa ne bomo imeli pričakovanih učinkov. 

Vpliv tržišča na pogoje gospodarjenja gospodarstva in nje- 
govo učinkovitost bo zaradi spremembe v ekonomskem polo- 
žaju določenih gospodarskih subjektov, njihove tržne selek- 
cije, prestrukturiranja gospodarstva idr. povzročil pomembne 
spremembe razmerij v družbeni reprodukciji in nadgradnji. Te 
spremembe bodo nastale kot posledica dosedanjega potiska- 
nja tržišča in njegovega delovanja, rezultat tega pa je bilo 
veliko neravnotežje v proizvodnji, delitvi in porabi. To so 
popolni učinki delovanja sprememb v gospodarskem sistemu 
v neposredni zvezi z dinamiko in intenziteto uvajanja tržnih 
zakonitosti na vseh področjih gospodarjenja. 

Nerealno bi bilo pričakovati, da bodo z izdajo tega zakona 
oziroma z uporabo ekonomskih zakonitosti kot njegove 
temeljne opredelitve, ustvarjene možnosti in smeri za hitrejši 
izhod iz sedanje krize. Nasprotno, prehod na ekonomske 
zakonitosti pri gospodarjenju in obnašanju gospodarskih in 
vseh drugih subjektov neizogibno povzroča v prvem obdobju 
njihove uporabe še bolj poudarjene in ostrejše probleme, ne 
le ekonomske, temveč tudi socialne in druge. Izhod iz eko- 
nomskih težav na podlagi zakonitosti tržišča kot edine realne 
in možne smeri, je proces, ki je neposredno povezan z odloč- 
nostjo celotnih sil družbe, da prispevajo k pospešitvi tega 
procesa in razrešitvi problemov, ki so nastali z dosledno 
uporabo splošno sprejetih opredelitev družbe o možnih sme- 
reh premagovanja sedanje ekonomske in družbene krize. 

III. NAČELA, NA KATERIH MORA BITI UREJENO 
RAZMERJE NA TEM PODROČJU, NAMEN, KI GA 
ŽELIMO DOSEČI, TER POSLEDICE 
PREDLAGANIH REŠITEV 

Glede na sistemske rešitve in opredelitve ekonomske poli- 
tike pri uresničevanju gospodarske reforme in opredelitve 
v predlogu amandmajev k ustavi SFRJ, da se cene oblikujejo 
po tržnih pogojih, se razmerje na tem področju ureja po 
naslednjih načelih: 

- posreden vpliv družbenopolitičnih skupnosti na cene se 
uresničuje z delovanjem njihovih organov pri spremljanju 
gibanja in razmerja cen, sprejemanju ukrepov ekonomske 
politike, ki vplivajo na pogoje in razmerje na tržišču, ter 
preprečevanju monopolnega obnašanja in drugih oblik anti- 
tržnega obnašanja; 

- neposredni vpliv družbenopolitičnih skupnosti na cene 
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se uresničujejo odvisno od objektivnih možnosti za tržno 
oblikovanje cen. 

V delih gospodarstva, kjer je po naravi omejeno delovanje 
tržnih zakonitosti, bi se cene oblikovale po skupnih merilih. 
Takšen način oblikovanja cen bi bil obvezen za gospodarsko 
in stanovanjsko-komunalno infrastrukturo, pri katerih imamo 
naravne ali trajne monopole. Pri nekaterih gospodarskih 
dejavnostih bi lahko uporabljali tudi druge načine oblikovanja 
cen (mehanizmi ipd.), če ima za takšen način oblikovanja cen 
združeno delo interes. 

Za kmetijske pridelke bi se zaradi posebnosti te dejavnosti 
določale zaščitne cene. 

Izjemoma so z zakonom predvideni pogoji, pod katerimi 
smejo organi družbenopolitičnih skupnosti predpisovati 
cene. Cene se predpisujejo na podlagi določenih meril, ki 
zagotavljajo enakopravnost gospodarskih subjektov, katerih 
cene se predpisujejo s subjekti iz drugega dela gospodarstva. 
Če se s predpisano ceno ne zagotovi enakopravni položaj teh 
dejavnosti, so z zakonom določeni pogoji za zagotavljanje 
kompenzacije. 

Glede na to morajo predlagane rešitve prispevati h krepitvi 
tržnega načina gospodarjenja in s tem zboljšanju kakovostnih 
dejavnikov, povečanju proizvodnje in rasti celotnega družbe- 
nega proizvoda. 

IV. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE 
ZAKONA IN NAČIN NJIHOVE ZAGOTOVITVE 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva. 

V. POJASNILA TEMELJNIH PRAVNIH 
INŠTITUTOV V OSNUTKU ZAKONA 

V 1. členu osnutka je določena vsebina zakona tako, da je 
urejen sistem družbene kontrole cen na enotnem jugoslovan- 
skem tržišču ter določene pravice in obveznosti organov 
družbenopolitičnih skupnosti pri opravljanju te kontrole. 
Takšna vsebina izhaja iz ustavne določbe 5. točke prvega 
odstavka 281. člena, po kateri federacija ureja sistem druž- 
bene kontrole cen ter zagotavlja neposredno kontrolo cen 
blaga in storitev, ki so pomembni za vso državo. 

V 2. členu osnutka so določeni vsebina družbene kontrole 
cen in subjekti te kontrole. Po predlaganih določbah oprav- 
ljajo družbeno kontrolo cen delovne organizacije in druge 
pravne osebe ter organi družbenopolitičnih skupnosti. 

V 3. členu osnutka je določeno, da organi družbenopolitič- 
nih skupnosti opravljajo družbeno kontrolo cen tudi s spreje- 
manjem ukrepov, ki imajo neposredni vpliv na cene. Ti ukrepi 
so trajnega in začasnega značaja. Trajnega značaja sta dolo- 
čanje skupnih meril in določanje zaščitnih cen kmetijskih 
pridelkov. Začasen ukrep kot posebna oblika družbene kon- 
trole cen je predpisovanje ukrepov neposredne kontrole cen. 

V 4. členu osnutka je urejeno oblikovanje cen za proizvode 
in storitve v elektrogospodarstvu, železniškem in ptt prometu 
glede na omejenost delovanja tržišča na cene v teh dejavno- 
stih. Cene se v teh dejavostih oblikujejo po skupnih merilih, ki 
jih določijo delovne organizacije iz ustreznih dejavnosti, sku- 
paj z uporabniki teh prizvodov in storitev ter pristojnim uprav- 
nim organom za cene. K tako določenemu predlogu daje 
soglasje Zvezni izvršni svet. 

V 5. členu osnutka je predlagano, da se za kmetijske pri- 
delke, določene z letnim planskim aktom družbenopolitičnih 
skupnosti, predpišejo zaščitne cene, da se te cene določijo na 
ravni povprečnih stroškov proizvodnje in povprečnih dono- 
sov, čas predpisovanja in preizkušnja zaščitnih cen. 

Predvidena je tudi pristojnost za predpisovanje zaščitnih 
cen. Obvezen odkup kmetijskih pridelkov po zaščitnih cenah 
je dan za alternativo (pogodbena oziroma vsa ponujena koli- 
čina). 

V 6. členu osnutka so predpisane oblike neposredne kon- 
trole cen in pogoji za sprejemanje ukrepov neposredne kon- 
trole cen. Poleg tega so v tem členu določena tudi merila, ki 
se uporabljajo pri predpisovanju ukrepov neposredne kon- 
trole cen in dolžina njihovega trajanja. 

V 7. členu osnutka so določen&dela in naloge organa za 
cene družbenopolitičnih skupnosti. 

V 8. členu osnutka je predpisana pravica delovnih organi- 
zacij (podjetij) ter drugih pravnih oseb do kompenzacije 
hkrati s predpisavanjem ukrepa neposredne kontrole cen, če 

poročevalec 

* ' 



je s tem ukrepom prizadeta enakopravnost delovnih organiza- 
cij pridobivanje in razporejanje dohodka. Predpisano je tudi, 
da prostojne organi morajo zagotoviti kompenzacije. 

V 9. členu osnutka je določena pristojnost Zveznega izvrš- 
nega sveta in skupščine SFRJ za predpisovanje ukrepov 
neposedne kontrole cen in čas trajanja tega ukrepa za proiz- 
vode in storitve, ki so pomembni za vso državo. Poleg tega je 
določeno, da mora Zvezni izvršni svet, če predpiše ukrepe 
neposredno kontrole cen, zagotoviti kompenzacije. 

V 10. členu osnutka so določeni proizvodi in storitve, ki so 
pomembni za vso državo. Predvideno je, da je večina proizvo- 
dov pomembna za vso državo, od storitev pa samo tiste, ki so 
navedene v drugem odstavku tega člena. Prav tako je predvi- 
deno, da Zvezni izvršni svet določi proizvode, katerih promet 
se ne opravlja na vsem območju države. 

V tem členu je predlagana tudi alternativna rešitev, po 
kateri so pomembni za vso državo vsi proizvodi in storitve, ki 
so v prometu na vsem območju SFRJ. 

VV 11. členu osnutka je določena pristojnost Skupščine 
SFRJ za predpisovanje ukrepov neposredne kontorle cen 
vseh proizvodov in storitev, če nastanejo ali utegnejo nastati 
večje motnje na tržišču in v gibanjih cen. 

V12. členu osnutka je predvideno, da se družbena kontrola 
cen oborožitvenih sredstev in vojaške opreme, ter proizvodov 
in storitev, katerih družbeno kontrolo cen ureja drugi zakon, 
ne opravlja po tem zakonu. 

V 13. in 14. členu osnutka so predpisane kazenske določbe 
za gospodarski prestopek in prekršek. 

V 15. členu osnutka je predvideno, da nehata veljati seda- 
nja zakona o cenah in kompenzacijah. 

OSNUTEK ZAKONA delovno gradivo 

o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 

monetarnem poslovanju narodnih bank republik 

in narodnih bank avtonomnih pokrajin (ESA-591) 

POVZETEK 

Ta zakon ureja organizacijo in poslovanje Narodne 
banke Jugoslavije in enotno monetarno poslovanje narod- 
nih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

V okviru poslovanja Narodne banke Jugoslavije so pose- 
bej razčlenjena naslednja vrašanja: urejanje količine 
denarja v obtoku, ohranjanje likvidnosti bank in drugih 
finančnih organizacij, ohranjanje likvidostni v plačilih do 
tujine, izdaja bankovcev in kovancev, posli za potrebe 
Jugoslovanske ljudske armade in ljudske obrambe, delo- 
vanje in razvoj informacjskega sistema narodnih bank ter 
drugi posli Narodne banke Jugoslavije. 

Posebna pozornost je posvečena izpolnjevanju kon- 
trolne funkcije Narodne banke Jugoslavije in razmejitvi 
pristojnosti glede teh poslov med Narodno banko Jugosla- 
vije in narodne banke republik oziroma narodni banki 
avtonomnih pokrain. 

Zakon razčlenjuje tudi gradivo o organih Narodne 
banke Jugoslavije - Svet guvernerjev in guverner Narodne 
banke Jugoslavije, način njunega dela in odločanja, raz- 
mejitev pristojnosti in način organiziranja delovne skup- 
nosti Narodne banke Jugoslavije. 

Na koncu je način ustvarjanja prihodkov, kritja odhod- 
kov ter oblikovanja in uporabe skladov Narodne banke 
Jugoslavije. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja enoten monetarni in kreditni sistem, poobla- 

stila Narodne banke Jugoslavije za predlaganje in enotno 
izvajanje skupne monetarne in devizne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike, organizacijo in poslovanje Narodne 
banke Jugoslavije ter enotno monetarno poslovanje narodnih 
bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

2. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin so ustanove enotnega 
monetarnega sistema, ki izvajajo skupno monetarno in 
devizno politiko in skupne temelje kreditne politike, ki jo 
določa Skupščina SFRJ, in so v mejah svojih pravic in dolžno- 
sti odgovorne za stabilnost valute, za splošno likvidnost plačil 
v državi in do tujine ter za enotno izvajanje in spremljanje 
skupne monetarne in devizne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike. 

Odgovornost za splošno likvidnost plačil iz prvega odstavka 
tega člena izključuje prevzemanje kakršnihkoli plačilnih 
obveznosti Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank repu- 
blik in narodnih bank avtonomnih pokrajin namesto drugih 
družbenih pravnih oseb. 

Narodna banka Jugoslavije sme prevzemati obveznosti do 
tujine samo na podlagi zveznega zakona ali drugega sploš- 
nega akta Skupščine SFRJ. 

3. člen 
Narodna banka Jugoslavije je organizacija federacije. 
Narodna banka Jugoslavije izdaja bankovce in kovance. 

V skladu s skupno monetarno politiko ureja količino denarja 

v obtoku in skupaj z narodnimi bankami republik in narod- 
nima bankama avtonomnih pokrajin v mejah svojih pravic in 
dolžnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na izvajanje skupne 
monetarne in devizne politike in skupnih temeljev kreditne 
politike, ter sprejema sklepe in ukrepe, ki se nanašajo na 
izvajanje teh politik. 

4. člen 
Narodna banka Jugoslavije predlaga Skupščini SFRJ 

skupno monetarno in devizno politiko in skupne temelje kre- 
ditne politike ter zvezne zakone in druge predpise in splošne 
akte s področja monetarnega, kreditnega in deviznega 
sistema in Skupščini SFRJ odgovarja za predlaganje ter za 
enotno izvajanje in stalno spremljanje izvajanja politike in 
izvrševanja zveznih zakonov ter drugih predpisov in splošnih 
aktov s teh področij. 

Kadar daje Skupščini SFRJ predloge za določanje politike 
in izdajo zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov s teh 
področij drug pooblaščen predlagatelj, ima Narodna banka 
Jugoslavije pravico in dolžnost, da da Skupščini SFRJ mnenje 
o teh predlogih. 

5. člen 
Narodna banka Jugoslavije jamči za dinarske hranilne 

vloge občanov pri bankah, Poštni hranilnici in drugih hranil- 
nicah. 

6. člen 
Za obveznosti Narodne banke Jugoslavije jamči federacija. 

7. člen 
Narodna banka Jugoslavije sprejema v depozit sredstva 

federacije, opravlja kreditne in druge bančne posle za potrebe 
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Jugoslovanske ljudske armade in za druge potrebe ljudske 
obrambe, določene z zveznim zakonom, ter druge z zakonom 
določene kreditne oziroma bančne posle za federacijo. 

