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SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
14. aprila 1989 

Skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije je 
sklicana za petek, 14. aprila 1989. 

Na dnevnem redu skupne seje vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije so volitve člana Predsedstva Socialistične 
federativne republike Jugoslavije iz Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 14. aprila 1989 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora so sklicane za petek, 14. aprila 1989. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- informacijo o Evropskih skupnostih in o Evropi 1992 
ter vključevanje in priprave Slovenije za nove zahteve 
evropskega trga 

- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona 
o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in imenovanju 
poslovodnih organov v organizacijah združenega dela, 
s predlogom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o urejanju prostora, s predlogom zakona 

- osnutek sprememb in dopolnitev pravilnika o ravna- 
nju z gradivi zaupne narave. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- informacijo o vključevanju SR Slovenije v obstoječe 
oblike regionalnega sodelovanja v evropskem prostoru 

- poročilo o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR 
Slovenije iz leta 1975 in srednjeročnega programa ukre- 
pov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja 
- pobudo za sklenitev družbenega dogovora o ukrepih 

za spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo obstoje- 
čih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plinskih 
polj, z osnutkom družbenega dogovora. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta odločala 
o dajanju soglasja k: 

- samoupravnemu sporazumu o spremembah in dopol- 
nitvah samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Samo- 
upravne interesne skupnosti za ceste Slovenije 
- spremembam in dopolnitvam statuta Samoupravne 

interesne skupnosti za ceste Slovenije. 
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- osnutek zakona o opravljanju gospodarskih dejavno- 

sti V tujini 
- osnutek zakona o oprostitvi plačila carine in drugih 

uvoznih davščin za uvoz opreme in reprodukcijskega 
materiala za IX. konferenco neuvrščenih držav 1989 v Beo- 
gradu 

- osnutek zakona o zagotovitvi dinarskih sredstev za 
predčasno odplačilo obveznosti iz naslova Zunanjih kredi- 
tov Narodne banke Jugoslavije 

- osnutek zakona o zunanjetrgovinskem prometu. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma 

družbenopolitičnih organizacij. 

Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 
v mesecu aprilu 1989 

OSNUTEK 

deviznega zakona (ESA-716) 

OSNUTEK ZAKONA 

o zunanjetrgovinskem prometu (ESA-713) 



OSNUTEK 

deviznega zakona (ESA-716) 

POVZETEK 

Osnutek tega zakona vsebuje naslednje rešitve: 
- trajne določbe veljavnega zakona o deviznem poslovanju 

z manjšimi spremembami in dopolnitvami; 
- določitev posebnih pogojev na področju deviznega poslo- 

vanja za podjetja, ki opravljajo investicijska dela v tujini, 
dolgoročno proizvodno kooperacijo s tujino, posle posredo- 
vanja v zunanjetrgovinskem prometu, agencijske in druge 
posle, ki imajo na podlagi drugih zveznih zakonov določene 
posebnosti glede na redne posle zunanjetrgovinskega pro- 
meta; 

- način plačevanja uvoza blaga, storitev in neblagovna 
plačila; 

- način plačevanja in sprejemanja plačil uvoza in izvoza, 
opravljenega z državami, s katerimi je sklenjena mednarodna 
pogodba o klirinškem načinu plačevanja in sprejemanja 
plačil; 

- vključitev delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejav- 
nost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, 

v ekonomske odnose s tujino, pri čemer so ti subjekti glede 
pravic in obveznosti izenačeni s podjetji; 

- uvajanje dinarja kot možnega plačilnega sredstva med 
domačimi in tujimi osebami. 

Predlagane rešitve zagotavljajo: 
- motiviranost podjetij, da realizirajo večji izvoz in hitrejšo 

izterjavo plačil realiziranega izvoza, to pa prispeva k delova- 
nju enotnega deviznega tržišča ob uravnovešeni ponudbi 
deviz in povpraševanju po njih; 

- večjo stopnjo varnosti tuje osebe na podlagi terjatev pri 
poslovanju z domačimi subjekti; 

- samostojnost podjetij, kot subjektov gospodarjenja 
v poslih s tujino; 

- da je dinar edino plačilno sredstvo v državi in da se devize 
uporabljajo izključno za plačila do tujine; 

- precejšnjo deregulacijo na področju deviznega poslova- 
nja, pri tem pa je treba upoštevati določene posebnosti na 
tem področju, ki so predvsem posledica nekonvertibilnosti 
domače valute. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

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

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

Sprejemanje plačil in plačevanje je pri poslovanju z drža- 
vami, s katerimi je sklenjena plačilna ali druga meddržavna 
pogodba, opravljen na način, določen s to pogodbo. 

Devize po tem zakonu so terjatve v tujini iz kateregakoli 
naslova, ki se glasijo na tujo valuto in se lahko uporabijo za 
plačevanje v tujini. 

Z devizami so mišljene tudi vse vrste efektivnega tujega 
denarja, razen kovanega zlatega denarja. 

Devize se uporabljajo samo za plačevanje v tujini. 

2. člen 
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določijo in 

uskladijo sorazmerja med izvozom in uvozom blaga in stori- 
tev, finančne in druge ekonomske transakcije med domačimi 
in tujimi osebami. 

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

deviznem tržišču. 
4. člen 

Podjetje, obratovalnica, kmetijsko gospodarstvo, zadruga 
in vse oblike združevanja podjetij (v nadaljnjem besedilu: 
podjetje), banka, zbornica, samoupravna interesna skupnost, 
druga samoupravna organizacija in skupnost,družbenopoli- 
tične skupnosti, njihovi organi in organizacije, družbenopoli- 
tične in druge družbene organizacije in druge pravne osebe 
s sedežem v Jugoslaviji (v nadaljnjem besedilu: druge pravne 
osebe), civilne pravne osebe ter fizična oseba s stalnim prebi- 
vališčem v Jugoslaviji se po tem zakonu štejejo za domačo 
osebo. 

S civilno pravno osebo je po tem zakonu mišljena domača 
oseba s statusom pravne osebe, ki ne opravlja gospodarske 
dejavnosti. 

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

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

dajanje deviz v hrambo med domačimi osebami ter med 
domačo osebo in tujo osebo v Jugoslaviji. 

6. člen 
Prepovedano je plačevanje in sprejemanje plačil v devizah 

ali v 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, ter 
izkazovanje cene v tuji valuti, če z zveznim zakonom ni dru- 
gače določeno. 

Pravni posel, ki je v nasprotju s prepovedjo iz prvega 
odstavka tega člena, je ničen. 

7. 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). 

8. 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 podjetja, če ni z zveznim 
zakonom 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 pa ju opravlja 
inštitut za varnost. 

9. člen 
Poslovanje s tujino oseb iz 4., 7. in 8. člena tega zakona je 

pod devizno kontrolo. 

II. ENOTNO DEVIZNO TRŽIŠČE IN TEČAJ 
DINARJA 

10. člen 
Enotno devizno tržišče po tem zakonu sestavljajo vsi posli 

nakupa in prodaje deviz med pooblaščenimi bankami in 
podjetji ter drugimi pravnimi osebami, med pooblaščenimi 
bankami neposredno in na medbančnem sestanku enotnega 
deviznega tržišča. 

Narodna banka Jugoslavije ureja način in organizacijo dela 
enotnega deviznega tržišča, način ugotavljanja devizne pozi- 
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cije, lahko pa določi tudi mejo, do katere se sme s pogodbo 
določiti tečaj za terminski nakup oziroma prodajo deviz ter 
pogoje, pod katerimi se smeta opravljati terminska prodaja in 
nakup deviz. 

11. člen 
Medbančni sestanek enotnega deviznega tržišča je pose- 

ben del enotnega deviznega tržišča. Medbančni sestanek 
enotnega deviznega tržišča je reden, organiziran in vnaprej 
določen sestanek predstavnikov bank, pooblaščenih za posle 
s tujino, na katerem sodeluje tudi Narodna banka Jugoslavije. 

12. člen 
Banke, pooblaščene za posle s tujino, med seboj kupujejo 

in prodajajo devize na medbančnem sestanku enotnega 
deviznega tržišča, na katerem sodeluje tudi Narodna banka 
Jugoslavije. 

Banke, pooblaščene za posle s tujino, kupujejo in prodajajo 
devize tudi neposredno med seboj pod pogoji, ki jih določa 
akt iz 10. člena tega zakona. 

13. člen 
Na enotnem deviznem tržišču se smejo devize kupovati in 

prodajati promptno in terminsko. 
S promptnim nakupom oziroma prodajo deviz sta mišljena 

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

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

Za terminski nakup oziroma prodajo deviz velja tečaj, za 
katerega se dogovorita pogodbenici. 

14. člen 
Tečaj dinarja je enoten in se uporablja za vse vrste finanč- 

nih in drugih ekonomskih transakcij s tujino. 
Tečaj dinarja se določi na enotnem deviznem tržišču 

v skladu s ponudbo deviz in povpraševanjem po devizah na 
enotnem deviznem tržišču in z intervencijo Narodne banke 
Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije intervenira tako, da izhaja iz 
relativnega razmerja med cenami na domačem in tujem 
tržišču in medvalutnih razmerij, da bi se ohranila dosežena 
raven mednarodne konkurenčnosti izvoza in ekonomske poli- 
tike, ki izhaja iz uresničevanja plačilne bilance Jugoslavije. 

Tečaj za obračunsko valuto se določa dnevno, v odvisnosti 
od gibanja tečaja dinarja nasproti košari valut v skladu z ures- 
ničevanjem dela plačilne bilance Jugoslavije, ki se nanaša na 
države, s katerimi je sklenjena mednarodna pogodba o klirin- 
škem načinu plačevanja. 

15. člen 
Metodologijo za oblikovanje tečaja dinarja predpiše 

Narodna banka Jugoslavije. 
Narodna banka Jugoslavije najmanj šestmesečno obvešča 

Skupščino SFRJ o uresničevanju politike tečaja dinarja. 

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

prodaje deviz na medbančnem sestanku enotnega deviznega 
tržišča, se določijo srednji tečaji tujih valut. 

Na podlagi srednjih tečajev tujih valut se oblikujejo nakupni 
in prodajni tečaji tako, da se prišteje oziroma odšteje marža, 
določena s predpisom iz drugega odstavka 10. člena tega 
zakona. 

Nakupni tečaj iz drugega odstavka tega člena se uporablja 
za obračun dinarske protivrednosti sprejetega plačila v devi- 
zah zaradi izplačila dinarjev. 

Prodajni tečaj iz drugega odstavka tega člena se uporablja 
za obračun dinarske protivrednosti deviz za plačevanje v tu- 
jini. 

Podjetje ali druga pravna oseba ugotavlja terjatve in obvez- 
nosti v devizah praviloma ob koncu vsakega meseca, najpoz- 

neje pa ob koncu obračunske dobe, in jih izkaže v stanjih in 
bilancah v dinarjih po srednjem tečaju, ki velja zadnji dan 
v mesecu. 

17. člen 
Osnova za obračun carine in drugih davščin se določi 

z uporabo srednjih tečajev tujih valut in tečaja za obračunsko 
valuto, določenih na predzadnjem medbančnem sestanku 
enotnega deviznega tržišča v mesecu, ki mu sledi mesec, 
v katerem je nastala obveznost plačila carine in drugih 
davščin. 

Vrednost realiziranega izvoza, uvoza in drugih ekonomskih 
transakcij s tujino se izkazuje po tekočem tečaju. 

Za statistiko se uporablja tečaj, po katerem je določena 
projekcija plačilne bilance Jugoslavije. Podatki o pravici do 
uvoza in plačevanja ter podatki o uporabi določenih pravic do 
uvoza in plačevanja se izkazujejo po istem tečaju in v isti 
vrednostni enoti, v kateri so izkazane tudi vrednosti, določene 
s projekcijo plačilne bilance Jugoslavije. 

18. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, ugotavlja svojo 

dnevno devizno pozicijo in jo posreduje Narodni banki Jugo- 
slavije. 

Dnevna devizna pozicija banke, pooblaščene za posle 
s tujino, obsega vsa sredstva razpoložljiva za plačila v tujini, in 
vsa plačila v tujini, ki dospejo v rokih, določenih s predpisom 
iz drugega odstavka 10. člena tega zakona, vštevši tudi zne- 
sek deviz iz naslova efektivno zmanjšanih deviznih pri- 
hrankov. 

Devize, prejete iz naslova efektivno povečanih deviznih 
prihrankov, se ne vštejejo v dnevno devizno pozicijo banke, 
pooblaščene za posle s tujino, kot tudi ne v najmanjši oziroma 
najvišji znesek deviz, ki jih sme ta banka imeti na računih 
v tujini. 

Z efektivno povečanimi deviznimi prihranki po tretjem 
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 dvignjenih 
deviznih hranilnih vlog. 

19. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, sme v skladu s tem 

zakonom na tujih deviznih tržiščih kupovati in prodajati de- 
vize. 

20. člen 
Narodna banka Jugoslavije določi z aktom iz drugega 

odstavka 10. člena tega zakona vrste deviz, ki se smejo kupo- 
vati in prodajati na enotnem deviznem tržišču, ter vrste deviz, 
s katerimi intervenira na enotnem deviznem tržišču. 

Če nastanejo večje motnje v medvalutnih razmerjih na tujih 
deviznih tržiščih, sme Narodna banka Jugoslavije začasno 
omejiti ali prepovedati nakup in prodajo določenih deviz na 
enotnem deviznem tržišču in na tujih deviznih tržiščih. 

21. člen 
Narodna banka Jugoslavije kupuje in prodaja devize na 

medbančnem sestanku enotnega deviznega tržišča, da bi se 
ohranila splošna likvidnost pri plačevanju do tujine, uresničil 
enotni tečaj dinarja, vplivalo na njegovo raven in da bi se 
uresničila določena politika deviznih rezerv države. 

III. PLAČILNA BILANCA JUGOSLAVIJE 

22. člen 
Plačilna bilanca Jugoslavije je enotna in obsega bilanco 

vseh ekonomskih in drugih finančnih transakcij med doma- 
čimi in tujimi osebami-. 

Plačilna bilanca Jugoslavije vsebuje podbilance, ki se dolo- 
čijo na podlagi metodologije za določanje in spremljanje 
uresničevanja plačilne bilance Jugoslavije, ki jo predpiše 
Zvezni izvršni svet. 
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23. člen 
Projekcija plačilne bilance Jugoslavije se sprejme za vsako 

leto in temelji na srednjeročnem družbenem planu Jugosla- 
vije, na katerem temelji tudi skupna devizna politika. 

Skupna devizna politika obsega politiko spodbujanja izvoza 
blaga in storitev in drugih oblik ekonomskih odnosov s tujino, 
politiko uvoza, politiko izvoza, politiko tečaja, politiko deviz- 
nih rezerv in politiko kreditnih odnosov s tujino. 

Projekcijo plačilne bilance Jugoslavije skupaj s skupno 
devizno politiko sprejme Skupščina SFRJ na predlog Zvez- 
nega izvršnega sveta. 

24. člen 
Uresničevanje plačilne bilance Jugoslavije mesečno sprem- 

lja Narodna banka Jugoslavije in o tem poroča Zveznemu 
izvršnemu svetu. 

Narodna banka Jugoslavije sestavlja posebno bilanco goto- 
vinskih deviznih tokov iz projekcije plačilne bilance Jugosla- 
vije in mesečno spremlja njeno uresničevanje. 

Narodna banka Jugoslavije po potrebi, najmanj pa vsakih 
šest mesecev, predloži Skupščini SFRJ poročilo o uresničeva- 
nju plačilne bilance Jugoslavije. 

25. člen 
Če se v obdobju do uresničitve konvertibilnosti dinarja po 

merilih, ki jih je Jugoslavija sprejela kot mednarodno obvez- 
nost, ki traja nepretrgoma dlje kot 30 dni, niti z intervencijo 
Narodne banke Jugoslavije ne uskladita ponudba deviz in 
povpraševanje po devizah na enotnem deviznem tržišču, 
Zvezni izvršni svet sprejme in predlaga naslednje dopolnilne 
ukrepe za povečanje izvoza in deviznega priliva: 

1) dodatno prilagajanje tečaja dinarja; 
2) druge ukrepe za spodbujanje izvoza in deviznega priliva, 

predvsem na področju davčne politike in carinske politike ter 
kreditno-monetarne politike. 

Poleg ukrepov iz prvega odstavka tega člena lahko Zvezni 
izvršni svet predpiše: 

1. ukrepe na področju tekočih transakcij: 
a) obvezno polaganje dinarskih depozitov na vrednost 

blaga in storitev, ki se uvažajo, 
b) obvezno polaganje posebnih dinarskih depozitev na 

uvoz posameznega blaga in storitev, 
c) obvezno vplačilo posebnih taks za plačila do tujine; 
2. omejitev prinašanja dinarjev iz tujine in odnašanja dinar- 

jev v tujino ter omejitev odnašanja deviz iz države; 
3. druge ukrepe omejitve pri tekočih in finančnih transak- 

cijah. 
Ukrepi iz drugega odstavka tega člena morajo biti selek- 

tivni, časovno omejeni in smejo trajati, dokler se ne odpravijo 
motnje, največ do konca leta, v katerem so bili sprejeti, če so 
motnje, zaradi katerih so bili ti ukrepi predpisani, ne odpravijo 
med njihovo uporabo, sme Zvezni izvršni svet podaljšati rok 
trajanja teh ukrepov, o čemer mora takoj obvestiti Skupščino 
SFRJ. 

IV. PLAČILNI PROMET S TUJINO 

26. 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. 

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. 

27. člen 
Narodna banka Jugoslavije sme odobriti drugačen način 

plačevanja s tujino, kot je predvideno s pogodbo iz 26. člena 

tega zakona, če navedena pogodba takega načina plačevanja 
ne izključuje. 

Narodna banka Jugoslavije določi pogoje, pod katerimi 
sme narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine dovoliti podjetju, da pobota dolgove in terja- 
tve s tujino. 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine sme dovoliti podjetju, da plačuje oziroma 
sprejema plačila v efektivnem tujem denarju ter da za del 
izvoza storitev sprejme plačilo v valuti, ki je po predpisu 
zadevne države ni mogoče transferirati, pod pogoji, ki jih 
določi Narodna banka Jugoslavije. 

Dovoljenje iz drugega odstavka tega člena za plačevanje 
uvoza in sprejemanje plačila za izvoz proizvodov s posebnim 
namenom, daje Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis. 

28. člen 
Plačilni promet s tujino se opravlja po banki, pooblaščeni 

za posle s tujino. 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, sme plačevati in 

sprejemati plačila prek posebnih računov samo, če so taki 
sporazumi predvideni v meddržavni pogodbi ali če je to pred- 
videno z aktom Zveznega izvršnega sveta. 

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. 

29. člen 
Prepovedao je sklepanje pogodb za posle, pri katerih se 

plačila za blago in storitve, izvožene v državo, s katero se 
plačilni promet opravlja v konvertibilnih devizah, sprejemajo 
prek klirinškega računa. 

30. člen 
Narodna banka Jugoslavije opravlja plačilni promet s tujino 

za federacijo ter njene organe in organizacije. 
Narodna banka Jugoslavije - vojaški servis opravlja plačilni 

promet s tujino,ki ga Zvezna direkcija za promet in rezerve 
proizvodov s posebnim namenom opravlja za račun organiza- 
cij zdrJženega dela (podjetij) - proizvajalk proizvodov 
s posebnim namenom, v skladu s predpisom iz 26. člena tega 
zakona. 

31. 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 opravljene storitve v zračnem, 
železniškem in ptt prometu pa v rokih in po postopkih, ki so 
predpisani v mednarodni pogodbi. 