Poslovanje Narodne banke Jugoslavije iz prvega odstavka 
tega člena se vodi ločeno od poslovanja, ki se nanaša na 
izvajanje skupne monetarne in kreditne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike. 

Narodna banka Jugoslavije se ne sme ukvarjati z dejav- 
nostjo poslovnih bank, razen s posli iz prvega odstavka tega 
člena. Z denarnimi sredstvi federacije so mišljena sredstva 
proračuna federacije ter sredstva zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij in skladov federacije, razen sredstev na 
računih delovnih skupnosti v teh organih, organizacijah in 
skladih. 

8. člen 
Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 

pokrajin se ne smejo ukvarjati z dejavnostjo poslovnih bank. 

9. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin opravljajo naloge 
s področja enotnega monetarnega poslovanja samostojno 
v skladu z zveznim zakonom in drugimi predpisi in splošnimi 
akti. 

10. člen 
Narodna banka Jugoslavije poroča po potrebi, najmaj pa 

polletno, Skupščini SFRJ o izvajanju skupne monetarne in 
devizne politike, politike kreditnih odnosov s tujino in skupnih 
temeljev kreditne politike. Skupaj z letnim poročilom predloži 
Narodna banka Jugoslavije tudi zaključni račun, ki zajema 
njeno celotno poslovanje. 

Svet guvernerjev določi poročilo in sprejme zaključni račun 
iz prvega odstavka tega člena ter ga predloži Skupščini SFRJ. 

Svet guvernerjev sprejme finančni načrt in zaključni račun 
Narodne banke Jugoslavije. 

11. člen 
Narodna banka Jugoslavije spremlja in preučuje pojave in 

gibanja na področju skupne monetarne in devizne politike in 
skupnih temeljev kreditne politike ter pojave in gibanja v kre- 
ditnih odnosih s tujino in o tem redno poroča Skupščini SFRJ. 

Rezultati spremljanja in preučevanja iz prvega odstavka 
tega člena so podlaga za predlaganje skupne monetarne in 
devizne politike, politike kreditnih odnosov s tujino in skupnih 
temeljev kreditne politike. 

12. člen 
Narodna banka Jugoslavije skupaj z narodnimi bankami 

republik in narodnima bankama avtonomnih pokrajin organi- 
zira in usklajuje enoten informacijski sistem narodnih bank (v 
nadaljnjem besedilu: informacijski sistem narodnih bank) kot 
del informacijskega sistema federacije, ki je posebnega 
pomena za subjekte družbenega sistema informiranja. 

13. člen 
Naloge Narodne banke Jugoslavije, ki se nanašajo na pred- 

laganje in izvajanje skupne monetarne in devizne politike in 
skupnih temeljev kreditne politike ter na predlaganje zveznih 
zakonov in drugih predpisov in splošnih aktov s področja 
enotnega monetarnega, kreditnega in deviznega sistema, ter 
delovanja in razvoja informacijskega sistema narodnih bank 
so v pristojnosti Sveta guvernerjev. 

Svet guvernerjev sprejema pri odločanju o zadevah iz 
prvega odstavka tega člena sklepe in ukrepe za njihovo izva- 
janje. 

Svet guvernerjev sestavljajo guverner Narodne banke Jugo- 
slavije, guvernerji narodnih bank republik in guvernerja 
narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

14. člen 

Sklepe in druge akte s področja poslovanja Narodne banke 
Jugoslavije, ki jih ne sprejema svet guvernerjev, sprejema 
guverner Narodne banke Jugoslavije. 

15. člen 
Člani Sveta guvernerjev in guverner Narodne banke Jugo- 

slavije so v mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorna Skupš- 
čini SFRJ za sprejete sklepe in akte s področja poslovanja 
Narodne banke Jugoslavije. 

16. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije ima pravico in dolž- 

nost, da ustavi izvrševanje sklepov in splošnih aktov, ki jih je 
sprejel Svet guvernerjev, če meni, da so v nasprotju z dolo- 
čeno politiko in zveznimi zakoni ter drugimi predpisi in sploš- 
nimi akti s področja poslovanja Narodne banke Jugoslavije. 

17. člen 
Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 

pokrajin morajo ravnati pri izvajanju skupne monetarne in 
devizne politike in skupnih temeljev kreditne politike v skladu 
s sklepi in ukrepi, ki jih sprejmeta Svet guvernerjev in guver- 
ner Narodne banke Jugoslavije v mejah pravic in dolžnosti 
Narodne banke Jugoslavije zaradi izvajanja te politike. 

Sklepi Sveta guvernerjev in guvernerja Narodne banke 
Jugoslavije, ki se sprejmejo zaradi uresničevanja ciljev 
skupne monetarne in devizne politike in skupnih temeljev 
kreditne politike, so obvezni tudi za banke in druge finančne 
organizacije. 

18. člen 
Narodna banka Jugoslavije je za opravljanje svojih nalog 

odgovorna Skupščini SFRJ. 
Politično kontrolo dela Narodne banke Jugoslavije oprav- 

ljata Zbora Skupščine SFRJ, vsak iz svojega delovnega po- 
dročja. 

Pristojni zbor Skupščine SFRJ lahko razveljavi ali odpravi 
predpis in drug splošni akt Narodne banke Jugoslavije, ki ni 
v skladu z ustavo SFRJ, zveznim predpisom in drugim predpi- 
som ali splošnim aktom, ki ga je sprejel ta zbor Skupščine 
SFRJ. 

II. ORGANIZACIJA NARODNE BANKE 
JUGOSLAVIJE 

19. člen 
Narodna banka Jugoslavije je pravna oseba. 
Sedež Narodne banke Jugoslavije je v Beogradu. 

20. člen 
Narodna banka Jugoslavije je lahko članica in udeleženka 

v mednarodnih finančnih organizacijah ob poprejšnjem 
soglasju Zveznega izvršnega sveta. Če so za to udeležbo 
potrebna sredstva iz proračuna federacije, da soglasje Skupš- 
čina SFRJ. 21. člen 

Narodna banka Jugoslavije ima statut. 
Statut Narodne banke Jugoslavije sprejme Svet guverner- 

jev, potrdi pa ga Skupščina SFRJ. 

22. člen 
Na pečatu Narodne banke Jugoslavije sta ime banke v jezi- 

kih jugoslovanskih narodov in grb Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

23. člen 
Narodna banka Jugoslavije ima v svoji sestavi sprecializi- 

rane organizacije za opravljanje nalog iz svojega delovnega 
področja. 

Naloge, pravice in dolžnosti specializiranih organizacij iz 
prvega odstavka tega člena ter razmerja med Narodno banko 
Jugoslavije in temi organizacijami se uredijo s tem zakonom 
in statutom Narodne banke Jugoslavije. 

III. POSLOVANJE NARODNE BANKE 
JUGOSLAVIJE 

1. Uravnavanje količine denarja v obtoku 

24. člen 
Narodna banka Jugoslavije uravnava količino denarja 
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v obtoku s projekcijo monetarno-kreditne politike in sklepi 
o ukrepih za izvajanje skupne monetarne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike. 

Metodologijo monetarnega planiranja določi Narodna 
banka Jugoslavije. 

Ukrepi za izvajanje skupne monetarne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike so: 

1) določanje višine obvezne rezerve bank in drugih finanč- 
nih organizacij pri Narodni banki Jugoslavije; 

2) izdajanje in umikanje blagajniških zapisov Narodne 
banke Jugoslavije; 

3) nakup in prodaja domačih oziroma tujih prenosnih krat- 
koročnih vrednostnih papirjev, če so dale banke nanje avale; 

4) odobravanje kratkoročnih kreditov bankam na podlagi 
domačih in tujih prenosnih kratkoročnih vrednostnih papir- 
jev, če so dale banke nanje avale; 

5) odobravanje kratkoročnih kreditov bankam na podlagi 
določenih listin za namene, določene z odlokom Skupščine 
SFRJ; 

6) odobravanje kreditov bankam z vračilnim rokom do treh 
mesecev proti zastavi obveznic federacije in blagajniških 
zapisov Narodne banke Jugoslavije; 

7) določanje aktivnih in pasivnih obrestnih mer Narodne 
banke Jugoslavije; 

8) izdajanje denarja in jemanje denarja iz obtoka z nakupom 
oziroma prodajo tujih plačilnh sredstev na enotnem deviznem 
trgu v skladu z zveznim zakonom; 

9) omejevanje obsega in dinamike rasti določenih mone- 
tarno-kreditnih agregatov pri bankah za določen čas. 

Ukrepe iz tretjega odstavka tega člena izvajajo Narodna 
banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajin. Svet guvernerjev natančneje določi 
ukrepe, ki jih izvajajo Narodna banka Jugoslavije, narodne 
banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin. 

Nakup vrednostnih papirjev iz 3. točke in odobravanje kre- 
ditov iz 4., 5. in 6. točke tretjega odstavka tega člena sta 
dovoljena v okvirih primarne emisije, ki se določijo s projek- 
cijo skupne monetarne politike in skupnih temeljev kreditne 
politike v skladu z monetarnimi okviri, določenimi z odlokom 
Skupščine SFRJ. 

Ukrepi iz tretjega odstavka tega člena se uporabljajo 
enotno za vse banke, če z zveznim zakonom ni določeno 
drugače. Narodna banka Jugoslavije določi, kateri ukrepi iz 
tega člena in pod kakšnimi pogoji se uporabljajo za druge 
finančne organizacije. 

Z drugimi finančnimi organizacijami so po tem zakonu 
mišljene Poštna hranilnica, hranilnice, hranilno-kreditne 
organizacije, specializirane finančne organizacije, zavaro- 
valne organizacije, skladi družbenopolitičnih skupnosti in 
organizacij združenega dela ter druge finančne organizacije, 
ustanovljene na podlagi zakona. 

25. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa višino obvezne rezerve 

bank in drugih finančnih organizacij tako, da predpiše dolo-. 
čen odstotek (stopnjo) od depozitov in vseh drugih sredstev, 
odvisno od vrste in depozitov oziroma sredstev njihovih 
rokov. 

Narodna banka Jugoslavije določi višino obvezne rezerve 
tudi tako, da predpiše določen odstotek (stopnjo) od kreditov 
in drugih plasmajev bank in drugih finančnih organizacij, 
odvisno od vrste kreditov oziroma plasmajev in njihovih 
rokov. 

Narodna banka Jugoslavije lahko določi višino obvezne 
rezerve tudi tako, da predpiše diferencirane odstotke (stop- 
nje) po vrsti in velikosti depozitov in drugih sredstev ter 
kreditov in drugih plasmajev bank in drugih finančnih organi- 
zacij. 

26. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa način in roke za obraču- 

navanje in izločanje obvezne rezerve na poseben račun. 
Banke in druge finančne organizacije lahko uporabljajo 

izločena sredstva obvezne rezerve med mesecem za ohranja- 
nje svoje dnevne likvidnosti. 

Banke in druge finančne organizacije morajo plačati 
Narodni banki Jugoslavije nadomestilo za uporabo sredstev 
obvezne rezerve iz drugega odstavka tega člena. 

Banke in druge finančne organizacije, ki nepravilno obra- 
čunavajo obvezno rezervo ali v predpisanem roku ne izločijo 
obvezne rezerve, morajo plačati Narodni banki Jugoslavije za 
znesek premalo obračunane in izločene obvezne rezerve 
večje nadomestilo od nadomestila iz tretjega odstavka tega 
člena. 

Višino stopnje, po kateri se obračunava in plačuje nadome- 
stilo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, predpiše 
Narodna banka Jugoslavije. 

27. člen 
Narodna banka Jugoslavije izdaja blagajniške zapise 

s posebnim sklepom, s katerim se določijo obseg, roki in 
drugi pogoji za njihov vpis oziroma izplačilo. 

Blagajniške zapise Narodne banke Jugoslavije lahko vpisu- 
jejo banke in druge finančne organizacije. 

Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše bankam in dru- 
gim finančnim organizacijam kot ukrep za ohranjanje njihove 
minimalne likvidnosti tudi obvezen vpis blagajniških zapisov. 

28. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa vrsto, višino, roke in 

druge pogoje za nakup in prodajo domačih in tujih prenosnih 
kratkoročnih vrednostnih papirjev. 

29.člen 
Narodna banka Jugoslavije določa višino, roke za uporabo 

in vračanje ter druge pogoje za dajanje kratkotočnih kreditov 
bankam in drugim finančnim organizacijam, in sicer: 

1) na podlagi domačih in tujih prenosnih vrednostnih papir- 
jev, za katere so dale banke avale in, ki dospejo v enem letu; 

2) na podlagi določenih listin tudi za namene, določene 
z odlokom Skupščine SFRJ; 

3) na podlagi zastave obveznic federacije, ki dospejo 
v enem letu, ter blagajniških zapisov Narodne banke Jugosla- 
vije. 

Narodna banka Jugoslavije določa, katere vrste vrednost- 
nih papirjev in drugih listin so lahko podlaga za dajanje 
kreditov po tem členu. 

30. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa splošno eskontno mero 

Narodne banke Jugoslavije in obrestne mere, po katerih 
Narodna banka Jugoslavije zaračunava obresti za vse kredite 
in druge terjatve oziroma plačuje obresti za deponirana sred- 
stva. 

Narodna banka Jugoslavije ne plačuje obresti za deponi- 
rana sredstva federacije. 

31. člen 
Narodna banka Jugoslavije izdaja in jemlje iz obtoka denar 

tudi z nakupom oziroma prodajo tujih plačilnih sredstev na 
enotnem deviznem trgu v skladu z zveznim zakonom in dolo- 
čeno skupno monetarno in devizno politiko. 

32. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko omeji obseg in dinamiko 

rasti določenih monetarno-kreditnih agregatov pri bankah in 
drugih finančnih organizacijah, če je to nujno za uresničeva- 
nje ciljev in nalog skupne monetarne politike in skupnih 
temeljev kreditne politke in če teh ciljev oziroma nalog ni 
mogoče uresničiti z drugimi ukrepi, za katere je pooblaščena 
Narodna banka Jugoslavije. 

Od omejitev iz prvega odstavka tega člena ni mogoče 
izvzeti nobene banke in druge finančne organizacije, lahko pa 
se predpišejo različne omejitve in izvzetja od omejitev za 
določene namene kreditov in drugih plasmajev bank in drugih 
finančnih organizacij. 