Terjatve iz naslova izvoza blaga in storitev na kredit morajo 
domače osebe izterjati v roku, predvidenem v kreditni po- 
godbi. 

Ne glede na prvi in drugi odstavk tega člena smejo narodne 
banke republik oziroma narodni banki avtonomnih pokrajin 
(enkratno) 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, ter pogojev in možnosti za izterjavo plačila za posa- 
mezno blago oziroma opravljeno storitev, pod pogoji in 
v rokih, ki jih določi Zvezni izvršni svet. 

Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis sme dati dovo- 
ljenje iz tretjega odstavka tega člena za proizvode s posebnim 
namenom. 

Zoper odločbo narodne banke republike oziroma narodne 
banke avtonomne pokrajine, kot tudi zoper odločbo Narodne 
banke Jugoslavije - Vojaškega servisa, izdano na podlagi 
četrtega in petega odstavka tega člena, je dopustna pritožba 
Narodni banki Jugoslavije (zoper dokončno odločbo Narodne 
banke Jugoslavije pa ni mogoč upravni spor). 

32. člen 
Za dan izterjave po 31. členu tega zakona se šteje: 
1) dan, ko so bile devize vplačane v dobro računa banke, 

pooblaščene za posle s tujino; 
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2) dan, ko je bilo izdano dovoljenje o pobotu dolgov in 
terjatev s tujino; 

3) dan, ko je bilo ocarinjeno blago, s katerim se plačuje 
opravljeni izvoz blaga in storitev. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše z aktom iz petega 
odstavka 26. člena tega zakona, kateri dan se šteje za dan 
izterjave v primerih, ki niso navedeni v prvem odstavku tega 
člena. 

Če je bilo podjetju zaradi opravljanja določenih del dovo- 
ljeno, da ima devize na računih v tujini, se za dan izterjave 
šteje dan, ko je bil znesek deviz knjižen v dobro računa 
podjetja v tujini. 

33. člen 
Podjetje izbere banko, pooblaščeno za posle s tujino, prek 

katere bo sprejemalo plačila v devizah iz tujine oziroma ki bo 
izplačevala dinarsko protivrednost. 

Dinarska protivrednost iz prvega odstavka tega člena se 
izplača podjetju, za katerega račun je bil opravljen izvoz. 

Dinarska protivrednost se izplača po nakupnem tečaju, ki 
velja na dan izplačila. 

Ce banka, pooblaščena za posle s tujino, ne izplača dinar- 
ske protivrednosti v roku, jo bremenijo vsi stroški podjetja, ki 
nastanejo zaradi tega. 

34. člen 
Terjatve, ki se glasijo na obračunsko valuto, prodaja 

Narodna banka Jugoslavije prek banke, pooblaščene za posle 
s tujino, podjetju, ki uvaža blago in storitve iz države, s katero 
se plačevanje in sprejemanje plačil opravljata v obračunski 
valuti, po tečaju obračunske valute, ki velja na dan vplačila 
dinarske protivrednosti. 

Izplačilo dinarske protivrednosti iz naslova izterjave plačila 
v obračunski valuti se opravi iz sredstev, ustvarjenih po prvem 
odstavku tega člena, oziroma v okviru zneska manipulativ- 
nega kredita, določenega z meddržavno pogodbo z državo, 
s katero je sklenjen klirinški način plačevanja. Dinarska proti- 
vrednost realiziranega plačila v obračunski valuti se obračuna 
z uporabo tečaja obračunske valute, ki velja na dan izplačila 
dinarske protivrednosti. 

35. čien 
če se izterjava plačila v devizah iz tujine opravi po poteku 

rokov iz 31. člena tega zakona, se izplačilo dinarske protivred- 
nosti opravi po tečaju, ki je veljal zadnjega dne zakonskega 
roka za izterjavo plačila. 

Če je bila dospela terjatev izterjana kot izvršitev pravno- 
močne sodbe* se ne glede na prvi odstavek tega člena dinar- 
ska protivrednost izplača po tečaju, ki je veljal na dan izter- 
jave te terjatve, ki pa ne sme biti daljši kot 60 dni od dneva 
izdaje sodbe. 

Razliko dinarske protivrednosti, ki nastane z uporabo 
tečaja, ki velja na dan izterjave plačila, in tečaja iz prvega 
odstavka tega člena, mora banka, pooblaščena za posle 
s tujino, v dveh dneh po izvršenem izplačilu dinarske proti- 
vrednosti vplačati v dobro posebnega računa, določenega 
z zveznim zakonom, ki ureja zunanjetrgovinski promet. 

Alternativa 35. člena 
35. člen se črta. 

36. člen 
Uvoz blaga se sme izjemoma plačati vnaprej oziroma pred 

uvozom blaga in realizacijo storitve, če potrebnega uvoza ni 
mogoče zagotoviti drugače. 

Podjetje mora blago, plačano po prvem odstavku tega 
člena, uvoziti najpozneje v 60 dneh po dnevu, ko je banka, 
poobalščena za posle s tujino, izvršila plačilni nalog. 

Ne glede na drugi odstavek tega člena sme narodna banka 
republike oziroma narodna banka avtonomne pokrajne dovo- 
liti podaljšanje roka za uvoz plačilnega blaga pod pogoji 
v rokih in na način, ki jih Zvezni izvršni svet določi z aktom iz 
31. člena tega zakona. 

Za dan izpolnitve obveznosti oziroma izvršitve plačilnega 
naloga se šteje dan, ko je dala banka, pooblaščena za posle 

s tujino, tuji banki nalog za izplačilo tuji osebi, oziroma dan, 
ko je bilo izvršeno izplačilo iz akreditiva. 

37.člen 
Podjetje sme dati nalog za plačilo do tujine katerikoli banki, 

pooblaščeni za posle s tujino. 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, opravlja plačila do 

tujine na podlagi naloga podjetja, ki mora vplačati dinarsko 
protivrednost deviz po prodajnem tečaju, ki velja na dan, ko 
se izvršuje nalog do tujine. 

Če banka, pooblaščena za posle s tujino, ne izvrši plačila 
v tujini v skladu z nalogom podjetja iz drugega odstavka tega 
člena, jo bremenijo vsi stroški, ki nastanejo zaradi zamude pri 
izvršitvi naloga za plačilo v tujini. 

38. člen 
Podjetje-uprabnik kredita mora v skladu s pogodbo v roku 

dospetja obveznosti iz zunanjih kreditov in obveznosti iz 
sklenjenih konvencij vplačati banki, pooblaščeni za posle 
s tujino, dinarsko protivrednost dospelih obveznosti po pro- 
dajnem tečaju, ki velja na dan izvršitve dospele obveznosti do 
tujine. 

Plačilo dospelih obveznosti iz zunanjih kreditov mora izvr- 
šiti banka, pooblaščena zA posle s tujino, ki je sklenila kre- 
ditno pogodbo oziroma dala garancijo za ta kredit, v skladu 
z zveznim zakonom. 

Če podjetje ne izvrši vplačila dinarske protivrednosti za 
plačilo obveznosti iz zunanjih kreditov, mora banka, pooblaš- 
čena za posle s tujino, ne glede na prvi odstavek tega člena 
izvršiti plačilo v tujini in s sklepom blokirati žiro račun 
podjetja, ki ga bremenijo vsi stroški, nastali zaradi zamude pri 
vplačilu dinarske protivrednosti. 

39. člen 
Podjetje mora voditi evidenco o plačevanju in sprejemanju 

plačil v zvezi z vsakim sklenjenim zunanjetrgovinskim poslom 
in kreditnim poslom s tujirjp. Funkcionar, ki vodi zvezni 
upravni organ za finance, predpiše, kako se vodi evidenca iz 
prvega odstavka tega člena. 

40. člen 
Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 

nomne pokrajine sme, kadar poslovanje s tujino to zahteva, 
podjetju ali drugi družbeni pravni osebi dovoliti, da ima 
devize, potrebne za to poslovanje, pri jugoslovanskih ali 
mešanih bankah v tujini. 

Dovoljenje, da se smejo imeti devize po prvem odstavku 
tega člena, se sme dati na podlagi: 
1) izvajgnja investicijskih del v tujini; 
2) posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu iz zveznega 
zakona, ki ureja zunanjetrgovinski promet; 
3) agencijskih in špedicijskih poslov; 
4) opravljanja določenih poslov, ki jih za potrebe tuje osebe 
opravljajo organizacije, ki se ukvarjajo znanstvenoraziskoval- 
nim in raziskovalno-razvojnim delom; 
5) črpanja deviznih sredstev iz kreditov mednarodnih finanč- 
nih organizacij, s katerimi se izpolnjujejo obveznosti domačih 
uporabnikov kreditov do tujih izvajalcev, ki so dobili posel na 
mednarodni licitaciji v zvezi s temi krediti. 

Narodna banka Jugoslavije določi pogoje in merila, pod 
katerimi se smejo imeti devize na deviznem računu pri jugo- 
slovanskih ali mešanih bankah v tujini, in pod katerimi se 
smejo imeti devize na računih v tujini. 

Narodna banka Jugoslavije sme dovoliti zveznemu organu 
in organizaciji, da imata devize v tujini. 

Podjetje ima devize, ustvarjene na podlagah iz drugega 
odstavka tega člena, na deviznem računu do realizacije posla 
oziroma do izpolnitve s pogodbo prevzete obveznosti do tuje 
osebe ali dokler ne porabi deviz za namene, določene 
s pogodbo s tujo osebo. 

Deviz, ustvarjenih iz naslova provizije na podlagah iz 2. in 3. 
točke drugega odstavka tega člena, ni dovoljeno imeti na 
deviznem računu. 

Podjetja, ki tujim osebam opravljajo storitve iger na srečo 
v igralnicah zaprtega tipa, smejo imeti del efektivnih tujih 
plačilnih sredstev, pridobljenih na tej podlagi, do zneska, ki 
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jim ga dovoli organ, ki izda dovoljenje za opravljanje teh 
storitev. 