Ukrep iz prvega odstavka tega člena se lahko uporablja tudi 
za ohranjanje likvidnosti bank in drugih finančnih organizacij. 

33. člen 
Narodne banke republik in narodni blanki avtonomnih 

pokrajin kupujejo vrednostne papirje iz 28. člena ter dajejo 
kredite iz 29. in 41. člena tega zakona v skladu z določeno 
skupno monetarno in devizno politiko in skupnimi temelii 
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kreditne politike ter v skladu s sklepi Narodne banke Jugosla- 
vije. 

2. Ohranjanje likvidnosti bank in drugih finančnih 
organizacij 

34. člen 
Narodna banka Jugoslavije sprejema za ohranjanje likvid- 

nosti bank in drugih finančnih organizacij sklepe, s katerimi: 
1) predpisuje višino, pogoje in način ohranjanja minimalne 

likvidnosti bank in drugih finančnih organizacij; 
2) predpisuje obvezne okvire in rokovno strukturo plasma- 

jev bank in drugih finančnih organizacij; 
3) predpisuje način uporabe obvezne rezerve pri Narodni 

banki Jugoslavije za ohranjanje likvidnosti bank in drugih 
finančnih organizacij; 

4) predpisuje način uporabe sklada rezerv bank in drugih 
finančnih organizacij za njihovo kreditno aktivnost; 

5) določa pogoje, pod katerimi se oblikuje posebna likvid- 
nostna rezerva pri bankah, ki dajejo avale na vrednostne 
papirje, ki jih izdajo organizacije združenega dela, dajejo 
garancije za njihove obveznosti in izdajajo lastni vrednostni 
papirji, ter okvir za opravljanje teh poslov; 

6) določa pogoje za oblikovanje posebne rezerve bank, 
Poštne hranilnice in hranilnice za ohranjanje likvidnosti v pla- 
čilih iz naslova dinarskih hranilnih vlog občanov; 

7) predpisuje višino, roke za uporabo in vračanje ter druge 
pogoje za kratkoročne kredite, ki se dajejo bankam za ohra- 
njanje dnevne likvidnosti na podlagi določenih vrednostnih 
papirjev; 

8) predpisuje pogoje za ugotavljanje nesolventnosti in 
nelikvdinosti bank in drugih finančnih organizacij ter ukrepe 
proti nesolventnim in nelikvidnim bankam in drugim finanč- 
nim organizacijam; 

9) predpisuje minimalne splošne pogoje za kreditno spo- 
sobnost bank in drugih finančnih organizacij. 

Ukrepi iz drugega odstavka tega člena se uporabljajo 
enotno za vse banke in druge finančne organizacije, če 
z zveznim zakonom ni določeno drugače. 

35. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše, da morajo imeti 

banke in druge finančne organizacije kot minimum za ohra- 
njanje svoje likvidnosti del sredstev na svojih računih tudi 
v določenih likvidnih plasmajih. 

Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše tudi, da morajo 
banke in druge finančne organizacije ohranjati strutkuro svo- 
jih plasmajev po rokih dospelosti v določenih okvirih in jo 
usklajevati s strukturo virov sredstev po njihovih rokih. 

36. člen 
Narodna banka Jugoslavije predpiše pogoje in način za 

uporabo obvezne rezerve bank in drugih finančnih organiza- 
cij za ohranjanje njihove dnevne likvidnosti. 

Dokler uporablja obvezno rezervo pri Narodni banki Jugo- 
slavije, bnaka oziroma druga finančna organizacija ne sme 
dajati kreditov niti opravljati drugih plasmajev. 

37. člen 
Narodna banka Jugoslavije predpiše v skladu z zveznim 

zakonom način in pogoje za uporabo sklada rezerv bank in 
drugih finančnih organizacij za njihovo kreditno aktivnost. 

38. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše minimalni zne- 

sek posebne likvidnostne rezerve, ki ga morajo banke in 
druge finančne organizacje zagotoviti glede na lastne vred- 
nostne papirje, na vrednostne papirje, za katere so dale aval, 
in na dane garancije. 

Sredstva posebne likvidnostne rezerve iz prvega odstavka 
tega člena so na rednem žiro računu banke, če s tem zako- 
nom ni določeno drugače. 

39. člen 
Obveznost Narodne banke Jugoslavije iz naslova jamstva iz 

5. člena tega zakona nastane: 

1) če banka, Poštna hranilnica oziroma hranilnica na svo- 
jem žiro računu nima dovolj sredstev za tekoča izplačila iz 
naslova dinarskih hranilnih vlog, za ohranjanje svoje likvidno- 
sti pa je izkoristila sredstva obvezne rezerve - po 36. členu 
tega zakona; 

2) če gre banka, Poštna hranilnica oziroma hranilnica pod 
stečaj, nima pa možnosti, da poravna obveznosti iz naslova 
dinarskih hranilnih vlog na način, določen z zveznim za- 
konom 

Narodna banka Jugoslavije izpolnjuje svoje obveznosti iz 1. 
točke prvega odstavka tega člena v breme svojih rednih 
sredstev, obveznosti iz 2. točke prvega odstavka tega člena pa 
v breme prihodkov oziroma posebne rezerve Narodne banke 
Jugoslavije. 

Nastanek obveznosti iz prvega odstavka tega člena, način 
njene izpolnitve in pogoje, pod katerimi banke, Poštna hranil- 
nica in hranilnice uporabljajo in vračajo posojila iz tega 
naslova, se določijo s sklepom Narodne banke Jugoslavije. 

40. člen 
Na podlagi obveznega jamstva za dinarske hranilne vloge 

občanov lahko Narodna banka Jugoslavije predpiše, da 
morajo imeti banke, Poštna hranilnica in hranilnice poseno 
rezervo za ohranjanje likvidnosti v plačilih iz naslova dinar- 
skih hranilnih vlog občanov. 

Narodna banka Jugoslavije lahko s sklepom določi, da 
morajo banke, Poštna hranilnica in hranilnice zavarovati 
dinarske hranilne vloge občanov pri zavarovalnih organiza- 
cijah. 

41. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa višino, roke za uporabo 

in vračilo ter druge pogoje za dajanje kratkoročnih kreditov 
bakam in drugim finančnim organizacijam za ohranjanje nji- 
hove dnevne likvidnosti. 

Kredite iz prvega odstavka tega člena dajejo bankam 
narodne banke republik in narodni banki avtonomnih pokra- 
jin na podlagi vrednostnih papirjev, ki jih imajo banke, in 
sicer: 

1) na podlagi blagajniških zapisov Narodne banke Jugosla- 
vije; 

2) na podlagi vrednostnih papirjev, ki jih izdaja federacija; 
3) na podalgi obveznic, ki so jih izdale reublike in avto- 

nomni pokrajini; 
4) na podlagi obveznic, za katere so republike oziroma 

avtonomni pokrajini z zakonom prevzele obveznost, da jih 
bodo amortizirale, ali so zanje prevzele garancijo; 

5) na podlagi določenih eskontiranih menic organizacij 
združenega dela. 

42. člen 
Narodna banka Jugoslavije predpisuje minimalne splošne 

pogoje za kreditno sposobnost, ki jih morajo izpolnjevati 
banke in druge finančne organizacije. 

Pogoji iz prvega odstavka tega člena so, da banke in druge 
finančne organizacije izpolnjujejo zlasti tele obveznosti: 

1) da opravljajo svoje denarno, kreditno in devizno poslova- 
nje v skladu z zveznim zakonom, ki ureja to poslovanje; 

2) da usklajujejo svojo poslovno politiko z določeno skupno 
monetarno in devizno politiko in skupnimi temelji kreditne 
politike; 

3) da v redu poravnavajo svoje obveznosti do tujine in 
obveznosti v Jugoslaviji iz menic, avalov, garancij, superga- 
rancij in drugih instrumentov za zavarovanje plačil; 

4) da ohranjajo obvezno rezervo pri Narodni banki Jugosla- 
vije v predpisani višini in da v redu poravnavajo svoje obvez- 
nosti do Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank republik 
in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

43. člen 
Narodna banka Jugoslavije oziroma narodna banka avto- 

nomne pokrajine ne sme kupovati prek bank in drugih finanč- 
nih organizacij domačih in tujih prenosnih kratkoročnih vred- 
nostnih papirjev in odobravati kreditov bankam in drugim 
finančnim organizacijam, ki ne izpolnjujejo pogojev iz dru- 
gega odstavka 42. člena tega zakona. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sme narodna banka 
republike oziroma narodna banka avtonomne pokrajine odo- 

62 poročevalec 



briti banki ali drugi finančni organizaciji uporabo kreditov za 
ohranjanje likvidnosti, če izpolnjuje pogoje, predpisane za 
uporabo teh kreditov. 

Če narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, 
ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 42. 
člena tega zakona, izda odločbo o zavrnitvi zahteve za nakup 
domačih in tujih prenosnih kratkoročnih vrednostnih papirjev 
in odobritev kreditov. 

Zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena se lahko 
banka ali druga finančna organizacija pritoži Narodni banki 
Jugoslavije v 15 dneh po vročitvi odločbe. Pritožba ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

44. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodna banka republike ali 

narodna banka avtonomne pokrajine mora, če ugotovi, da je 
banka, oziroma druga finančna organizacija nelikvidna iz 
naslova neizpolnjevanja svojih obveznosti do tujine, o tem 
nemudoma obvestiti pristojno organizacijsko enoto službe 
družbenega knjigovodstva.' 

3. Ohranjanje likvidnosti v plačilih do tujine 

45. člen 
Za ohranjanje likvidnosti v plačilih do tujine sprejema 

Narodna banka Jugoslavije v skladu z zveznim zakonom 
sklepe in predpisuje ukrepe ter v mejah svojih pravic in 
dolžnosti uporablja te ukrepe samostojno oziroma skupaj 
z narodnimi bankami republik in narodnima bankama avto- 
nomnih pokrajin. 

46. člen 
Za ohranjanje likvidnosti v plačilih do tujine ter na področju 

plačevanja in kreditnih odnosov s tujino Narodna banka Jugo- 
slavije kupuje in prodaja devize na medbančnem sestanku 
enotnega deviznega tržišča in opravlja druge posle, določene 
z zveznim zakonom. 

47. člen 
Plačilna sredstva, ki se glasijo na tuje denarne enote, so 

tuja gotovina, prenosni tuji vrednostni papirji, prenosne terja- 
tve pri tujih bankah in finančnih organizacijah, dvostranske in 
večstranske obračunske denarne enote ter posebne pravice 
črpanja. 

48. člen 
Narodna banka Jugoslavije ravna s stalnimi in tekočimi 

deviznimi rezervami Jugoslavije, razen z delom tekočih deviz- 
nih rezerv, s katerimi ravnajo pooblaščene banke. 

49. člen 
Za ohranjanje likvidnosti Jugoslavije v plačilih do tujine 

v okviru določene devizne politike lahko Narodna banka pred- 
piše, da se morajo plačila do tujine vnaprej prijavljati, da 
morajo imeti pooblaščene banke določen znesek v devizah ali 
drugih likvidnih deviznih plasmajih kot minimalno rezervo za 
ohranjanje likvidnosti v plačilih do tujine, ter druge ukrepe, za 
katere je pooblaščena z zveznim zakonom. 

50. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko prodaja in kupuje dinarje 

v tujini. 

51. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin v skladu z določeno 
devizno politiko vplivajo, spremljajo in kontrolirajo sklepanje 
kreditnih odnosov s tujino v skladu z zveznim zakonom. 

1) Trenutek nastanka nelikvidnosti banke je treba v skladu z dru- 
gim odstavkom 52. člena osnutka zakona o bankah in druoih finanč- 
nih organizacijah (7. 10. 1988) predpisati z novim zakonom o službi 
družbenega kn|igovodstva. 

52. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin zagotavljajo izvajanje pla- 
čilnih in finančnih pogodb s tujino. 

53. člen 
Narodna banka Jugoslavije se sme zadolževati v tujini v svo- 

jem imenu in za svoj račun, da bi ohranila likvidnost v plačilih 
do tujine. 

Kredite iz prvega odstavka tega člena z vračilnim rokom, 
daljšim od enega leta, razen kreditov, ki jih najema pri Medna- 
rodnem monetarnem skladu, sme Narodna banka Jugoslavije 
najemati samo na podlagi zveznega zakona. 

54. člen 
Narodna banka Jugoslavije se sme zadolževati v svojem 

imenu, toda za račun federacije, samo na podlagi zveznega 
zakona. 

4. Izdajanje bankovcev in kovancev 

55. člen 
Bankovci in kovanci, ki se glasijo na dinarje (gotovina), so 

zakonito plačilno sredstvo na ozemlju Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

56. člen 
Vse obveznosti in pravice ter vsi posli, ki se glasijo na denar 

in so sklenjeni v Jugoslaviji med organizacijami združenega 
dela, drugimi domačimi pravnimi osebami in občani ter med 
občani in tujo osebo, se izražajo v dinarjih in izvršujejo s pla- 
čilnimi sredstvi, ki se glasijo na dinarje, če z zveznim zakonom 
ni določeno drugače. 

Določbe pogodb ali drugega pravnega posla, ki jih sklepajo 
osebe iz prvega odstavka tega člena in v katerih se dinarska 
vrednost obveznosti izračunava na podlagi cene zlata ali 
tečaja tujih valut in drugih mednarodnih plačilnih sredstev, so 
nične, če z zveznim zakonom ni določeno drugače. 

57. člen 
Denarna enota Socialistične federativne republike Jugosla- 

vije je dinar, ki se deli na 100 par. 
i 

58. člen 
Narodna banka Jugoslavije izdaja bankovce in kovance, 

določa apoene ter glavna znamenja bankovcev in kovancev. 
Narodna banka Jugoslavije izda sklep o dajanju v obtok in 

jemanje iz obtoka bankovcev in kovancev. 

59. člen 
Narodna banka Jugoslavije oskrbuje narodne banke repu- 

blik in narodni banki avtonomnih pokrajin z bankovci in 
kovanci. 

60. člen 
O izdaji bankovcev za izredne potrebe države odloča Zvezni 

izvršni svet. 

61. člen 
Najnižji apoen v prometu, s katerim se zaokroži končni 

obračun v gotovinskem in brezgotovinskem plačilnem pro- 
metu ter poslovnih knjigah, določi Narodna banka Jugoslavije 
v soglasju z Zveznim izvršnim svetom. 

62. člen 
Bankovci in kovanci, ki se vzamejo iz obtoka, nehajo biti 

zakonito plačilno sredstvo in se zamenjajo v rokih in na način, 
kot to določi Narodna banka Jugoslavije s svojim sklepom. 

V sklepu iz prvega odstavka tega člena se določi tudi rok, 
do katerega bo Narodna banka Jugoslavije zamenjavala ban- 
kovce oziroma kovance, ki so nehali biti zakonito plačilno 
sredstvo. 

Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena je naknadna 
zamenjava bankovcev oziroma kovancev, ki so nehali biti 
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zakonito plačilno sredstvo, možna po sklepu Narodne banke 
Jugoslavije še nadaljnjih pet let. 

63. člen 
Narodna banka Jugoslavije zamenjuje bankovce in 

kovance, ki so postali neprimerni za promet, in sicer obrab- 
ljene bankovce za cel znesek, poškodovane bankovce in 
kovance pa pod pogoji, ki jih sama določi. 

64. člen 
Bankovce in kovance, ki jih izdaja Narodna banka Jugosla- 

vije, izdeluje Zavod za izdelavo bankovcev in kovancev, ki je 
v sestavi Narodne banke Jugoslavije. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sme Narodna banka 
Jugoslavije izdelovati bankovce in kovance tudi pri drugih 
specializiranih organizacijah v Jugoslaviji in tujini. 

65. člen 
Zavod za izdelavo bankovcev in kovancev je kot specializi- 

rana organizacija v sestavi Narodne banke Jugoslavije druž- 
bena pravna oseba s pravicami, dolžnostmi in odgovor- 
nostmi, ki so določene s tem zakonom in statutom Narodne 
banke Jugoslavije, posluje pa pod imenom Narodna banka 
Jugoslavije - Zavod za izdelavo bankovcev in kovancev. 

5. Posli za potrebe Jugoslovanske ljudske 
armade in ljudske obrambe 

66. člen 
Narodna banka Jugoslavije opravlja kreditne in druge 

bančne posle za potrebe Jugoslovanske ljudske armade in za 
druge potrebe ljudske obrambe, določene z zveznim za- 
konom. 

Posle iz prvega odstavka tega člena opravlja specializirana 
organizacija v sestavi Narodne banke Jugoslavije z imenom 
Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis (v nadaljnjem 
besedilu: Vojaški servis). 

^ 67. člen 
Vojaški servis opravlja tele posle: financira in kreditira voja- 

ške ustanove, programe graditve objektov in dogovorjene 
proizvodnje in storitev za potrebe Jugoslovanske ljudske 
armade in za druge potrebe ljudske obrambe; financira in 
kreditira programe opremljanja z oborožitvijo in vojaško 
opremo ter graditve objektov teritorialne obrambe; financira 
in kreditira zmogljivosti, namenjene za raziskovanje, razvoj in 
proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme, ter druge zmoglji- 
vosti, ki so posebnega pomena za ljudsko obrambo; financira 
in kreditira dogovorjeno proizvodnjo oborožitve in vojaške 
opreme za izvoz in rezerve ter kreditira izvoz oborožitve in 
vojaške opreme; opravlja devizno dokumentarno kontrolo, 
devizno-valutne posle in plačilni promet s tujino za zunanjetr- 
govinske posle iz pristojnosti Zveznega sekretariata za ljud- 
sko obrambo ter kontrolira devizno poslovanje pooblaščenih 
izvajalcev teh poslov; zbira hranilne vloge, izplačuje osebne 
dohodke in daje kredite aktivnim vojaškim osebam, civilnim 
osebam v službi v Jugoslovanski ljudski armadi in vojaškim 
zavarovancem; opravlja depozitne in druge bančne posle. 

Posle iz prvega odstavka tega člena opravlja Vojaški servis 
z namenskimi sredstvi federacije in z namenskimi sredstvi, ki 
mu jih dajo na razpolago Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo in drugi nosilci sredstev, namenjenih za ljudsko 
obrambo; z namenskimi sredstvi za vlaganja v zmogljivosti za 
razvoj in proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme; s sredstvi 
drugih uporabnikov, namenjenimi za opravljanje poslov iz 
prvega odstavka tega člena; s sredstvi, ki jih dobi s krediti; 
s sredstvi, namenjenimi za kreditiranje aktivnih vojaških oseb, 
civilnih oseb v službi v Jugoslovanski ljudski armadi in voja- 
ških zavarovancev, s prihranki in depozitnimi sredstvi na 
računih vojaških enot in vojaških ustanov. 

Vojaški servis lahko uporablja kratkoročne kredite iz pri- 
marne emisije za kreditiranje organizacij združenega dela, ki 
proizvajajo oborožitev in vojaško opremo, ter vojaških usta- 
nov, če se to kreditiranje nanaša na izpolnjevanje mednarod- 
nih obveznosti Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije; oceno o tem da Zvezni izvršni svet. 

Pogoje za uporabo sredstev primarne emisije za namene iz 
tretjega odstavka tega člena določi Narodna banka Jugosla- 
vije v skladu s cilji in nalogami skupne monetarne in devizne 
politike in skupnih temeljev kreditne politike. 

68. člen 
Za posle Vojaškega servisa se smiselno uporabljajo dolo- 

čene določbe zveznega zakona, ki ureja bančni sistem in 
bančno poslovanje. Narodna banka Jugoslavije določi v spo- 
razumu z zveznim sekretarjem za ljudsko obrambo, katere 
določbe tega zveznega zakona se smiselno uporabljajo za 
poslovanje Vojaškega servisa. 

69. člen 
Narodna banka Jugoslavije v sporazumu z zveznim sekre- 

tarjem za ljudsko obrambo natančneje predpiše poslovanje in 
organizacijo Vojaškega servisa ter način kontrole dela in 
poslovanja Vojaškega servisa v delu, ki se nanaša na njegovo 
dinarsko in devizno poslovanje, ki jo opravlja Narodna banka 
Jugoslavije. 

6. Delovanje in razvoj informacijskega sistema 
narodnih bank 

70. člen 
Pri opravljanju poslov, ki se nanašajo na izvajanje skupne 

monetarne in devizne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike in na izvrševanje posebnih pooblastil Narodne banke 
Jugoslavije, Narodna banka Jugoslavije, narodne banke repu- 
blik, narodni banki avtonomnih pokrajin, banke in druge 
finančne organizacije evidentirajo, zbirajo, obdelujejo in izka- 
zujejo podatke in informacije, ki se nanašajo: 

1) na monetarna in kreditna gibanja; 
2) na področje ekonomskih odnosov s tujino. 
Narodne banke republik, narodni banki avtonomnih pokra- 

jin, banke in druge finančne organizacije pošiljajo podatke iz 
prvega odstavka tega člena po navodilu, ki ga predpiše 
Narodna banka Jugoslavije. 

71. člen 
Zaradi usklajevanja razvoja in učinkovitega delovanja infor- 

macijskega sistema narodnih bank izdaja Narodna banka 
Jugoslavije predpise, s katerimi se zagotavljajo: 

1) enotno in usklajeno delovanje in razvoj informacijskega 
sistema narodnih bank; 

2) enotna in usklajena metodologija ter roki za evidentira- 
nje, zbiranje, obdelavo, izkazovanje in prenos podatkov in 
informacij; 

3) varstvo podatkov, zbranih prek informacijskega sistema 
narodnih bank. 

72. člen 
Način in obseg usklajenega evidentiranja, zbiranja, obde- 

lave, izkazovanja in prenosa podatkov in informacij, pomemb- 
nih za subjekte družbenega sistema informiranja, predpiše 
Narodna banka Jugoslavije v skladu z zveznim zakonom. 

7. Drugi posli Narodne banke Jugoslavije 

73. člen 
Narodna banka Jugoslavije sme kupovati in prodajati zlato 

in druge plemenite kovine. 
Narodna banka Jugoslavije sme izvažati in odnašati mone- 

tarno zlato v tujino ter uvažati in prinašati monetarno zlato iz 
tujine v kovani in nepredelani obliki. 

74. člen 
Narodna banka Jugoslavije opravlja za federacijo vse posle 

v zvezi z najemanjem in odplačevanjem njenih posojil v tujini, 
če ni za posamezna posojila z zveznim predpisom oziroma 
s posojilno pogodbo določeno drugače. 

Narodna banka Jugoslavije opravlja v imenu in za račun 
federacije določene posle v zvezi z najemanjem in odplačeva- 
njem njenih posojil v Jugoslaviji, če je to določeno z zveznim 
zakonom. 
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75. člen 
Narodna banka Jugoslavije sme odobravati kredite federa- 

ciji, ki jih ta potrebuje za svoj proračun, in sicer v višini, na 
način in pod pogoji, ki so za vsak posamični kredit določeni 
z zveznim zakonom. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sme Narodna banka 
Jugoslavije odobravati kratkoročne kredite federaciji zaradi 
premoščanja časovne neusklajenosti med prilivom prihodkov 
in izvrševanjem odhodkov proračuna federacije. Višina kredi- 
tov se lahko giblje največ do ravni povprečnega stanja depozi- 
tov federacije na računih pri Narodni banki Jugoslavije do 
dneva odobritve kreditov. Rok za vračilo kreditov je najpoz- 
neje do konca tekočega proračunskega leta. 

76. člen 
Narodna banka Jugoslavije določi enotno tarifo, po kateri 

se zaračunavajo storitve, ki jih opravlja sama, in storitve, ki jih 
v skupnih poslih opravljajo narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin. 

IV. URESNIČEVANJE KONTROLNE FUNKCIJE 

77. člen 
Narodna banka Jugoslavije neposredno kontrolira izvajanje 

ukrepov skupne monetarne in devizne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike ter predpisov, ki urejajo devizno 
poslovanje in kreditne odnose s tujino, promet blaga in stori- 
tev s tujino in opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini po 
bankah in drugih finančnih organizacijah na ozemlju SFRJ. 

Izvajanje ukrepov in predpisov iz prvega odstavka tega 
člena samostojno kontrolirajo tudi narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin na ozemlju svoje repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. 

Natančnejše pogoje in način za kontrolo, vrsto ter vrstni red 
sprejemanja ukrepov iz 80. člena tega zakona določi Narodna 
banka Jugoslavije. 

78. člen 
Pri opravljanju kontrole po 77. členu tega zakona imajo 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin pravico do vpogleda 
v poslovne knjige in drugo dokumentacijo bank, drugih 
finančnih organizacij in končnih uporabnikov sredstev, dob- 
ljenih na podlagah iz 29. in 41. člena tega zakona. Banke, 
druge finančne organizacije in končni uporabniki sredstev 
morajo na zahtevo Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin poslati 
podatke o vprašanjih, ki so bistvena za to kontrolo. 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin opravljajo kontrolo iz 77. 
člena tega zakona tudi s pregledom poročil in druge doku- 
mentacije, ki jih dobijo od bank in drugih finančnih organiza- 
cij, ter s pregledom podatkov in druge dokumentacije, ki jo 
imajo na razpolago, nanaša pa se na uporabo predpisov po 
bankah in drugih finančnih organizacijah. 

79. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije sme postavljati v ban- 

kah in drugih finančnih organizacijah tudi kontrolorje, da 
kontrolirajo izvajanje ukrepov in predpisov s področja mone- 
tarnega, kreditnega in deviznega poslovanja. 

80. člen 
Če je banka ali druga finančna organizacija ravnala 

v nasprotju z ukrepi za izvajanje skupne monetarne in devizne 
politike in skupnih temeljev kreditne politike ter predpisi, ki 
urejajo devizno poslovanje in kreditne odnose s tujino, pro- 
met blaga in storitev s tujino in opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v tujini, nastopijo Narodna banka Jugoslavije, 
narodne banke republik in narodni banki avtonomnih pokra- 
jin z ukrepi proti taki banki oziroma drugi finančni organiza- 
ciji. 

Ukrepi iz prvega odstavka tega člena so: ustanovitev 
nakupa vrednostnih papirjev iz 28. člena in kreditiranja iz 29. 
in 41. člena tega zakona, omejitev obsega plasmajev, ustavi- 
tev plačil v tujini, razen plačil iz naslova dospelih zunanjih 

kreditov in konvencijskih obveznosti, omejitev zadolževanja 
v tujini ter drugi ukrepi, določeni z zveznim zakonom. 

Ukrepi iz drugega odstavka tega člena in rok njihovega 
trajanja se izrečejo z odločbo, ki jo izda guverner Narodne 
banke Jugoslavije, guverner narodne banke republike ali 
guverner narodne banke avtonomne pokrajine. Zoper to 
od[očbo ni mogoč upravni spor. 

Če banka oziroma druga finančna organizacija v določe- 
nem roku kljub ukrepom iz drugega odstavka tega člena ne 
uskladi svojega poslovanja s predpisi, s katerimi so določeni 
ukrepi za izvajanje skupne monetarne in devizne politike in 
skupnih temeljev kreditne politike, ter s predpisi, ki urejajo 
devizno poslovanje in kreditne odnose s tujino, zahtevajo 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik oziroma 
narodni banki avtonomnih pokrajin, da se skliče zbor banke 
oziroma druge finančne organizacije, in o tem obvestijo 
skupščino družbenopolitične skupnosti, ki nadzoruje zakoni- 
tost dela banke oziroma druge finančne organizacije, ter 
zahtevajo za zbor v mejah svojih pristojnosti ukrepa, da se 
poslovanje banke oziroma druge finančne organizacije 
uskladi s predpisi. 

Če se z ukrepi iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne 
zagotovi zakonito poslovanje banke oziroma druge finančne 
organizacije, Narodna banka Jugoslavije, narodne banke 
republik ali narodni banki avtonomnih pokrajin izterjajo vse 
svoje terjatve do te banke oziroma druge finančne organiza- 
cije in ji odvzamejo pooblastilo za opravljanje deviznega 
poslovanja ter o tem obvestijo vse banke in druge finančne 
organizacije. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše način kontrole in 
vrstni red sprejemanja ukrepov iz drugega odstavka tega 
člena ter zagotovi enoten postopek pri uporabi ukrepov iz 
tega člena nasproti bankam in drugim finančnim organiza- 
cijam. 

Če se pri kontroli ugotovi, da so v poslovanju banke ali 
druge finančne organizacije elementi dejanj, ki so po zakonu 
kaznivi, vloži guverner Narodne banke Jugoslavije, guverner 
narodne banke republike ali guverner narodne banke avto- 
nomne pokrajine ali oseba, ki jo on pooblasti, prijavo pri 
pristojnem organu. 