Del deviz, ki ostane podjetju po realizaciji odobrenega 
posla oziroma po izpolnitvi obveznosti do tuje osebe, mora 
podjetje prodati banki, pooblaščeni za posle s tujino v dveh 
delavnikih po realizaciji posla oziroma izvršitvi pogodbe. 

Podjetje, ki terjatev iz naslova izvajanja investicijskih del 
v tujini izterja z uvozom blaga, sme pri banki, pooblaščeni za 
posle s tujino, kupiti devize v višini, določeni v dovoljenju 
zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino, 
s katerim je bila dovoljena taka izterjava, in jih imeti na 
deviznem računu pri banki, pooblaščeni za posle s tujino, do 
realizacije posla. 

41. člen 
Podjetja, ki opravljajo storitve v mednarodnem prevozu 

blaga in potnikov, in zavarovalne organizacije se smejo dogo- 
voriti o plačevanju in sprejemanju plačil za storitve prek 
kontokorentnega računa, ki se vzpostavi s tujo osebo, in imeti 
devize na računu v tujini pri banki, pooblaščeni za posle 
s tujino, v skladu s 40. členom tega zakona. 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine sme v skladu s pogoji in merili iz 40. člena 
tega zakona dovoliti podjetju, da ima na računu pri banki, 
pooblaščeni za posle s tujino, devize za plačilo stroškov 
predstavništva oziroma poslovne enote v tujini. 

Podjetja, ki opravljajo prevozne storitve v železniškem in 
zračnem prometu, in podjetja, ki opravljajo poštne, telegraf- 
ske in telefonske storitve na podlagi mednarodnih pogodb, 
plačujejo storitve in sprejemajo plačila zanje prek kontoko- 
rentnega računa v skladu s temi pogodbami. 

Dogovorni 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 preneha veljati pogodba iz prvega odstavka tega člena, 
se mora terjatveni saldo na kontokorentnem računu poravnati 
v 30 dneh po prenehanju pogodbe. 

42. člen 
Podjetja iz 40. in 41. člena tega zakona morajo narodni 

banki republike oziroma narodni banki avtonomne pokrajine 
pošiljati poročila o prometu in stanju sredstev na računih 
v tujini ter druge podatke na način in v rokih, ki jih določi 
Narodna banka Jugoslavije. 

43. člen 
Razlike v vrednosti, nastale pri poslovanju s tujino zaradi 

prevoznih rizikov, bonifikacije, prenalov, rabata, popravkov 
vrednosti, predčasne izterjave plačila za blago, prodano na 
kredit z odplačilnim rokom, daljšim od treh let, in podobno, se 
opravičujejo z dokumentacijo. O opravičevanju nastalih razlik 
odloča organ upravljanja podjetja. 

Razlika v vrednosti, nastala iz naslova neizvršene iztejrave 
plačila izvoza, za katero je bila podjetiju izplačana odškod- 
nina v dinarjih na podlagi pogodbe o zavarovanju izvoznih 
poslov pred nekomercialnimi riziki, se opraviči z listino o nev- 
našanju tega zneska deviz v državo, ki jo izda Jugoslovanska 
banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje. 

Postopek opravičevanja razlik iz tega člena predpiše funk- 
cionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, v sporazumu 
s funkcionarjem, ki vodi zvezni upravni organ za ekonomske 
odnose s tujino. 

44. člen 
Način usklajevanja plačevanja in sprejemanja plačil iz 

uvoza in izvoza blaga in storitev v maloobmejnem in sosed- 
nem čezmorskem prometu ter po mednarodnih sejemskih 
kopenzacijskih poslih, ki se opravljajo prek posebnega 
računa iz 28. člena tega zakona se v skladu z rešitvijo iz 34. 
člena tega zakona uredi s predpisom, ki ga izda Zvezni izvršni 
svet. 

Plačevanje in sprejemanje plačil iz naslova vezanih poslov 
se opravljata na enak način kot iz naslova rednih poslov 
izvoza in uvoza. 

45. člen 
Tuja oseba sme dinarje in devize deponirati na vpogled, 

z odpovednim rokom ali vezano samo pri pooblaščeni banki. 
Narodna bana Jugoslavije lahko določi pogoje, pod kate- 

rimi se smejo sredstva tujih oseb psrejemati v depozit. 

46. člen 
Tuja oseba sme pridobivati terjatve v dinarjih na računu pri 

pooblaščeni banki: 
1) z nakupom dinarjev za devize iz prvega odstavka 20. 

člena tega zakona; 
2) s prodajo blaga in storitev domači osebi za dinarje; 
3) iz naslova deleža v dobičku, iz naslova vračila sredstev, 

vloženih v družbeno podjetje, in iz naslova deleža v neto 
premoženju in repatriacije tega dela, če je tuji vlagatelj sred- 
stva vložil v mešano podjetje, po prenehanju tega podjetja; 

4) s prenosom z računa druge tuje osebe, ki ima sredstva iz 
kakšnega izmed naslovov iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka; 

5) s konverzijo terjatev v devizah iz določenih zunanjih 
sredstev v skladu z zveznim zakonom, ki ureja kreditne 
odnose s tujino. 

Plačevanje uvoza blaga in storitev po 2. točki prvega 
odstavka tega člena opravlja podjetje v okviru pravic do uvoza 
in plačevanja. 

Terjatve v dinarjih iz prvega odstavka tega člena sme tuja 
oseba uporabljati za plačevanje blaga in storitev in za druga 
plačila v Jugoslaviji, za vlaganje v podjetja v državi, za transfer 
v tujino, za prenos na drugo tujo osebo ter za dajanje kreditov 
podjetjem v državi, razen iz naslova dinarjev, pridobljenih na 
način iz 5. točke prvega odstavka tega člena, v skladu z zvez- 
nim zakonom, ki ureja kreditne odnose s tujino. 

Dinarji, ki jih podjetje dobi se prodajo blaga in storitev tuji 
osebi v državi, ki pa jih je tuja oseba pridobila na način iz 
prvega odstavka tega člena, razen na način iz 5. točke tega 
odstavka in s prodajo prevoznih listin v mednarodnem zrač- 
nem prometu na podlagi mednarodne konvencije, se obrav- 
navajo enako kot da gre za plačilo v devizah. 

Podjetje ne sme s tujimi osebami sklepati poslov nakupa in 
prodaje blaga in storitev s plačilom oziroma s sprejemanjem 
plačil v dinarjih po tečajih, določenih na tujih deviznih tr- 
žiščih. 

47. člen 
Terjatve v dinarjih, ki jih tuja oseba pridobi kako drugače, 

ne pa po prvem odstavku 46. člena tega zakona, ima lahko na 
računu pri pooblaščeni banki in jih uporabi 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 dinarji v gotovini plačevati 
posameznikom ali skupinam iz tujine izvedbo kulturno-zabav- 
nih prireditev v Jugoslaviji pod pogoji iz prvega odstavka tega 
člena. 

48. člen 
Cena storitve tuji osebi v Jugoslaviji in domači osebi v pro- 

metu na tujih relacijah in cena turistične storitve, ki jo 
podjetje opravlja tuji osebi v državi, se sme izkazati v tuji 
valuti, plačilo zanje pa se sprejema v dinarjih po tečaju na dan 
plačila, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Cena trajnih potrošnih dobrin (stanovanj), ki jih podjetja 
— proizvajalci prodajajo jugoslovanskim delavcem na začas- 
nem delu v tujini na kredit, se sme izkazati v tuji valuti plačilo 
pa se sprejema izključno v dinarjih. 

Tuja fizična oseba sme plačevati storitve in blago z denar- 
nimi karticami in čeki tujih bank. 

Domača fizična oseba, ki opravi turistično storitev tuji osebi 
v Jugoslaviji, sprejema plačila za to storitev prek hotelsko- 
gostinskega podjetja, turistične agencije in turističnih uradov. 

Predstavništvo tujega (letalskega) prevoznika v Jugoslaviji 
sme za prevozne storitve na tujih relacijah prodajati svoje 
vozne listine domačim osebam in tujim osebam v Jugoslaviji 
za devize v skladu z mednarodno pogodbo. 

49. člen 
Posle plačilnega prometa s tujino, kreditne posle s tujino, 

devizno-valutne in menjalniške posle v Jugoslaviji opravljajo 

6 
poročevalec 



banke, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za opravljanje teh 
poslov. 

Narodna banka Jugoslavije daje bankam pooblastila za 
opravljanje poslov plačilnega prometa in kreditnih poslov 
s tujino. Narodne banke republik in narodni banki avtonom- 
nih pokrajin dajejo bankam pooblastila za opravljanje 
devizno-valutnih poslov v državi pod pogoji, ki jih predpiše 
Narodna banka Jugoslavije. 

Pooblastilo iz drugega odstavka tega člena sme narodna 
banka republike in narodna banka avtonomne pokrajine dati 
tudi poštni hranilnici v mejah njenega poslovanja, določe- 
nega z zveznim zakonom. 

Banke, pooblaščene za posle s tujino, se vpisujejo v pose- 
ben register pri Narodni banki Jugoslavije. 

50. člen 
Devize na računih v tujini bank, pooblaščenih za posle 

s tujino, se uporabljajo za plačevanje v tujini v skladu s tem 
zakonom. 

Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše najmanjši zne- 
sek deviz, ki ga lahko ima banka, pooblaščena za posle 
s tujino, na računih v tujini, in predpiše največji znesek deviz, 
ki ga smejo imeti te banke na račun v tujini, odvisno od deleža 
določene banke v celotnem plačilnem prometu vseh pooblaš- 
čenih bank in od ravni deviznih rezerv pri posameznih poo- 
blaščenih bankah. Narodna banka Jugoslavije določi pogoje, 
pod katerimi banke, pooblaščene za posle s tujino, smejo 
sredstva na račuih v tujini deponirati za nedoločen čas 
z odpovednim rokom ter vezati za določen čas. 

Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše, pri katerih tujih 
bankah smejo imeti banke, pooblaščene za posle s tujino, 
devizne račune. 