81. člen 
Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 

pokrajin kontrolirajo zunanjetrgovinsko in devizno poslova- 
nje organizacij združenega dela v mejah pooblastil, določenih 
s predpisi o zunanjetrgovinskem in deviznem poslovanju. 

Če narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin pri kontroli iz prvega odstavka tega člena ugotovijo, 
da so v poslovanju organizacij združenega dela elementi 
dejanj, ki so po zakonu kaznivi, vložijo prijavp pri pristojnem 
organu. 

Narodna banka Jugoslavije kontrolira kako narodne banke 
republik in narodni banki avtonomnih pokrajin izvajajo 
določbe prvega in drugega odstavka tega člena, in zagotavlja 
enoten postopek pri izvajanju kontrole iz prvega odstavka 
tega člena. 

82. člen 
Narodna banka Jugoslavije kontrolira izvajanje ukrepov 

monetarne in devizne politike in skupnih temeljev kreditne 
politike ter predpisov, ki urejajo devizno poslovanje in kre- 
ditne odnose s tujino, promet blaga in storitev s tujino in 
opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini po narodnih ban- 
kah republik in narodnih bankah avtonomnih pokrajin. 

Kontrolo iz prvega odstavka tega člena izvaja Narodna 
banka Jugoslavije tudi z vpogledom v dokumentacijo in druge 
podatke, ki jih ima na razpolago, ter z neposredno kontrolo 
pri narodnih bankah republik in narodnih bankah avtonomnih 
pokrajin. 

Če narodna banka republike ali narodna banka avtonomne 
pokrajine ni opravila kontrole banke oziroma druge finančne 
organizacije ali ni nastopila z ukrepi proti banki oziroma drugi 
finančni organizaciji, mora Narodna banka J-ugoslavije opra- 
viti to kontrolo in nastopiti s temi ukrepi. 

83. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin morajo pravočasno 
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opravljati kontrolo in nastopati z ukrepi proti bankam in 
drugim finančnim organizacijam, za katere ugotovijo, da ne 
spoštujejo predpisov. 

84. člen 
Narodna banka Jugoslavije obvešča o opravljenih kontro- 

lah in sprejetih ukrepih po 83. členu tega zakona dvakrat na 
leto Skupščino SFRJ. 

85. člen 
Službe kontrole Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank 

republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin so samo- 
stojne pri izvrševanju svojih zakonskih pooblastil. 

Služba kontrole Narodne banke Jugoslavije je odgovorna 
guvernerju Narodne banke Jugoslavije, službe kontrole 
narodnih bank republik oziroma narodnih bank avtonomnih 
pokrajin pa guvernerju narodne banke republike oziroma 
guvernerju narodne banke avtonomne pokrajine. 

Službe kontrole iz prvega in drugega odstavka tega člena 
so neposredno odgovorne tudi Svetu guvernerjev. 

86. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije izda navodila in smer- 

nice za enotno uporabo predpisov in enotno ravnanje narod- 
nih bank pri opravljanju kontrole. 

V. ORGANA NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE IN 
DELOVNE SKUPNOSTI 

87. člen 
Organa Narodne banke Jugoslavije sta Svet guvernerjev in 

guverner Narodne banke Jugoslavije. 

88. člen 
Svet guvernerjev je odgovoren Skupščini SFRJ za izpolnje- 

vanje funkcij in nalog Narodne banke Jugoslavije, določenih 
s tem zakonom in drugimi zveznimi zakoni. 

89. člen 
Svet guvernerjev odloča o nalogah iz svojega delovnega 

področja na sejah. 
Člana Sveta guvernerja lahko zamenja oseba, ki jo imenuje 

organ republike oziroma avtonomne pokrajine, ki imenuje 
guvernerja. 

90. člen 
Glede r^alog Narodne banke Jugoslavije, ki se nanašajo na 

predlaganje in izvajanje monetarnega, kreditnega in deviz- 
nega sistema, skupne monetarne in devizne politike in skup- 
nih temeljev kreditne politike, odloča Svet guvernerjev: 

1) o določanju predlogov zveznih zakonov in drugih predpi- 
sov ter splošnih aktov s področja enotnega monetarnega, 
kreditnega in deviznega sistema ter predlogov skupne mone- 
tarne in devizne politike in skupnih temeljev kreditne politike, 
za katerih predlaganje je po zveznem zakonu pristojna 
Narodna banka Jugoslavije; 

2) o oblikovanju poročil o izvajanju skupne monetarne in 
devizne politike, politike kreditnih odnosov s tujino in skupnih 
temeljev kreditne politike; 

3) o sprejemanju finančnega načrta in zaključnega računa 
Narodne banke Jugoslavije; 

4) o določanju metodologije monetarnega planiranja; 
5) o določanju mnenja o ustanovitvi banke in druge 

finančne organizacije; 
6) o sprejetju statuta Narodne banke Jugoslavije; 
7) o določanju ukrepov za izvajanje skupne monetarne 

politike in skupnih temeljev kreditne politike; 
8) o določanju osnove in višine obvezne rezerve bank in 

drugih finančnih organizacij ter o določanju načina in rokov 
za obračunavanje in izločanje obvezne rezerve; 

9) o določanju višine nadomestila za uporabo obvezne 
rezerve za ohranjanje dnevne likvidnosti in za manj izločeno 
obvezno rezervo; 

10) o izdajanju blagajniških zapisov Narodne banke Jugo- 
slavije; 

11) o določanju višine, rokov za uporabo in vračanje ter 
drugih pogojev za dajanje kratkoročnih kreditov bankam; 

12) o določanju obrestnih mer Narodne banke Jugoslavije; 
13) o omejevanju obsega plasmajev in dinamike rasti dolo- 

čenih monetarno-kreditnih agregatov pri bankah in drugih 
finančnih organizacijah; 

14) o predpisovanju obveznosti bank in drugih finančnih 
organizacij glede ohranjanja minimalne likvidnosti, ohranja- 
nja strukture plasmajev po rokih dospelosti v določenih okvi- 
rih in usklajevanju rokov plasmajev s strukturo virov sredstev 
po njihovih rokih; 

15) o predpisovanju minimalnega zneska posebne likvid- 
nostne rezerve; 

16) o ugotavljanju nastanka obveznosti Narodne banke 
Jugoslavije iz naslova jamstva za dinarske hranilne vloge 
občanov pri bankah, Poštni hranilnici in hranilnicah, načinu 
njenega izpolnjevanja ter pogojih za uporabo in vračanje 
posojil iz tega naslova; 

17) o določanju obveznosti bank in drugih finančnih organi- 
zacij, da imajo posebno rezervo za zagotavljanje likvidnosti 
plačil rz naslova dinarskih hranilnih vlog Sbčanov, in obvez- 
nosti zavarovanja teh vlog pri zavarovalnih organizacijah; 

18) o predpisovanju minimalnih splošnih pogojev za kre- 
ditno sposobnost, ki jih morajo izpolnjevati banke in druge 
finančne organizacije; 

19) o predpisovanju obveznosti pooblaščenih bank, da 
imajo določen znesek v devizah ali drugih deviznih likvidnih 
plasmajih kot minimalno rezervo za ohranjanje likvidnosti 
v plačilih do tujine; 

20) o izdajanju novih apoenov bankovcev in kovancev, 
glavnih znamenjih novih bankovcev in kovancev, zaokroženju 
končnih obračunov v gotovinskem in brezgotovinskem plačil- 
nem prometu ter o dajanju v obtok in jemanju iz obtoka 
bankovcev in kovancev; 

21) o določanju pogojev, pod katerimi sme sredstva pri- 
marne emisije uporabljati Vojaški servis; 

22) o sprejemanju predpisov o delovanju in razvoju enot- 
nega informacijskega sistema narodnih bank; 

23) o načinu in pogojih za nakup in prodajo zlata v tujini in 
drugih plemenitih kovin ter o izvozu in odnašanju monetar- 
nega zlata; 

24) o odobravanju kreditov federacije za potrebe proračuna 
federacije v skladu s posebnim zveznim zakonom; 

25) o določanju enotne tarife, po kateri se zaračunavajo 
storitve, ki jih opravlja Narodna banka Jugoslavije in ki jih 
opravljajo narodne banke republik in narodni banki avtonom- 
nih pokrajin v skupnih poslih; 

26) o predpisovanju načina kontrole, vrste in vrstnega reda 
ukrepov ter o nastopanju z njimi proti bankam in drugim 
finančnim organizacijam; 

27) o oblikovanju poročil o opravljenih kontrolah in spreje- 
tih ukrepih; 

28) o zagotovitvi, da Narodna banka Jugoslavije, narodne 
banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin enotno 
nastopajo z ukrepi proti bankam; 

29) o določanju dela obresti in nadomestila za plasmaje iz 
primarne emisije, ki pripada narodnim bankam republik in 
narodnima bankama avtonomnih pokrajin; 

30) o izločanju sredstev iz prihodkov v poseben rezervni 
sklad in o uporabi teh sredstev; 

31) o izločanju sredstev za potrebe iz 2. točke 110. člena 
tega zakona. 

91. člen 
Glede nalog Narodne banke Jugoslavije, ki se nanašajo na 

izvajanje skupne montetarne in devizne politike ter skupnih 
temeljev kreditne politike, odloča Svet guvernerjev z večino 
glasov vseh članov Sveta guvernerjev, če s tem zakonom ni 
določeno drugače. 

Svet guvernerjev odloča z dvetretjinsko večino vseh svojih 
članov o vprašanjih iz 1., 3. in 6. točke 90. člena tega zakona. 

Če Svet guvernerjev pri odločanju iz prvega in drugega 
odstavka tega člena ne doseže potrebnega soglasja, predlog 
sklepa takoj pošlje Skuščini SFRJ. Istočasno pošlje Svet 
guvernerjev Skupščini SFRJ poročilo z mnenji članov Sveta 
guvernerjev. 

Skupščina SFRJ dokončno odloči o spornih vprašanjih iz 
tretjega odstavka tega člena. 
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Če guverner Narodne banke Jugoslavije oceni, da utegne 
nesprejetje sklepa povzročiti precejšnje motnje v gospodar- 
skih tokovih, sprejme do dokončne odločitve Skupščine SFRJ 
sklep, o katerem ni bilo doseženo potrebno soglasje. 

92. člen 
Sklepi Sveta guvernerjev se objavijo v Uradnem listu SFRJ. 

93. člen 
Svet guvernerjev sprejme poslovnik o svojem delu. 

94. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije sklicuje seje Sveta 

guvernerjev, predlaga njihov dnevni red, jim predseduje, pod- 
pisuje sklepe in skrbi za izvajanje sklepov Sveta guvernerjev. 

95. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije je pooblaščen, da 

izda navodila za enotno uporabo predpisov in sklepov Sveta 
guvernerjev, sprejetih na podlagi pooblastila iz 90. člena tega 
zakona. 

96. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije vodi poslovanje 

Narodne banke Jugoslavije in organizira delo v njej. 

97. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije predstavlja Narodno 

banko Jugoslavije. 
Guverner Narodne banke Jugoslavije izdaja sklepe in druge 

splošne akte s področja poslovanja Narodne banke Jugosla- 
vije, ki po tem zakonu niso v pristojnosti Sveta guvernerjev, 
ter o izdanih sklepih in drugih splošnih aktih obvešča Svet 
guvernerjev na prvi naslednji seji. 

98. člen 
V primeru ustavitve izvrševanja sklepa in splošnega akta 

Sveta guvernerjev mora guverner Narodne banke Jugoslavije 
v skladu s pooblastili iz 16. člena tega zakona o tem obvestiti 
pristojni zbor Skupščine SFRJ v dveh delovnih dneh po spre- 
jetju takšnega sklepa. 

Pristojni zbor Skupščine SFRJ dokončno odloči o spornem 
sklepu ali splošnem aktu Sveta guvernerjev. 

99. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije je za svoje delo odgo- 

voren Skupščini SFRJ. 

100. člen 
Guvernerja Narodne banke Jugoslavije imenuje Skupščina 

101. člen 
Narodni banki Jugoslavije se imenuje namestnik guvernerja 

in postavi en viceguverner ali več. 
S statutom Narodne banke Jugoslavije se določa, katere 

zadeve iz svojega delovnega področja sme guverner prenesti 
na namestnika guvernerja in viceguvernerje. 

Namestnika guvernerja in viceguvernerja imenuje oziroma 
postavlja Skupščina SFRJ. 

102. člen 
Temelji organizacije poslovanja v Narodni banki Jugoslavije 

se določijo s statutom. 

103. člen 
S statutom Narodne banke Jugoslavije se določijo dela in 

naloge, ki jih opravljajo delavci s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi - vodilni delavci, postopek in čas, za kate- 
rega se izvolijo ti delavci. 

O izvolitvi delavcev iz prvega odstavka tega člena odloča 
svet guvernerjev na predlog guvernerja Narodne banke Jugo- 
slavije oziroma guverner Narodne banke Jugoslavije po 
poprejšnjem mnenju delovne skupnosti banke. 

S statutom Narodne banke Jugoslavije se lahko določi, da 
o izvolitvi delavcev za opravljanje drugih del in nalog odloča 
Svet guvernerjev na predlog guvernerja Narodne banke Jugo- 
slavije. 

104. člen 
Delavci v Narodni banki Jugoslavije in delavci v specializira- 

nih organizacijah v njeni sestavi sestavljajo delovno skupnost. 
Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih 

skupnostih iz prvega odstavka tega člena se uredijo smiselno 
določbam zveznega zakona o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih 
organih. 

Način smiselne uporabe določb zakona iz drugega 
odstavka tega člena določi Svet guvernerjev. 

VI. PRIHODKI, ODHODKI IN SKLADI NARODNE 
BANKE JUGOSLAVIJE 

105. člen 
Narodna banka Jugoslavije ustvarja prihodke: 
1) iz obresti in drugih prihodkov od sredstev, deponiranih 

v tujini; 
2) iz obresti za kredite, ki jih Narodna banka Jugoslavije 

daje neposredno; 
3) iz nadomestil za sredstva, odstopljena družbenopolitič- 

nim skupnostim v trajno uporabo; 
4) iz realiziranih pozitivniih tečajnih razlik iz poslovanja 

Narodne banke Jugoslavije;2' 
5) iz plačil za opravljanje storitev; 
6) iz prihodkov, ki jih ustvarja z nakupom in prodajo vred- 

nostnih papirjev; 
7) iz obresti za kredite in druge plasmaje iz primarne emi- 

sije, ki jih Narodna banka Jugoslavije daje bankam in drugim 
uporabnikom družbenih sredstev po narodnih bankah repu- 
blik in narodnih bankah avtonomnih pokrajin v skladu s tem 
zakonom in drugimi zveznimi zakoni, ter iz nadomestila za 
sredstva, odstopljena organizacijam združenega dela iz pri- 
marne emisije v trajno uporabo, po odbitku dela obresti 
oziroma nadomestila za kritje dela odhodkov narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin; 

8) iz drugih prihodkov, ki jih ustvarja s svojim poslovanjem. 
Del prihodkov iz 7. točke prvega odstavka tega člena, ki se 

uporabljajo za kritje dela odhodkov narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih pokrajin, določi Narodna banka 
Jugoslavije. 

106. člen 
Iz prihodkov, ki jih ustvari Narodna banka Jugoslavije po 

105. členu tega zakona, se poravnajo: 
1) obresti in drugi stroški v zvezi z zunanjimi krediti; 
2) obresti za sredstva, ki so pri Narodni banki Jugoslavije; 
3) obresti in drugi stroški v zvezi z vrednostnimi papirji; 
4) stroški v zvezi z devizno-valutnimi posli; 

5) realizirane negativne tečajne razlike v zvezi s krediti, ki 
jih najema Narodna banka Jugoslavije v svojem imenu in za 
svoj račun;3' 

6) stroški z izdelavo bankovcev in kovancev; 
7) materialni stroški in stroški amortizacije; 
8) drugi stroški, ki jih ima Narodna banka Jugoslavije pri 

svojem poslovanju. 
Iz prihodkov, ki jih ustvari Narodna banka Jugoslavije po 

105. členu tega zakona, se zagotovijo sredstva: 
1) za sklad osnovnih sredstev; 
2) za sklad posebne rezerve; 
3) za delovne skupnosti Narodne banke Jugoslavije; 
4) za druge potrebe Narodne banke Jugoslavije. 

2) Rešitve o tečajnih razlikah bodo usklajene z dokončnimi reši- 
tvami, ki bodo določene v zakonu o kritju tečajnih razlik pri NBJ. 

3) Rešitve o tečajnih razlikah bodo usklajene z dokončnimi reši- 
tvami, ki bodo določene v zakonu o kritju tečajnih razlik pri NBJ. 
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107. člen 
Stroški, ki nastanejo pri opravljanju zadev za federacijb, se 

krijejo iz proračuna federacije. 

108. člen 
Finančni načrt in zaključni račun Narodne banke Jugosla- 

vije sprejme Svet guvernerjev, potrdi pa ju Skupščina SFRJ. 
Svet guvernerjev mora do 31. marca vsakega leta sprejeti 

zaključni račun za predhodno leto in finančni načrt za tekoče 
leto. 

109. člen 
Skupščina SFRJ odloča o načinu uporabe presežka prihod- 

kov nad odhodki oziroma o načinu kritja presežka odhodkov, 
ugotovljenih z zaključnim računom Narodne banke Jugosla- 
vije. 

110. člen 
Za pridobivanje stvari in pravic, ki so osnovna sredstva 

Narodne banke Jugoslavije, se ustanovi sklad osnovnih sred- 
stev. 

Sredstva za sklad osnovnih sredstev se predvidijo s finanč- 
nim načrtom Narodne banke Jugoslavije, ugotovijo pa se 
z zaključnim računom Narodne banke Jugoslavije. 

111. člen 
Za kritje rizikov, ki nastanejo pri poslovanju Narodne banke 

Jugoslavije, se ustanovi sklad posebne razerve. 
Sredstva za sklad posebne rezerve se izločajo iz prihodkov 

v znesku, ki ga določi Svet guvernerjev s sklepom ali ob 
ugotavljanju odhodkov iz 2. točke drugega odstavka 106. 
člena tega zakona. 

Sklep o uporabi sredstev sklada posebne rezerve sprejme 
Svet guvernerjev. 

112. člen 
Sredstva za delovno skupnost Narodne banke Jugoslavije 

se predvidijo s finančnim načrtom, ugotovijo pa se z zaključ- 
nim računom Narodne banke Jugoslavije. 

113. člen 
Sredstva za druge potrebe Narodne banke Jugoslavije se 

predvidijo s finančnim načrtom, ugotovijo pa se z zaključnim 
računom. 

114. člen 
Sklep o namenih in višini izločanja sredstev za potrebe iz 2. 

točke drugega odstavka 106. člena tega zakona sprejme Svet 
guvernerjev do datuma, predvidenega za predložitev zaključ- 
nega računa službi družbenega knjigovodstva. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

115. člen 
Banka ali druga finančna organizacija se kaznuje za gospo- 

darski prestopek z denarno kaznijo od 4,500.000 do 
45,000.000 dinarjev: 

1) če ne ohranja likvidnih sredstev v določenem obsegu ali 
strukturi, ki jo predpiše Narodna banka Jugoslavije (35. člen); 

2) če ne zagotovi minimalnega zneska posebne likvid- 
nostne rezerve glede na lastne vrednostne papirje, na vred- 
nostne papirje, za katere je dala aval, in na dane garancije 
(prvi odstavek 38. člena); 

3) če ne spoštuje ukrepov, ki jih sprejme Narodna banka 
Jugoslavije v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 17. 
člena). 

Z denarno kaznijo od 45.000 do 2,500.000 dinarjev se kaz- 
nuje za gospodarski prestopek odgovorna oseba v banki ali 
drugi finančni organizaciji, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

116. člen 
Odgovorna oseba v Narodni banki Jugoslavije, narodni 

banki republike in narodni banki avtonomne pokrajine se 
kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 
45.000 do 2,500.000 dinarjev: 

1) če kupi prek banke oziroma druge finančne organizacije 
prenosne kratkoročne vrednostne papirje ali odobri kredit 
banki ali drugi finančni organizaciji, čeprav iz podatkov, ki jih 
ima na razpolago izhaja, da niso izpolnjeni minimalni splošni 
pogoji kreditne sposobnosti, predvidene s tem zakonom (prvi 
in drugi odstavek 43. člena); 

2) če ne opravlja kontrole ali ne sprejme ukrepov iz svoje 
pristojnosti (83. člen). 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

117. člen 
Narodna banka Jugoslavije uskladi svojo organizacijo, 

splošne akte in poslovanje z določbami tega zakona v šestih 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

118. člen 
Za banke se po tem zakonu do uporabe zveznega zakona, ki 
ureja bančni sistem in bančno poslovanje, štejejo temeljne in 
združene banke. 

119. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati zakon 

o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin (Uradni list SFRJ št. 49/76, 41/81, 26/84 in 71/86), 
zakon o denarnem sistemu (Uradni list SFRJ št. 49/76, 61/82 in 
71/86), zakon o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hra- 
nilne vloge pri bankah in hranilnicah (Uradni list SFRJ št. 17/ 
78) in zakon o izdaji novih bankovcev in kovancev (Uradni list 
SFRJ št. 33/65, 57/65, 54/67, 15/70, 57/83 in 39/85). 

120. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SFRJ. 

/. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 5. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po 
zveznih organih ureja monetarni sistem, določa zakonita pla- 
čilna sredstva in ureja plačilni promet v državi in s tujino, 
ustvarjanje denarnih in deviznih rezerv in razpolaganje 
z njimi, kadar je to pomembno za vso državo. 

Po 2. točki drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ sprejme zvezni zakon, ki 
določa odnose na področju monetarnega sistema, emisije 
denarja, deviznega sistema, kreditnih in drugih ekonomskih 
odnosov s tujino, ustvarjanja denarnih in deviznih rezerv ter 
razpolaganja z njimi, kadar je to pomembno za vso državo. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 
TREBA UREDITI S TEM ZAKONOM, IN NAMEN, KI 
GA ŽELIMO DOSEČI 

Dosedanja praksa je pokazala, da odnosi v monetarnokre- 
ditnem sistemu niso bili povsem usklajeni in prilagojeni eko- 
nomskim merilom in dejanskim potrebam gospodarskega 
sistema. Urejanje teh odnosov, ki je zelo pomembno za 
tokove v družbeni reprodukciji, ni bilo racionalno za uspešno 
delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča. Temelj enotno- 
sti jugoslovanskega tržišča mora sestavljati poleg enotnega 
denarja in enotnega monetarnega in deviznega sistema, kot je 
določeno v sedanji ustavi SFRJ in v sistemskih zakonih, 
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sprejetih na njeni podlagi, tudi enotni kreditni sistem. V dose- 
danjih sistemskih rešitvah so se na ravni federacije urejali 
samo temelii kreditnega sistema. 

Tudi v dosedanjih sistemskih rešitvah nista bili ustrezno 
urejeni vloga in odgovornost Narodne banke Jugoslavije za 
urejanje odnosov na monetarnem, kreditnem in deviznem 
področju, za predlaganje in uresničevanje politike na teh 
področjih. 

Dosedanje sistemske rešitve niso dale aktivne vloge predla- 
gatelju zakonskih aktov, ki urejajo odnose na monetarnem, 
kreditnem in deviznem področju, v skupni monetarni in 
devizni politiki ter skupnih temeljih kreditne politike, temveč 
je imel to vlogo Zvezni izvršni svet. 

Niso bile ustrezne niti rešitve glede pravic odločanja Sveta 
guvernerjev in guvernerja Narodne banke Jugoslavije. Guver- 
ner namreč praktično ni imel nobene pravice odločanja, celo 
ne pravice ustaviti izvrševanje nezakonito sprejetega sklepa 
Sveta guvernerjev. Prav tako se še vedno o veliko vprašanjih 
v Svetu guvernerjev odloča s kvalificirano večino glasov, kar 
utegne povzročiti blokado pri odločanju. To smo doslej reše- 
vali tako, da je o izpodbijanem sklepu dokončno odločal 
Zvezni izvršni svet. 

Tudi politična kontrola dela Narodne banke Jugoslavije ni 
bila ustrezno rešena. Pristojni zbor Skupščine SFRJ, zadolžen 
za politično kontrolo, namreč ni imel pravice ustaviti ali razve- 
ljaviti nezakonito sprejet sklep Narodne banke Jugoslavije. 

S predlaganim osnutkom zakona o NBJ je omogočeno 
zboljšanje zakonske regulative oziroma sistemskih rešitev 
s tega področja v naslednjih smereh: 

1) družbene opredelitve za denormativizacijo našega druž- 
benega in gospodarskega sistema omogočajo; 

- razveljavitev zakona o denarnem sistemu (Uradni list 
SFRJ št. 49/76, 61/82 in 71/86 - v nadaljnjem besedilu: ZDS), 
ker so določbe tega zakona, ki se nanašajo na monetarni, 
kreditni in devizni sistem, prenesene v zakon o NBJ; 

- razveljavitev zakona o jamstvu Narodne banke Jugosla- 
vije za hranilne vloge pri bankah in hranilnicah (Uradni list 
SFRJ št. 17/78), ker so temeljne določbe tega zakona vklju- 
čene v zakon o NBJ, Svet guvernerjev pa je pooblaščen, da 
sprejme sklep o natančnejših pogojih za izpolnitev te obvez- 
nosti Narodne banke Jugoslavije: 

- razveljavitev zakona o izdaji novih bankovcev in kovan- 
cev (Uradni list SFRJ št. 33/65, 57/65, 54/67, 15/70, 57/83 in 39/ 
85 - v nadaljnjem besedilu: zakon o izdaji bankovcev), ker so 
bistvene določbe tega zakona vključene v zakon o NBJ, poo- 
blastila za natančnejše urejanje tega gradiva pa so dana Svetu 
guvernerjev; 

- iz dosedanjega zakona o temeljih bančnega in kredit- 
nega sistema (Uradni list SFRJ št. 71/85, 9/86, 34/86, 72/86 in 
65/87 - v nadaljnjem besedilu: zakon o bankah) so vzete 
določbe, ki se nanašajo na naloge Narodne banke Jugosla- 
vije, narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin glede ohranjanja solventnosti in likvidnosti bank in 
drugih finančnih organizacij, s čimer je razbremenjeno bese- 
dilo zakona o bankah, določbe so torej prenesene tja, kamor 
tudi sodijo - v zakon o NBJ; 

- spričo predlagane rešitve ni več potrebno, da Zvezni 
izvršni svet izdaja letne odloke o uresničevanju ciljev in nalog 
skupne monetarne politike in skupnih temeljev kreditne poli- 
tike; 

- predlagane rešitve omogočajo tudi odpravo potrebe po 
sprejemanju in izdajanju samoupravnih sporazumov in druž- 
benih dogovorov med bankami oziroma med Zveznim izvrš- 
nim svetom in izvršnimi sveti republik ter izvršnima svetoma 
avtonomnih pokrajin; 

2) v zakonsko besedilo so vključene in natančneje razčle- 
njene vse opredelitve iz predloga XXXI. amandmaja k ustavi 
SFRJ. Zlasti so pomembne opredelitve, ki se nanašajo na 
zakonodajno pobudo Narodne banke Jugoslavije, v zvezi 
s tem pa nove razmejitve pristojnosti Narodne banke Jugosla- 
vije glede na Zvezni izvršni svet na področju predlaganja 
sistemskih zakonov iz njene pristojnosti, predlaganja in izva- 
janja skupne monetarne in devizne politike ter skupnih teme- 
ljev kreditne politike ter predlaganja drugih predpisov in 
splošnih aktov s področja monetarnega in kreditnega si- 
stema. 

V okviru ustavnih rešitev so natančneje razčlenjene zakon- 
ske določbe o odgovornosti Narodne banke Jugoslavije za 
izpolnjevanje nalog iz okvira njenih pravic in dolžnosti pred 
Skupščino SFRJ. Novost pri tem je tudi uvedba odgovornosti 

narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokra- 
jin oziroma Sveta guvernerjev za izpolnjevanje nalog 
s področja skupne monetarne in devizne politike ter skupnih 
temeljev kreditne politike ter za izvajanje zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov s področja monetarnega, kredit- 
nega in deviznega sistema v okviru njihovih pravic in dolžno- 
sti in to neposredno Skupščini SFRJ. Doslej so bile narodne 
banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin oziroma 
njihovi guvernerji odgovorne samo skupščini svoje republike 
oziroma avtonomne pokrajine. 