51. člen 
Pooblaščena banka sme domačim in tujim osebam za pla- 

čevanje v tujini na njihovo zahtevo konvertirati devize na 
deviznem računu in devizno hranilno vlogo. 

Narodna banka Jugoslavije sme začasno omejiti konverzijo 
deviz na deviznem računu domače osebe in deviznem računu 
tuje osebe, če to zahtevajo izredne okoliščine. 

52. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, sme devizna sredstva 

iz 110. člena tega zakona, prejeta iz naslova efektivnega 
povečanja deviznih prihrankov, ter devizna sredstva iz 112. 
člena tega zakona imeti na deviznem računu v tujini, prodati 
Narodni banki Jugoslavije ali na enotnem deivznem tržišču 
s pravico do ponovnega odkupa po tečaju na dan nakupa 
deviz oziroma jih sme prodati terminsko. 

53. 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 tržišča. 

Pooblaščena banka prodaja in kupuje od tuje osebe devize 
promptno v svojem imenu in za svoj račun po tečaju, obliko- 
vanem na medbančnem sestanku enotenga deviznega tr- 
žišča. 

Devize iz menjalniških poslov se kupujejo in prodajajo 
v skladu z zveznim zakonom. 

V. DEVIZNE REZERVE 

54. člen 
Devizne rezerve Jugoslavije sestavljajo: 
1. terjatve na računih v tujini Narodne banke Jugoslavije, 

pooblaščenih bank in drugih domačih oseb, ki se lahko upo- 
rabijo za plačevanje v tujini; 

2. vrednostni papirji, ki se glasijo na tuje denarne enote, 
s katerimi razpolagajo Narodna banka Jugoslavije in pooblaš- 
čene banke; 

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. 

55. člen 
Stanje na klirinških računih se izkazuje posebej. 

56. člen 
Devizne rezerve Jugoslavije so namenjene za ohranjanje 

splošne likvidnosti Jugoslavije pri plačevanju v tujini in za 
intervencije na enotnem deviznem tržišču (odvisno od tečaja 
dinarja v skladu z ekonmsko politiko države in politiko deviz- 
nih rezerv) 

57. člen 
Politika deviznih rezerv obsega določanje obsega in strukture 
celotnih deviznih rezerv Jugoslavije, vire in način njihovega 
oblikovanja in uporabe. 

58. člen 
Skupščina SFRJ določi najmanjši znesek stalnih deviznih 

rezerv in tekoče devizne rezerve za vsako leto ter pogoje za 
uporabo stalnih deviznih rezerv. 

Merilo za določitev tekočih deviznih rezerv je obseg plače- 
vanja, predviden v projekciji plačilne bilance Jugoslavije. 

59. člen 
Narodna banka Jugoslavije in banke, pooblaščene za posle 

s tujino, ravnajo z deviznimi rezervami Jugoslavije v skladu 
z določeno politiko deviznih rezerv. 

S stalnimi in tekočimi deviznimi rezervami ravna Narodna 
banka Jugoslavije, razen z delom tekočih deviznih rezerv, 
s katerimi ravna banka, pooblaščena za posle s tujino. 
Narodna banka Jugoslavije odloča o uporabi stalnih deviznih 
rezerv v skladu z merili, določenimi po prvem odstavku 58. 
člena tega zakona. 

60. člen 
Narodna banka Jugoslavije kupuje devize za devizne 

rezerve na enotnem deviznem tržišču. 
Narodna banka Jugoslavije kupuje in prodaja devize v tujini 

zaradi zagotavljanja ustrezne valutne strukture deviznih 
rezerv, s katerimi ravna. 

VI. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ 
DOLOČENIH POSLOV 

61. člen 
Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, sme, dokler 

trajajo ta dela, za tekoče poslovanje uporabljati 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 posojil iz naslova ustvarjenega dobička delovne enote 

za izvajanje investicijskih del v tujini, ki je v sestavi podjetja; 
4. iz sredstev, zagotovljenih iz zunanjih kreditov. 
Podjetje sme devize iz prvega odstavka tega člena uporabiti 

tudi za začasno financiranje del na podlagi drugih pogodb 
o izvajanju investicijskih del v tujini, vendar samo dokler na 
konča del po sklenjeni pogodbi, za katere realizacijo so bila 
sredstva dobljena. 

62. člen 
Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, sme z devizami 

iz 61. člena tega zakona plačevati v tujini osnovna sredstva, 
s katerimi izvaja ta dela, ter opremo in reprodukcijski mate- 
rial, ki ju vgrajuje v objekt v tujini, ki sta nabavljena pod pogoji 
in na način, določenimi z zveznim zakonom, ki ureja zunanje- 
trgovinski promet. 
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Podjetje prosto plačuje v tujini nabavo sredstev, opreme in 
materiala, ki so nabavljeni v skladu s prvim odstavkom tega 
člena. 

63. člen 
Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, izplačuje delav- 

cem med delom v tujini osebne dohodke in druge osebne 
prejemke v dinarjih, v valuti države, v kateri se izvajajo ta dela 
- zaradi kritja življenjskih stroškov delavcev v tujini, ter v kon- 
vertibilni valuti, če se plačilo za ta dela sprejema v tej valuti. 

Višina in način izplačila osebnih dohodkov in drugih oseb- 
nih prejemkov delavcev iz prvega odstavka tega člena se 
določita s samoupravnim splošnim aktom podjetja v skladu 
z zakonom. 

64. člen 
Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, mora, ko konča 

ta dela, devize, izkazane kot dobiček, ki jih ima na računu pri 
tuji banki, vnesti v državo oziroma devize na računu pri 
jugoslovanski ali mešani banki prodati v 60 dneh od dneva, ko 
konča investicijska dela. 

Če gre za izvajanje investicijskih dela na kredit, se ne glede 
na prvi odstavek tega člena rok iz omenjenega odstavka 
računa od dneva dospetja anuitet v skladu z anuitetnim načr- 
tom iz sklenjene kreditne pogodbe. 

Če so z naročnikom investicijskih del dogovorjeni garancij- 
ski roki in če je naročnik obdržal pogodbene garancijske 
zneske kot garancijo za brezhibnost opravljenih del, mora 
podjetje te zneske vnesti v državo v 60 dneh po poteku 
garancijskega roka 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sme podjetje, ki izvaja 
investicijska dela v tujini, devize, izkazane kot dobiček od 
izvajanja teh del, vnašati v državo in prodajati banki, pooblaš- 
čeni za posle s tujino, tudi med izvajanjem de! na podlagi 
obračuna za koledarsko leto. 

65. člen 
Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, mora v 60. dneh 

od dneva ko sprejme plačilo do investitorja, vnesti v državo 
devize v dinarski protivrednosti stroškov, plačanih v Jugosla- 
viji v dinarjih (kupljeno blago in opravljene storitve, izplačani 
osebni dohodki, prispevki iz osebnih dohodkov idr.) 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se obveznost vnašanja 
deviz v Jugoslavijo ne nanaša na podjetje, ki je stroške iz 
omenjenega odstavka plačalo z dinarji, ki jih je ustvarilo tako, 
da je terjatev izterjalo z uvozom blaga. 

66. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, kupuje devize in jih 

knjiži v dobro deviznega računa podjetja iz 40. člena tega 
zakona, in sicer na ime pravice tujega vlagatelja iz naslova 
njegove udeležbe v dobičku, vračila vloge, ki jo je tuji vlagatelj 
vložil v družbeno podjetje, in iz naslova deleža v neto premo- 
ženju in repatriacije tega deleža, če je sredstva vložil 
v mešano podjetje, po prenehanju tega podjetja. 

Banka, pooblaščena za posle s tujino knjiži devize v dobro 
deviznega računa po prvem odstavku tega člena najpozneje 
na dan dospetja te terjatve. 

67. člen 
Del deviz, ki jih podjetje ustvari z opravljanjem storitev iz 

sedmega odstavka 40. člena tega zakona, za katerega 
podjetje nima dovoljenja, da bi jih imelo v efektivnih tujih 
plačilnih sredstvih, mora prvi naslednji dan prodati na enot- 
nem deviznem tržišču. 

68. člen 
Sprejeta plačila, ustvarjena prek kontokorentnega računa iz 

naslova izvoza blaga po pogodbi o dologoročni proizvodni 
kooperaciji, lahko podjetje uporabi v celoti za plačilo uvoza 
blaga po pogodbi o tej kooperaciji in za plačilo in nadome- 
stilo za materialno pravico do tehnologije, če je njena pridobi- 
tev predvidena s pogodbo o dolgoročni proizvodni koopera- 
ciji za potrebe te kooperacije. 

69. člen 
Plačila, ki izvirajo iz pogodbe o dolgoročni proizvodni 

kooperaciji, se opravljajo posebej za vsako kooperacijo prek 
kontokorentnega računa s pravico do pobota dolgov in ter- 
jatev. 

Način plačevanja iz prvega odstavka tega člena določita 
podjetje in tuja oseba s pogodbo. 

70. člen 
Višino zneska, do katerega sme podjetje dolgovati oziroma 

terjati na kontokorentnem računu, določi podjetje spora- 
zumno z narodno banko republike oziroma narodno banko 
avtonomne pokrajine pred potekom koledarskega leta za 
naslednje leto, pri čemer dolgovni oziroma terjatveni saldo na 
tem računu ne sme biti večji od 40% zneska dobav, opravlje- 
nih v tekočem letu po pogodbi v eni smeri. 

Če narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine ugotovi, da je podjetje zaradi izpolnjevanja 
pogodbe imelo v tekočem leu stalni terjatveni saldo pod 50% 
s pogodbo predvidenih količin, da nalog podjetju, da ta saldo 
izravna v 90 dneh. Če podjetje v tem roku ne izravna salda, 
mora več izvoženo blago izterjati v devizah kot reden izvoz 
v skladu z določbami tega zakona. 

71. člen 
Za dolgove in terjatve, ki se ne realizirajo pod pogoji iz 70. 