Na podlagi ustavnih sprememb in smernic za reformo 
gospodarskega sistema so v zakonskem besedilu natančneje 
razčlenjena tudi nova razmerja med Narodno banko Jugosla- 
vije na eni strani in narodnimi bankami republik in narodnima 
bankama avtonomnih pokrajin na drugi strani. V luči novih 
zakonskih rešitev, so natančneje razmejene pristojnosti med 
Narodno banko Jugoslavije in narodnimi bankami republik 
oziroma narodnima bankama avtonomnih pokrajin. 

Na novo so razdeljena tudi pooblastila med organoma 
Narodne banke Jugoslavije - Svetom guvernerjev in guver- 
nerjem Narodne banke Jugoslavije. S to rešitvijo je odprav- 
ljena dosedanja nevarnost, da utegne priti do blokade pri 
sprejemanju sklepov v organih Narodne banke Jugoslavije. 
V tem kontekstu je ostalo, da se s kvalificirano večino v Svetu 
guvernerjev odloča samo o treh vprašanjih: statutu, zaključ- 
nem računu in finančnem načrtu Narodne banke Jugoslavije, 
medtem ko se o vseh drugih vprašanjih iz pristojnosti Sveta 
guvernerjev odloča z navadno večino glasov. Celo pri takš- 
nem načinu odločanja je možna blokada pri sprejemanju 
sklepov, za kar sta predvideni dve rešitvi: prvič - v tem 
primeru o spornem vprašanju odloča po hitrem postopku 
pristojni zbor Skupščine SFRJ, in drugič - guverner Narodne 
banke Jugoslavije je pooblaščen, da sme, če oceni, da utegne 
nesprejetje sklepa ali kakšnega ukrepa Sveta guvernerjev 
povzročiti precejšnje motnje v gospodarskih tokovih, do spre- 
jetja odloka Skupščine SFRJ sprejeti začasen sklep oziroma 
ukrep. 

Novost je tudi pooblastilo guvernerja Narodne banke Jugo- 
slavije, da sme ustaviti izvrševanje sklepa ali ukrepa Sveta 
guvernerjev, če presodi, da je v nasprotju z zakonom, predpi- 
som, splošnim aktom in sprejeto politiko. V tem primeru mora 
o tem obvestiti pristojni zbor Skupščine SFRJ, ki o spornem 
vprašanju dokončno odloči; 

3) v skladu z družbeno opredelitvijo, da se mora krepiti 
kontrolna funkcija Narodne banke Jugoslavije, zlasti pa pove- 
čevanje njene učinkovitosti, so v osnutku zakona o NBJ reši- 
tve, ki natančneje določajo posebna pooblastila Narodne 
banke Jugoslavije, narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin na tem področju. Še posebej so v zvezi 
s tem pomembni predlogi za natančnejše določanje kreditne 
sposobnosti in finančne discipline bank in drugih finančnih 
organizacij, ukrepov, s katerimi nastopa Narodna banka 
Jugoslavije proti nerednim bankam in finančnim organizaci- 
jam, statusa Vojaškega servisa v delu njegovega dinarskega 
in deviznega kreditnega poslovanja; 

4) natančnejše so določeni tudi prihodki, odhodki in skladi 
Narodne banke Jugoslavije. Glavna sprememba je v delu, ki 
ureja prihodke Narodne banke Jugoslavije od obresti iz 
naslova plasmajev iz primarne emisije, ki potekajo prek 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokra- 
jin. Po dani rešitvi so to prihodki Narodne banke Jugoslavije, 
ki določa kolikšen del teh prihodkov pripada narodnim ban- 
kam republik in narodnima bankama avtonomnih pokrajin za 
kritje dela odhodkov teh bank. Hkrati je odpravljena tudi 
dosedanja zakonska vrzel glede urejanja uporabe presežka 
prihodkov nad odhodki oziroma načina kritja presežka 
odhodkov nad prihodki Narodne banke Jugoslavije. Osnutek 
zakona predlaga pooblastilo za Skupščino SFRJ, da odloča 
o teh vprašanjih. Menimo, da je takšna rešitev edina pravilna, 
ker gre za Narodno banko Jugoslavije kot specifično finančno 
ustanovo, ki s svojim poslovanjem ne ustvarja celotnega pri- 
hodka in dohodka, temveč emisijski dobiček oziroma izgubo. 
Finančni rezultat Narodne banke Jugoslavije torej ni odvisen 
od njene ekonomske aktivnosti, temveč od uresničevanja 
monetarne, kreditne in devizne politike, ki jo v okviru splošne 
ekonomske politike določa Skupščina SFRJ; 

5) v osnutku zakona so tudi druge rešitve, da bi bilo zakon- 
sko besedilo natančnejše, racionalnejše in sistemsko konsi- 
stentnejše. Predlagane so racionalnejše rešitve glede poobla- 
stil Narodne banke Jugoslavije za določanje politike obrest- 
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nih mer, pristojnosti Sveta guvernerjev in načina njegovega 
odločanja (iz vsega zakonskega besedila so zbrana vsa poo- 
blastila Sveta guvernerjev v 55. členu) in podobno. 

III. TEMELJNA NAČELA, PO KATERIH MORAJO 
BITI UREJENI ODNOSI NA TEM PODROČJU 

V okviru sprememb vsega gospodarskega sistema, da bi se 
prilagodil dolgoročnemu programu ekonomske stabilizacije 
in spremembam, določenim v predlogu amandmajev k ustavi 
SFRJ, smernicah za reformo gospodarskega sistema, še 
posebej pa v smernicah za reformo finančnega, monetarnega, 
kreditnega in bančnega sistema, določenih v komisiji ZIS za 
reformo gospodarskega sistema, smo pripravili tudi spre- 
membe zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin (Uradni list SFRJ št. 49/76, 41/81, 
26/84 in 71/86 - v nadaljnjem besedilu: zakon o NBJ). 

Ker je bil zakon o NBJ, ki je bil sprejet v letu 1976, doslej 
trikrat obsežneje spremenjen in dopolnjen, spremembe in 
dopolnitve, ki jih predlagamo v zvezi z usklajevanjem z ustav- 
nimi spremembami in reformo gospodarskega sistema, pa so 
prav tako pomembne, smo se odločili, da pripravimo popol- 
noma novo besedilo zakona o NBJ. 

V tako zasnovanem osnutku zakona o NBJ izhajamo iz 
naslednjih temeljnih načel: 

1) Narodna banka Jugoslavije kot emisijska ustanova mora 
biti koncipirana v duhu enotnosti jugoslovanskega tržišča, 
predvsem pa mora biti kreditni sistem enotno urejen na ravni 
federacije: 

2) določitev pravice zakonodajne pobude Narodni banki 
Jugoslavije oziroma pravice, da Narodna banka Jugoslavije 
v mejah svojih pristojnosti in pooblastil neposredno predlaga 
Skupščini SFRJ zakone, predpise in druge splošne akte, pri 
tem pa je hkrati odgovorna za uresničevanje teh predpisov 
v praksi in za opravljanje kontrole njihovega izvajanja: 

3) v zvezi s tem je okrepljena kontrolna funkcija v sistemu 
narodnih bank, še posebej pa njena prehodnost od Narodne 
banke Jugoslavije k narodnim bankam republik oziroma 
narodnima bankama avtonomnih pokrajin in obratno; 

4) povečani sta operativnost pri odločanju organov 
Narodne banke Jugoslavije in učinkovitost tega odločanja, še 
posebej pa Svet guvernerjev in guverner Narodne banke 
Jugoslavije neposredno sta odgovorna za svoje delo v Skupš- 
čini SFRJ: 

5) določena je pravica guvernerja Narodne banke Jugosla- 
vije, da ustavi izvrševanje nezakonitega sklepa, ki ga sprejme 
Svet guvernerjev, oziroma pravica pristojnega zbora Skupš- 
čine SFRJ, da ustavi ali odpravi kakršenkoli sklep Narodne 
banke Jugoslavije, če presodi da je takšen sklep nezakonit 
oziroma da ni v skladu z monetarno in devizno politiko ozi- 
roma temelji kreditne politike; 

6) ustvarjanje prihodkov in kritje odhodkov Narodne banke 
Jugoslavije temeljita na njenih izvirnih prihodkih, s katerimi 
se krijejo njeni odhodki, vštevši tudi prihodke iz naslova 
plasmajev iz primarne emisije, ki se uresničujejo prek narod- 
nih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin, kar 
doslej ni bio tako; 

7) kazenske določbe se v osnutku zakona o NBJ nanašajo 
samo na odgovorne osebe, Narodna banka Jugoslavije kot 
zvezna ustanova pa lahko samo politično odgovarja za svoje 
delo in napake pri izpolnjevanju svojih nalog. 

IV. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV ZA 
MATERIALNI IN DRUG POLOŽAJ DELOVNIH 
LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 

Posledica nove zasnove urejanja odnosov na monetarnem, 
kreditnem in deviznem področju bodo samostojnešji status in 
poslovanje Narodne banke Jugoslavije in večja stopnja odgo- 
vornosti Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank republik 
in narodnih bank avtonomnih pokrajin kot delov enotnega 
monetarnega sistema države. Takšna zasnova Narodne banke 
Jugoslavije bo pripomogla, da bo le ta odgovornejša, samo- 
iniciativnejša in učinkovitejša pri urejanju sistemskih odnosov 
ter predlaganju in uresničevanju politike na monetarnem, 
kreditnem in deviznem področju. Vse to mora vplivati tudi na 
celotno učinkovitejše finančno poslovanje bank, organizacij 

združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti po tržnih načelih. 

V. POJASNILA TEMELJNIH PRAVNIH 
INŠTITUTOV 

Glede na sedanji zakon o Narodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih pokrajin so v tem osnutku zakona 
o NBJ predlagane naslednje konkretne nove rešitve ali spre- 
membe in dopolnitve sedanjih rešitev: 

1) v 1. členu je določena snov, ki jo ureja osnutek zakona 
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin; 

2) iz zakona o denarnem sistemu so bile v ta osnutek 
zakona prenesene določbe 35. člena (četrti odstavek 7. člena 
osnutka zakona), tretji in četrti odstavek 37. člena (drugi in 
tretji odstavek 2. člena osnutka zakona), drugi odstavek 38. 
člena (17. člen osnutka zakona), prvi odstavek 12. člena 
(47.člen osnutka zakona), 9., 10. in 13. člen (55., 56., 57. in 58. 
člen osnutka zakona). Ocenjeno je bilo, da je s prevzemom 
teh določb iz zakona o denarnem sistemu zagotovljena nor- 
malna zakonska ureditev monetarnega in kreditnega sistema 
tudi v razmerah, če ta zakon neha veljati. Pogoj za takšen 
izbor določb je, da Skupščina SFRJ sprejema odlok o ciljih in 
nalogah monetarno-kreditne politike, Narodna banka Jugo- 
slavije pa določa ukrepe za uresničevanje projekcije mone- 
tarno-kreditne politike za tekoče leto. Po takšni zasnovi ni več 
potreben poseben odlok o uresničevanju ciljev in nalog 
monetarno-kreditne politike Zveznega izvršnega sveta (tretji, 
četrti in peti odstavek 20. člena in 21. člen zakona o denarnem 
sistemu). Prav tako je bilo ocenjeno, da v skladu z družbenimi 
opredelitvami ni treba iz zakona o denarnem sistemu prevzeti 
določb o samoupravnem sporazumevanju bank (23. člen 
ZDS), in družbenem dogovarjanju (24. člen ZDS), da bi se 
uresničevali cilji in naloge monetarne in kreditne politike; 

3) iz predloga XXXI. amandmaja k ustavi SFRJ so nepo- 
sredno vzete ali na njem temeljijo naslednje določbe osnutka 
zakona: 4. člen (tretji in četrti odstavek 2. točke amandmaja), 
drugi in tretji odstavek 7. člena (drugi in tretji odstavek 4. 
točke amandmaja), 8. člen (četrti odstavek 4. točke amand- 
maja), 14., 15. in 16. člen (prvi odstavek 6. točke amandmaja), 
prvi odstavek 17. člena (tretji odstavek 6. točke amandmaja), 
drugi in tretji odstavek 18. člena (7. točka amandmaja) 53. 
člen (5. točka amandmaja) in 98. člen (drugi odstavek 6. točke 
amandmaja). Vsebina prevzetih ali razčlenjenih določb pred- 
loga XXXI. amandmaja k ustavi SFRJ je natančneje pojas- 
njena v 2. točki II. dela obrazložitve tega osnutka zakona; 

4) v 5., 39. in 40. člen ter 15. in 16. točke 90. člena osnutka 
zakona so dosedanje določbe zakona o jamstvu Narodne 
banke Jugoslavije za hranilne vloge pri bankah in hranilnicah; 

5) glede na to, da ima Narodna banka Jugoslavije pravico 
zakonodajne pobude in neposredno predlagati zakone, pred- 
pise in splošne akte Skupščine SFRJ in da je odgovorna za 
izvrševanje teh zveznih predpisov, so v naslednjih členih 
osnutka zakona izločene dosedanje pristojnosti Zveznega 
izvršnega sveta na tem področju: 9. členu (3. člen doseda- 
njega zakona o NBJ), 10. člen (5. člen), 11. člen (6. člen), 8., 
19. in 29. člen (20., 20. a in 21. člen), 61. člen (45. a člen), 91. 
člen (65. člen) in 101. člen (četrti odstavek 73. člena); 

6) v 25. in 26. členu osnutka zakona je natančneje in ločeno 
urejena snov izločanja obvezne rezerve za depozite od snovi 
izločanja obvezne rezerve za plasmaje bank in drugih finanč- 
nih organizacij pri Narodni banki Jugoslavije. 

7) v tretjem odstavku 27. člena osnutka zakona je določena 
možnost, da se predpiše obvezni vpis blagajniških zapisov 
bank in drugih finančnih organizacij, kar doslej, čeprav je 
v praksi bil takšen institut, zakon ni določal; 

8)s 30. členom osnutka zakona so nadomeščene dosedanje 
določbe o obrestnih merah Narodne banke Jugoslavije (22. 
člen zakona o NBJ), ker so določale nepotrebne podrobnosti 
ter celo elemente politike obrestnih mer, kar ne ustreza 
sistemskemu zakonu. Namesto tega je predvideno poobla- 
stilo Narodne banke Jugoslavije, da določa splošno eskontno 
mero, aktivne in pasivne obrestne mere za vse kreditne in 
depozitne posle, s katerimi se ukvarja na podlagi zakonskih 
pooblastil; 
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9) v 2., 3., 10., 11., 24., 31., 32., 33., 42., 67., 70., 77., 78., 79. in 
81. členu osnutka zakona je poleg drugih sprememb izena- 
čena terminologija tako, da sta izraza: »emisijska« in 
»denarna« nadomeščena z izrazom: »monetarna«, izraz: 
»denarno-kreditna« pa z izrazom: »monetarno-kreditna« 
v ustreznem sklonu. Takšna uskladitev izrazov je bila sprejeta 
tudi v predlogu XXXI. amandmaja k ustavi SFRJ. 

Zato v 10. in 108. členu osnutka zakona predlagamo, da se 
namesto izraza: »bilanca« uporablja izraz: »zaključni račun« 
kot ustreznejši v naši praksi; 

10) iz sedanjega zakona o temeljih bančnega in kreditnega 
sistema so prevzete določbe, ki se neposredno nanašajo na 
naloge in funkcije Narodne banke Jugoslavije pri ohranjanju 
solventnosti in likvidnosti bank in drugih finančnih organiza- 
cij, stipulirane pa so v naslednjih členih osnutka zakona 
o NBJ: drugem odstavku 36. člena, drugem odstavku 38. 
člena in 44. členu; 

11) v 58. členu osnutka zakona je določena sprememba 44. 
člena sedanjega zakona o NBJ tako, da je predlagana spre- 
memba prvega odstavka, ki določa, da Narodna banka Jugo- 
slavije odloča o izdaji novih apoenov bankovcev in kovancev. 
Ta sprememba je v skladu z drugim odstavkom 260. člena 
ustave SFRJ, po katerem Narodna banka Jugoslavije izdaja 
bankovce in kovance. Pri predlogu sprememb je treba upo- 
števati, da izdaja novih apoenov bankovcev in kovancev nima 
nobenega vpliva na monetarne okvirje in obseg gotovine 
v prometu. Nasprotno, gre za čisto tehnični ukrep, ki določa 
apoensko sestavo bankovcev in kovancev, ki je omogočena, 
da se gotovinska plačila v okviru sedanjega obsega obtoka 
gotovine opravljajo kar najbolj učinkovito in smotrno. 

Iz navedenih razlogov so ta pooblastila v drugih državah 
v pristojnosti emisijskih bank, zato je nelogično, da bi bilo 
takšno tehnično vprašanje v naših razmerah v pristojnosti 
Skupščine SFRJ, kar po nepotrebnem obremenjuje skupščin- 
ska telesa in Zvezni izvršni svet ter zavlačuje postopek odlo- 
čanja pri odločanju apoenske strukture bankovcev in kovan- 
cev. Sprememba v istem členu se nanaša tudi na natančnejšo 
določitev tega odstavka z dodatkom besede »apoenov« pred 
besedami »bankovcev in kovancev«; 

12) v 61. členu osnutka zakona je urejeno zaokrožanje 
končnih obračunov v finančnem prometu. Zaokrožanje konč- 
nih računov v gotovinskem in brezgotovinskem plačilnem 
prometu je bilo doslej urejeno v zakonu o izdaji bankovcev in 
kovancev (Uradni list SFRJ št. 33/65, 57/65, 54/67, 15/70, 57/83 
in 39/85). 

Ocenjeno je bilo, da bi bilo treba takšno določbo vnesti 
v zakon o NBJ, s čimer bi se zakon o izdaji novih bankovcev in 
kovancev lahko razveljavil. To pa zato, ker ima zakon o NBJ, ki 
je bil sprejet leta 1976, posebno poglavje o izdaji bankovcev in 
kovancev, zato je edino vprašanje, ki ga ureja zakon o izdaji 
novih bankovcev in kovancev, prav to vprašanje zaokrožanja 
končnih obračunov v gotovinskem in brezgotovinskem plačil- 
nem prometu. Vsa druga vprašanja iz tega zakona so predpi- 
sana z zakonom o NBJ. S takšno rešitvijo je omogočeno, da 
se zakon o izdaji novih bankovcev in kovancev lahko razve- 
ljavi. 

V pristojnosti Narodne banke Jugoslavije je pooblastilo, da 
določi najnižji apoen, s katerim se zaokrožijo končni obračuni 
v finančnem prometu, vendar ob soglasju Zveznega izvršnega 
sveta, ker je v njegovi pristojnosti izdajanje predpisov 
s področja plačilnega prometa; 

13) v 67. členu osnutka zakona so natančnejše urejeni 
pogoji, pod katerimi se Vojaški servis Narodne banke Jugo- 
slavije vključuje v uporabo primarne emisije za kreditiranje 
selektivnih namenov (sprememba tretjega odstavka in nov 
peti odstavek 50. člena sedanjega zakona o NBJ); 

14) v 60., 67., 68. in 69. členu, ki se nanašajo na Vojaški 
servis Narodne banke Jugoslavije, so natančneje določeni 
dela in naloge, organizacija in način opravljanja kontrole dela 
in poslovanja Vojaškega servisa; 

15) v 70. členu so poleg Narodne banke Jugoslavije, narod- 
nih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin kot 
zavezancev, da evidentirajo, zbirajo, obdelujejo, izkazujejo in 
prenašajo informacije s področja monetarno-kreditnih gibanj 
in ekonomskih odnosov s tujino, določene kot take tudi banke 
in druge finančne organizacije. S tem je zagotovljen celoten 
informacijski sistem v Narodni banki Jugoslavije; 

16) predlagane spremembe 77. do 86. člena osnutka zakona 
se nanašajo na posebna pooblastila Narodne banke Jugosla- 

vije, narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin pri izpolnjevanju kontrolne funkcije in odpravljanju 
pomanjkljivosti, ki so prišle do izraza pri praktičnem izvajanju 
teh pooblastil. 

Drugi odstavek 58. člena sedanjega zakona (81. člen 
osnutka zakona) je dopolnjen z ukrepom ustavitve tekočih 
plačil v tujini, razen plačil iz naslova zunanjih kreditov in 
konvencijskih obveznosti. Sedanji ukrepi (ustavitev nadalj- 
njega kreditiranja in nakupa vrednostnih papirjev, omejitev 
zadolževanja v tujini ter omejitev obsega in dinamike rasti 
določenih monetarno-kreditnih agregatov), kadar se spreje- 
majo za združene banke, namreč nimajo učinka, ki ga imajo, 
ko se sprejemajo za temeljne banke, ker združene banke 
nimajo vseh oblik poslovanja, ki jih imajo temeljne banke, na 
katere se sedanji ukrepi iz drugega odstavka 58. člena nana- 
šajo, zato ti ukrepi sploh ne morejo bistveno prizadeti zdru- 
žene banke. Zaradi tega je možnost za uporabo ukrepa ustavi- 
tve plačil do tujine, razen plačil iz zunanjih kreditov in konven- 
cijskih obveznosti, ki ga smejo zdaj izrekati samo kontrolorji 
NBJ v natančno določenih primerih, razširjena tudi na vse 
primere nerednosti združenih bank. 

Glede na to, da je za zakonito in učinkovito izpolnjevanje 
kontrolne funkcije nujno potrebno zagotoviti minimum samo- 
stojnosti kontrolne službe, med drugim tudi z zakonsko zago- 
tovitvijo stabilne in trajne organizacije ter statusa te službe, 
menimo, daje smotrno v 90. členu osnutka zakona predlagati, 
da se kontrola v narodnih bankah republik in narodnih ban- 
kah avtonomnih pokrajin opravlja v okviru samostojnega 
organiziranega dela, kar doslej ni bilo tako; 

17) v 90. členu osnutka zakona je bolj sistematično urejeno 
gradivo iz 64. a člena sedanjega zakona o NBJ, in sicer po 
vrstnem redu kot v samem zakonu o NBJ. Očitno je, da 
v sedanjem besedilu 64. a člena niso bila zbrana vsa poobla- 
stila Sveta guvernerjev glede pravic odločanja, saj je bilo 
stipulirano samo 20 pristojnosti, z novim besedjiom pa je 
stipulirano 31 pristojnosti. Tako je omogočeng, da se v 91. 
členu osnutka zakona racionalizira besedilo glede pooblastil 
Sveta guvernerjev, o katerih poslih odloča z navadno in 
o katerih z dvetretjinsko večino. Pri tem'fe precej manj vpra- 
šanj, o katerih Svet guvernerjev odloča s kvalificirano oziroma 
dvetretjinsko večino (določanje predlogov zakonov, predpi- 
sov in drugih splošnih aktov, ki se predlagajo Skupščini SFRJ, 
sprejetje statuta, finančnega načrta in zaključnega računa); 

18) z drugim odstavkom 96. člena osnutka zakona je stipuli- 
rano pooblastilo guvernerja Narodne banke Jugoslavije, da 
izda navodila za izvajanje sklepov Sveta guvernerjev iz 95. 
člena osnutka zakona; 

19) v 105. do 114. členu osnutka zakona je spremenjeno, 
dopolnjeno in natančneje določeno gradivo, ki se nanaša na 
prihodke, odhodke in sklade Narodne banke Jugoslavije. 

Glavna sprememba je v tem, da je natančno določeno, da 
so prihodki od nominalnih obresti za kredite Narodne banke 
Jugoslavije, ki se plasirajo prek narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih pokrajin, prihodek Narodne 
banke Jugoslavije. Narodna banka Jugoslavije določi, kolik- 
šen del teh prihodkov se izloča za kritje dela odhodkov 
narodnih bank republik oziroma avtonomnih pokrajin, ki se 
ne morejo pokriti z lastnimi prihodki. 

Poleg tega je s posebno določbo natančno določeno, da 
o presežku prihodkov nad dohodki oziroma o načinu kritja 
presežka odhodkov nad prihodki Narodne banke Jugoslavije 
odloča Skupščina SFRJ. 

Druge spremembe in dopolnitve v tem delu so samo 
podrobnosti glede pristojnega organa, rokov in način odloča- 
nja o prihodkih, odhodkih oziroma skladih Narodne banke 
Jugoslavije. 

V zakonskih rešitvah za način ustvarjanja prihodkov in kritje 
odhodkov ter za oblikovanje skladov Narodne banke Jugosla- 
vije smo izhajali iz stališča, da se zakon o celotnem prihodku 
in dohodku ne nanaša na funkcionalno poslovanje Narodne 
banke Jugoslavije, temveč je treba to urediti na poseben 
način v tem zakonu, kot to ustreza tudi specifičnemu položaju 
Narodne banke Jugoslavije (ta nima niti niti celotnega pri- 
hodka niti dohodka). To je bilo potrjeno tudi z zadnjimi 
spremembami in dopolnitvami zakona o celotnem prihodku 
in dohodku iz avgusta 1988; 

20) kazenske določbe (115. in 116. člen osnutka zakona so 
stipulirane tako, da se nanašajo samo na odgovornost bank in 
drugih finančnih organizacij in odgovornit] oseb, medtem ko 
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za Narodno banko Jugoslavije, narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin kot ustanove federacije, 
republik ali avtonomnih pokrajin ne velja kazenska, temveč 
samo politična odgovornost za neizpolnjevanje svojih obvez- 
nosti in nalog. 

VI. OCENA SREDSTEV, POTREBNIH IZ 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz 
proračuna federacije. 

DOPOLNITEV OBRAZLOŽITVE ~ 

Med usklajevanjem osnutka zakona o Narodni banki Jugo- 
slavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin v komisiji ZIS 
za družbenoekonomske odnose in na seji Zveznega izvršnega 
sveta je predstavnik Sekretariata za zakonodjo, pravosodje in 
upravo opozoril, da 9. točka tretjega odstavka 24. člena 
osnutka zakona (8. točka drugega odstavka 16. člena veljav- 
nega zakona) in 34. člen osnutka zakona (27. člen veljavnega 
zakona) nista v skladu s 23. in 267. členom ustave SFRJ, ker 
se samo z zakonom lahko predpišejo ukrepi za omejitev 
razpolaganja s sredstvi družbene reprodukcije. Čeprav je v 9. 
točki amandmaja IX k ustavi SFRJ predlagana sprememba 23. 
člena ustave SFRJ, velja pripomba tudi glede na tako spreme- 
njeno besedilo. 

Bistvo pripombe je, da je z navedenima členoma osnutka 

Narodna banka Jugoslavije pooblaščena, da v okviru ukrepov 
monetarno-kreditne politike in ukrepov za ohranjanje likvid- 
nosti bank in drugih finančnih organizacij lahko predpisuje 
ukrepe in pogoje za omejitev razpolaganja s sredstvi druž- 
bene reprodukcije tem subjektom. To pooblastilo Narodne 
banke Jugoslavije je temeljilo in temelji na 260. in 261. členu 
veljavne ustave SFRJ. Tako pooblastilo izvira tudi iz 2. in 3. 
točke amandmaja XXXI k ustavi SFRJ. 

Glede na navedeno bi bilo treba še enkrat oceniti, ali sta 
določbi 260. in 261. člena v nasprotju s 23. in 267. členom 
ustave SFRJ, po katerih se omejitv razpolaganja s sredstvi 
družbene reprodukcije lahko predpiše samo v posebnih in 
izrednih situacijah, in sicer s posebnim zakonom v vsakem 
posamičnem primeru. 

Pri tem je treba upoštevati, da ima Narodna banka Jugosla- 
vije po 260. členu ustave SFRJ ustavno pravico in obveznost, 
da uravnava količino denarja v obtoku, kar le-ta uresničuje 
tudi z ukrepi monetarno-kreditne politike in politike ohranja- 
nja likvidnosti bank. Zato njenih ukrepov ni mogoče šteti za 
ukrepe za omejitev razpolaganja z družbenimi sredstvi v smi- 
slu 267. člena, temveč za ukrepe za uravnavanje količine 
denarja v obtoku v smislu 260. člena ustave SFRJ. 

Če se oceni, da bi bilo treba v amandmajih, s katerimi se 
spremenita 260. in 261. člen ustave SFRJ, predvideti izjemo, 
s katero bi se določila pravica Narodne banke Jugoslavije, da 
predpiše ukrepe kreditno-monetarne politike in ohranjanja 
likvidnosti bank in drugih finančnih organizacij tudi z omeje- 

. vanjem pravice do razpolaganja s sredstvi družbene repro- 
dukcije, bi bilo treba to zagotoviti s sedanjo ustavno reformo. 
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