člena tega zakona, se uporabljajo določbe tega zakona, ki 
veljajo za sprejemanje plačil in plačevanje rednega izvoza 
oziroma uvoza. 

72. člen 
Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 

nomne pokrajine vodi posebno evidenco in opravlja kontrolo 
dolgov in terjatev po pogodbah o dolgoročni proizvodni 
kooperaciji na način, ki je določen v 42. členu tega zakona. 

73. člen 
Sredstva iz naslova dobička, ki pripada tujemu vlagatelju, in 

sredstva, ki jih je tuji vlagatelj vložil v družbeno podjetje, se 
transferirajo v tujino, delež v neto premoženju, ki izvira iz 
sredstev, ki jih je tuji vlagatelj vložil v mešano podjetje pa se 
po prenehanju tega podjetja repatriira v skladu s pogodbo 
o vlaganju oziroma s pogodbo o ustanovitvi. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se transferirajo 
prosto ne glede na stanje usklajenosti med ponudbo deviz in 
povpraševanjem po devizah na enotnem deviznem tržišču. 

74. člen 
Sredstva, ki jih je tuji izvajalec investicijskih del v Jugoslaviji 

ustvaril iz naslova dobička, se transferirajo v tujino prosto, 
sredstva, ki jih je tuja oseba, zaposlena pri graditvi tega 
investicijskega objekta ustvarila iz naslova osebnega 
dohodka, pa se transferirajo največ do 50% zneska izplača- 
nega osebnega dohodka v državi. 

75. člen 
Sredstva se lahko tuji osebi transferirajo v tujino iz naslova: 
- izvršenega nadomestila kot odškodnine; 
- osebnega dohodka in drugih prejemkov, izplačanih tuji 

osebi, zaposleni v podjetju, zavarovalni organizaciji, banki in 
drugi finančni organizaciji v državi. 

Osebni dohodek sme tuja oseba transferirati v tujino največ 
do 50% zneska izplačanega osebnega dohodka v državi. 

76. člen 
Plačevanje v tujini in transfer sredstev v tujino za potrebe 

podjetij, ki jim je po 40. členu tega zakona dovoljeno, da imajo 
devize na deviznem računu pri jugoslovanski ali mešani 
banki, ter odplačevanje v devizah in transfer deviz, ki jih ima 
tuja osba na deviznem računu pri banki, pooblaščeni za posle 
s tujino, vštevši tudi plačevanje in transfer deviz iz 45. člena 
tega zakona, se opravljajo prosto ne glede na stanje usklaje- 
nosti med ponudbo deviz in povpraševanjem po devizah na 
enotnem deviznem tržišču. 
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Za plačevaje v tujini in transfer v tujino iz 73., 74. in 75. člena 
tega zakona, kot tudi iz prvega odstavka tega člena se ne 
smejo uvesti nikakršne omejitve. 

VII. PLAČEVANJE V TUJINI 

77. član 
Podjetje plačuje v tujini iz naslova vseh poslov uvoza 

v skladu z obliko uvoza: prost uvoz (LB), kontingent (K) in 
dovoljenje (D), če s tem zakonom ni drugače določeno. 

78. člen 
Blago in storitve, katerih uvoz je prost (LB), se plačujejo 

prosto. 
Plačevanje v tujini na drugih neblagovnih podlagah se 

opravlja prosto, če s tem zakonom ni drugače določeno. 
Uvoz nadomestnih delov za vzdrževanje opreme se plačuje 

prosto. 
79. člen 

Podjetje, ki se ukvarja z raziskovanjem, eksploatacijo, 
obnavljanjem in vzdrževanjem rezerv rudnega in drugega 
rudninskega bogastva v tujini in opravljanjem storitev v med- 
narodnem prevozu blaga in potnikov, plačuje svoje stroške 
poslovanja s tujino prosto. 

Zvezni izvršni svet določi, kaj se po prvem odstavku tega 
člena šteje za stroške poslovanja v tujini. 

80. člen 
Plačevanje v tujini z devizami iz 5. točke drugega odstavka 

40. člena tega zakona opravljata tudi domači investitor in 
podjetje, ki dobi posel pri domačem investitorju na medna- 
rodni licitaciji, razpisani v skladu s pogoji za uporabo finanč- 
nih kreditov, ki so jih odobrile mednarodne finančne organi- 
zacije. 

Uvoz blaga in storitev iz prvega odstavka tega člena se 
plačuje prosto do višine deviznih sredstev, določenih 
s pogodbo z domačim investitorjem. 

81. člen 
Če se plačevanje po pogodbi o oddajanju graditve investi- 

cijskega objekta tujemu izvajalcu ne opravlja z devizami iz 83. 
člena tega zakona, se obremenijo pravice do uvoza in plače- 
vanja domačega investitorja, določene v skladu s tem zako- 
nom in zveznim zakonom, ki ureja zunanjetrgovinski promet. 

82. člen 
Blago, za katero je predpisano, da se uvaža na podlagi 

kontingenta (K) in dovoljenja (D), se plačuje do določene 
pravice do uvoza in do količin, oziroma vrednosti, navedenih 
v kontingentu, oziroma dovoljenju. 

83. člen 
Plačevanje uvoza blaga za široko porabo, razvrščenega na 

pogojno prost uvoz, je prosto. Če je z aktom Zveznega izvrš- 
nega sveta za uvoz blaga za široko porabo predpisana obvez- 
nost izvoza, se plačilo uvoza blaga za široko porabo opravi po 
opravljenem izvozu. 

84. člen 
Zavarovalna organizacija zaračunava zavarovalne premije 

oziroma pozavarovalne premije domačim osebam v dinarjih, 
tujim osebam pa v devizah in dinarjih iz 46. člena tega zakona. 

Zavarovalna organizacija izplačuje odškodnine domačim 
osebam v dinarjih, tujim osebam pa po banki, pooblaščeni za 
posle s tujino, v devizah. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena podjetje, ki 
izvaja investicijska dela v tujini plačuje za enoto, po kateri se 
izvajajo ta dela, zavarovalno in pozavarovalno premijo in 
prejema odškodnino v devizah. 

Zavarovalna organizacija plačuje zavarovalno premijo in 
pozavarovalno premijo in odškodnino tujim osebam prosto. 

Zavarovalna organizacija lahko izjemoma, če se zavarujejo 
riziki, v zvezi s katerimi utegne nastati škoda, za katero bi bilo 
treba odškodnino plačati v devizah, in pri kasko zavarovanju 

prevoznih sredstev v mednarodnem prevozu, domači osebi 
izda zavarovalno oziroma pozavarovalno polico, v kateri se 
zavarovana vsota, franšiza in premija glasijo na devize in po 
kateri so vse pravice prenosljive na tujo osebo, s tem da se 
zavarovalna oziroma pozavarovalna premija in odškodnina 
domačim osebam plačata v dinarjih. 

Podjetje ali druga družbena pravna oseba, kateri je odškod- 
nina izplačana v dinarjih iz naslova obveznosti iz pogodbe 
o zavarovanju, sozavarovanju in pozavarovanju premoženja 
in drugih premoženjskih interesov, sme prosto opravljati pla- 
čilo do višine odškodnine za premoženje, nabavljeno iz 
uvoza. 

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. 

85. člen 
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se v okviru določe- 

nega obsega kreditiranja tujine določi znesek deviz, ki se 
smejo uporabiti za opravljanje gospodarskih dejavnosti v tu- 
jini. 

V okviru zneska iz prvega odstavka tega člena se določi 
znesek, do katerega se podjetjem, bankam in organizacijam, 
ki opravljajo gospodarsko dejavnost v tujini, sme v tekočem 
letu dovoliti, da za ustanovitev podjetij, bank in drugih finanč- 
nih organizacij, zavarovalnih in sozavarovalnih organizacij 
v tujini in za povečanje ustanoviteljske vloge uporabljajo 
sredstva, praviloma največ do višine vnesenega dobička 
v predhodnem letu. 

Podjetjem, bankam in organizacijam, ki prvič vlagajo zah- 
tevo za zavarovanje podjetja, bank in drugih finančnih organi- 
zacij, zavarovalnih in sozavarovalnih organizacij v tujini, se 
sme dovoliti, da uporabljajo sredstva v okviru zneska, določe- 
nega v prvem odstavku tega člena. 

86. člen 
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se posebej določi 

obseg plačevanja v tujini za potrebe federacije in za potrebe 
republik in avtonomnih pokrajin, in sicer za: potrebe Jugoslo- 
vanske ljudske armade in izvrševanje nalog organov federa- 
cije na področju ljudske obrambe; zvezne blagovne rezerve: 
organe federacije; uresničevanje pravic in dolžnosti federa- 
cije; mednarodno sodelovanje in izmenjavo informacij 
s tujino v skladu z obveznostmi federacije na področju infor- 
macij; zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 
tujine; izpolnjevanje obveznosti federacije iz zunanjih kredi- 
tov, ki jih je sklenila Narodna banka Jugoslavije; plačevanje 
republik in avtonomnih pokrajin in njihovih organov in orga- 
nizacij ter za potrebe na drugih področjih. 

v okviru obsega plačevanja za potrebe federacije, določe- 
nega v prvem odstavku tega člena, določi Zvezni izvršni svet 
obseg plačevanja za potrebe materialnih rezerv posameznih 
organov in organizacij federacije in drugih uporabnikov. 

Obseg plačevanja za potrebe republik in avtonomnih pokra- 
jin ter za potrebe družbenih dejavnosti, družbenih organizacij 
in za potrebe na drugih področjih 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 po drugem odstavku tega člena obsega 
blagovna in neblagovna plačila za potrebe federacije in za 
potrebe republik in avtonomnih pokrajin, določene po prvem 
odstavku tega člena. 

Obseg plačevanja, določen po drugem odstavku tega člena, 
ne obsega plačevanja obveznosti iz zunanjih kreditov in kon- 
vencijskih obveznosti, plačevanja uvoza blaga na režimu pro- 
stega uvoza in plačevanja nadomestnih delov za vzdrževanje 
uvozne opreme. 

87. člen 
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg 

plačevanja v tujini za potrebe splošne gospodarske propa- 
gande in predstavništev Gospodarske zbornice Jugoslavije 
v tujini in za potrebe splošne turistično-propagandne infor- 
mativne dejavnosti v tujini. 
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88. člen 
Obseg plačevanja v tujini družbenih pravnih oseb iz 86. in 

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

VIII. KAKO OBČANI IN CIVILNE PRAVNE OSEBE 
RAZPOLAGAJO Z DEVIZAMI 

89. člen 
Občani in civilne pravne osebe lahko devize prodajo po- 

oblaščeni banki in pooblaščeni menjalnici s pravico do njiho- 
vega ponovnega odkupa v skladu s tem zakonom, konverti- 
bilne devize pa lahko vložijo tudi na devizni račun ali kot 
devizno hranilno vlogo pri pooblaščeni banki. 

Devize, ki jjh imajo na deviznem računu ali kot devizno 
hranilno vlogo, lahko osebe iz prvega odstavka tega člena 
uporabljajo za plačevanje uvoza blaga in drugo plačevanje 
v tujini za lastne potrebe, občani pa tudi za potrebe svojih 
družinskih članov. 

Z družinskimi člani občana so po tem zakonu mišljeni 
zakonec, otroci in starši. 

Devize, ki jih imajo na deviznem računu ali kot devizno 
hranilno vlogo, lahko občani in civilne pravne osebe uporab- 
ljajo tudi za volila v znanstvene, humanitarne in druge 
namene v Jugoslaviji. 

Za devize na deviznem računu in za devizne hranilne vloge 
jamči federacija. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše, kako se vodijo devizni 
računi in devizne hranilne vloge občanov in civilnih pravnih 
oseb. 

90. člen 
Državljani na začasnem delu v tujini ali na delu v diplomat- 

skih in konzularnih predstavništvih Socialistične federativne 
republike Jugoslavije morajo vnesti v državo devize, s kate- 
rimi razpolagajo v tujini, v 60 dneh po vrnitvi v državo. 

91. člen 
Tuje fizične osebe smejo imeti devize na deviznem računu 

ali kot devizno hranilno vlogo pri pooblaščenih bankah. 

92. člen 
Devize na deviznih računih in devizne hranilne vloge obča- 

nov, civilnih pravnih oseb in tujih oseb so lahko na vpogled ali 
vezane. 

93. člen 
Premije za življenjsko zavarovanje, ki jih pri domačih zava- 

rovalnih skupnostih vplačujejo jugoslovanski državljani na 
začasnem delu v tujini med bivanjem v tujini in tuje fizične 
osebe, se vodijo na zbirnem računu življenjskega zavarovanja 
pri pooblaščeni banki. 

Devize na zbirnem računu iz prvega odstavka tega člena se 
po tem zakonu obravnavajo kot devizni prihranki. 

Zavarovalna organizacija kot zastopnik oseb iz prvega 
odstavka tega člena lahko uporablja devize z zbirnega računa 
iz prvega odstavka tega člena za izplačila odškodnine v devi- 
zah iz premij, vplačanih za življenjsko zavarovanje. 

Pri življenjskem zavarovanju v devizah plača zavarovalna 
organizacija udeležbo zavarovanca pri pozitivnem rezultatu, 
doseženem pri življenjskem zavarovanju v devizah in dinarjih, 
v sorazmerju s časom bivanja jugoslovanskih državljanov na 
začasnem delu v tujini. 

94. člen 
Za devize na deviznih računih in devizne hranilne vloge 

občanov in civilnih pravnih oseb plačujejo pooblaščene 
banke obresti v dinarjih, razen za devize na deviznih računih 
in 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 devizne hranilne vloge 

tujih fizičnih oseb plačujejo pooblaščene banke obresti 
v devizah ali na njihovo zahtevo v devizah in dinarjih oziroma 
v dinarjih. 

Za jugoslovanske državljane na začasnem delu v tujini se 
po prvem odstavku tega zakona štejejo: 

1) državljani, zaposleni pri tujih delodajalcih; 
2) državljani, ki samostojno opravljajo dejavnost v tujini; 
3) ožji družinski člani jugoslovanskih državljanov na začas- 

nem delu v tujini (zakonec, otroci, starši), ki so z njimi nasta- 
njeni v kraju začasnega bivanja v tujini. 

Zvezni izvršni svet predpiše dokumentacijo, na podlagi 
katere lahko pooblaščena banka obračunava in plačuje obre- 
sti v devizah, ter način in roke za njeno predložitev. 

95. 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. 

96. člen 
Pooblaščene banke smejo prodajati devize samoupravnim 

interesnim skupostim pokojninskega in invalidskega ter 
zdravstvenega zavarovanja za poravnavo regresnih zahtevkov 
do tujih organov socialnega zavarovanja iz naslova izvršljivih 
sodb. 

Pooblaščene banke smejo prodajati devize za zadovoljeva- 
nje potreb občanov in civilnih pravnih oseb na področju 
zdravstvenega varstva in izobraževanja, s področja pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, za potne in selitvene stro- 
ške v tujini, za preživljanje družinskih članov v tujini, za 
poravnavo sodnih in drugih stroškov v tujini, za poravnavo 
obveznosti do tujih organov socialnega zavarovanja in izvrše- 
nih sodnih sodb, za turistična potovanja v tujini in za druge 
namene v zneskih in pod pogoji, določenimi s predpisom iz 
100. člena tega zakona. 

Občani in civilne pravne osebe lahko kupujejo devize iz 
naslova deviz, prodanih pooblaščeni banki, v znesku in pod 
pogoji, ki jih določi Zvezni izvršni svet v predpisu iz 97. člena 
tega zakona. 

97. člen 
Zvezni izvršni svet predpiše pogoje, pod katerimi smejo: 
a) osebe iz 96. člena tega zakona z dinarji: 
1) kupovati devize iz 96. člena tega zakona; 
b) občani 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 za sku- 

pinska in posamična potovanja v tujino. 

IX. ODNAŠANJE IN PRINAŠANJE DINARJEV, 
DEVIZ IN VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

98. 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. 

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. 

99. člen 
Prinašanje deviz v Jugoslavijo je prosto. 
Zvezni izvršni svet lahko predpiše, da se mora prijaviti 
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določen znesek efektivnega tujega denarja, ki se prinaša 
v Jugoslavijo in odnaša iz nje. 

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 vstopu 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, ki so jih prodali pooblaščeni banki ali menjalnici, se 
smejo odnesti iz Jugoslavije v apoenih in zneskih, ki jih je 
dovoljeno odnesti, ali uporabiti za nakup istovrstnih deviz 
zaradi transferja v tujino. 

100. člen 
Jugoslovanski državljani ne smejo imeti tekočih in drugih 

računov v tujini, tujih hranilnih knjižic, denarnih in kreditnih 
kartic tujih emitentov in ne smejo kupovati tujih vrednostnih 
papirjev in se zadolževati v tujini. 

Jugoslovanski državljani med začasnim delom v tujini, med 
delom v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije in izseljenci, ki so se 
vrnili v domovino, smejo imeti tekoče in druge račune v tujini. 

Domače 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 in 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 v aktu iz 98. člena tega zakona. 

101. člen 
Domače vrednostne papirje, ki se glasijo na dinarje, je 

dovoljeno prosto odnašati ali pošiljati iz Jugoslavije in prina- 
šati ali pošiljati v Jugoslavijo. 

Tuje vrednostne papirje je dovoljeno prosto prinašati ali 
pošiljati v Jugoslavijo, iz Jugoslavije pa odnašati in pošiljati le 
z dovoljenjem narodne banke republike oziroma narodne 
banke avtonomne pokrajine v skladu s pogoji, ki jih predpiše 
Narodna banka Jugoslavije. 

102. člen 
Tuje vrednostne papirje, kupone tujih vrednostnih papirjev 

in tuje hranilne knjižice smejo jugoslovanski državljani med 
začasnim delom v tujini in po dokončni vrnitvi v domovino 
vnovčiti 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 prodajajo bankam, pooblaščenim za posle s tujino, za 
dinarsko ali devizno protivrednost v skladu s predpisi. 

103. člen 
Čeki, trasirani v Jugoslaviji na tuje osebe, se v Jugoslaviji ne smejo 

prodajati naprej in ne idossirati. 
Dinarski čeki, trasirani v Jugoslaviji, se ne smejo honorirati, če je na 

njih indosament tuje osebe. 

X. PROMET ZLATA 
104. člen 

Zlato v nepredelani ali kovani obliki smejo izvažati in odna- 
šati v tujino: 

1) Narodna banka Jugoslavije - v nepredelani in kovani 
obliki; 

2) podjetje, ki se ukvarja s pridobivanjem zlata (v nadalj- 
njem besedilu: proizvajalci 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. 

105. člen 
Proizvajalci zlata smejo prodajati nepredelano zlato podjet- 

jem, ki ga uporabljajo v okviru svoje redne dejavnosti, in 
organom družbenopolitičnih skupnosti za njihove potrebe (v 
nadaljnjem besedilu: uporabniki zlata) ter Narodni banki 
Jugoslavije ali ga prodajati v tujini. 

Dinarji, ki jih proizvajalci zlata dobijo kot plačilo s prodajo 
zlata Narodni banki Jugoslavije, se po tem zakonu obravna- 
vajo kot plačilo v devizah. 

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 za ekonomske odnose s tujino. 

106. člen 
Taljenje zlata in predelava zlata v palicah sta dovoljena le uporabni- 

kom ;lata za lastne potrebe in za potrebe drugih uporabnikov zlata. 
Prepovedano je taliti kovano zlato. 

107. člen 
Pooblaščene banke, predelovalci zlata in rafinerije zlata smejo 

menjati zlate predmete in lomljeno zlato za zlato zobotehnično ploče- 
vino. 

Pooblaščene banke smejo menjati kovano zlato za zlato zoboteh- 
nično pločevino. 

108. člen 
Pooblaščene banke smejo kupovati kovano zlato od doma- 

čih in tujih oseb po ceni, po kateri se tako zlato prodaja na 
svetovnem tržišču. 

Združenje banke Jugoslavije na podlagi sporočila Narodne 
banke Jugoslavije obvešča pooblaščene banke o cenah, po 
katerih se to zlato prodaja na svetovnem tržišču. 

109. člen 
Proizvajalci 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 
evidenco iz prvega odstavka tega člena. 

110. 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 material in zlati polizdelki. 

Z lomljenim zlatom so po tem zakonu mišljeni zlati pred- 
meti, ki se kupujejo oziroma prodajajo po masi, čistoti 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. 

111. 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. 

XI. DEVIZNA KONTROLA 
112. člen 

Devizna kontrola obsega kontrolo deviznega in zunanjetr- 
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govinskega poslovanja, vseh kreditnih odnosov s tujino in 
celotno opravljanje gospodarskih dejavnosti s tujino. 

113. člen 
Devizno kontrolo opravljajo Zvezni devizni inšpektorat, 

Narodna banka Jugoslavije ter narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin. 

Določeno delo devizne kontrole opravljajo v mejah svojih 
pristojnosti služba družbenega knjigovodstva in carinski or- 
gani. 

Organi, pooblaščeni za opravljanje devizne kontrole, 
Narodna banka Jugoslavije in služba družbenega knjigovod- 
stva 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 samoupravne delavske kontrole o svojih ugotovitvah 
in po potrebi strokovno pomagati udeležencem v deviznem in 
zunanjetrgovinskem poslovanju ter kreditnem poslovanju 
s tujino, da bi pravilno uporabljali predpise. 

114. 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. 

Pri kontroli iz prvega odstavka tega člena smejo Narodna 
banka Jugoslavije oziroma narodne banke republik in 
narodne banke avtonomnih pokrajin pregledati dokumenta- 
cijo pri podjetjih, če je to potrebno za kontrolo. 

115. člen 
Devizno dokumentarno kontrolo v zvezi s prijavljenim zuna- 

njetrgovinskim poslom opravlja narodna banka republike ozi- 
roma narodna banka avtonomne pokrajine, pri kateri je vlo- 
žena prijava v zvezi z zadevnim poslom. 

116. 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. 

117. člen 
Kontrolor Narodne banke Jugoslavije, ki ga je postavil 

guverner Narodne banke Jugoslavije, kontrolira izvajanje 
predpisov, ki urejajo delo enotnega deviznega tržišča in 
opravlja druge posle devizne kontrole iz pristojnsoti Narodne 
banke Jugoslavije. 

118. člen 
Narodna banka Jugoslavije in narodne banke republik ozi- 

roma narodni banki avtonomnih pokrajin kontrolirajo upo- 
rabo predpisov, ki urejajo devizno poslovanje, na način in po 
postopku, določenim z zveznim zakonom, s katerim je ure- 
jena pristojnost Narodne banke Jugoslavije. 

Za zagotovitev devizne kontrole, ki jo opravlja Narodna 
banka Jugoslavije, je odgovoren guverner Narodne banke 
Jugoslavije. 

119. člen 
Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 

pokrajin opravljajo devizno kontrolo podjetij in drugih doma- 
čih oseb tako, da pregledajo listine in dokumentacijo, ki se 
jim predložijo. 

S pregledom listin in dokumentacije iz prvega odstavka 
tega člena se kontrolirajo zlasti: 
1) uveljavljanje in uporaba pravice do uvoza in plačevanja 
oziroma pravice do izvoza; 
2) uvoz plačanega blaga in storitev ter prejemanje plačil za 
izvoženo blago in storitve; 
3) zahteve za obračun vračila carine in drugih davščin. 

120. člen 
Zvezni devizni inšpektorat kontrolira devizno in zunanjetr- 

govinsko poslovanje ter kreditne odnose s tujino podjetij, ki 
opravljajo poslovanje s tujino oziroma ki opravljajo gospodar- 
ske dejavnosti v tujini, družbenopolitičnih skupnosti in njiho- 
vih organov in organizacij, družbenopolitičnih in družbenih 
organizacj, skladov ter drugih pravnih in fizičnih ose. 

121. člen 

Devizno kontrolo iz pristojnosti Zveznega deviznega 
inšpektorata opravljajo devizni inšpektorji (v nadaljnjem bese- 
dilu: 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. 

Za opravljanje del iz svoje pristojnosi ima lahko Zvezni 
devizni inšpektorat organizacijske dele na območjih republik 
in avtonomnih pokrajin. 

122. člen 
Zvezni devizni inšpektorat uporablja v postopku izdajanja 

odločbe, odločanja o pritožbah in pri dejanjih devizne kon- 
trole zakon o splošnem upravnem postopku, če z zveznim 
zakonom ni drugače določeno. 

123. člen 
Če inšpektor pri devizni kontroli ugotovi nezakonitost ali 

nepravilnost pri opravljanju deviznih ali zunanjetrgovinskih 
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 ugotovljene nezako- 
nitosti 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 dovoljena 
pritožba zveznemu upravnemu organu za finance. 

Zvezni upravni organ za finance lahko na zahtevo 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. 

124. člen 
Če je podan utemeljen sum, da ima ugotovljeno dejanje 

znake kaznivega dejanja ali gospodarskega prestopka ali pre- 
krška, mora inšpektor vložiti ovadbo oziroma naznanilo 
organu, ki je pristojen za začetek oziroma za vodenje po- 
stopka. 

Če inšpektor pri devizni kontroli ugotovi, da podjetje ali 
druga pravna oseba pri svojem deviznem ali zunanjetrgovin- 
skem poslovanju ne spoštuje dobrih poslovnih običajev in 
poslovne morale, pošlje o tem podatke Gospodarski zbornici 
Jugoslavije, da začne postopek pred častnim sodiščem. 

125. člen 
Če je s predpisi določen varstveni ukrep oziroma varnostni 

ukrep odvzema predmetov v zvezi s storjenim kaznivim deja- 
njem ali gospodarskim prestopkom ali prekrškom, lahko 
inšpektor pri devizni kontroli začasno zaseže predmete, 
s katerimi je bilo storjeno kaznivo' dejanje ali gospodarski 
prestopek ali prekršek, ali so bili namenjeni za storitev ali so 
nastali s storitvijo kaznivega dejanja, gospodarskega pre- 
stopka oziroma prekrška. Za zasežene predmete izda inšpek- 
tor potrdilo. 

O zasegu predmetov mora inšpektor takoj obvestiti organ, 
pristojen za postopek. 

126. člen 
Izvršljivo odločbo iz prvega odstavka 123. člena tega 

žakona pošlje Zvezni devizni inšpektorat pooblaščeni banki 
ali službi družbenega knjigovodstva, da jo izvrši. 

Pooblaščena banka in služba družbenega knjigovodstva 
morata nemudoma izvršiti odločbo iz prvega odstavka tega 
člena. 

Organa za izvršitev odločbe iz prvega in drugega odstavka 
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tega člena morata o njeni izršitvi obvestiti Zvezni devizni 
inšpektorat najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je bila 
izvršena. 

Vse izvršljive odločbe iz prvega odstavka 123. člena tega 
zakona, ki vplivajo na spremembo stanja sredstev ali njihovih 
virov pri uporabnikih družbenih sredstev, pošlje Zvezni 
devizni inšpektorat službi družbenega knjigovodstva. 

127. člen 
Služba družbenega knjigovodstva v okviru finančnega in 

materialnega poslovanja uporabnikov družbenih sredstev 
kontrolira pridobivanje dinarjev iz naslov izterjave terjatev 
v tujini, pravilnost obračuna dinarske protivrednosti iz 
naslova izterjave terjatev v tujini v okviru celotnega prihodka 
in dohodka, zakonitost razpolaganja z dinarskimi sredstvi, 
s katerimi se kupujejo devize, ter pravilnost izkazovanja 
podatkov o tem v dokumentaciji, periodičnih obračunih in 
zaključnih računih. 

128. člen 
Carinski organi kontrolirajo odnašanje iz države in prinaša- 

nje v državo deviz, dinarjev, vrednostnih papirjev in zlata, ki 
jih iz države odnašajo oziroma v državo prinašajo domači in 
tuji potniki. 

129. člen 
Dinarji, ki presegajo zneske in apoene, ki jih je dovoljeno 

odnašati iz Jugoslavije oziroma prinašati v Jugoslavijo, se 
proti potrdilu začasno zasežejo, če jih domači ali tuji potnik 
pri prehodu 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 zaradi prekrška ni mogoče 
voditi, ker ni pogojev za odgovornost za prekršek, ali če 
storilec prekrška ni dosegljiv organom, pristojnim za po- 
stopek. 

Neprijavljeni dinarji, ki presegajo zneske in apoene, katerih 
odnašanje iz Jugoslavije oziroma prinašanje v Jugoslavijo je 
dovoljeno, se nakažejo na poseben dinarski račun Zveznega 
deviznega inšpektorata pri službi družbenega knjigovodstva, 
dokler se postopek za prekršek 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 vnašati 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. 

130. člen 
Devize, ki jih v nasprotju z 99. 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 deviz, 
začasno zaseženih po prvem odstavku tega člena, se izda 
v postopku za devizne prekrške. 

Odločba iz drugega odstavka tega člena se izda tudi, če 
postopka za prekršek ni mogoče voditi, ker ni pogojev za 
odgovornost za prekrške ali ker storilec prekrška ni dosegljiv 
organom, pristojnim za postopek. 

Prijavljene in neprijavljene efektivne devize, ki presegajo 
zneske, katerih odnašanje iz Jugoslavije ni dovoljeno po tem 
zakonu, se vodijo kot depozit v devizah pri Narodni banki 
Jugoslavije. 

Devize, prijavljene po drugem odstavku tega člena, se 
vrnejo potniku, če niso predmet deviznega prekrška. 

131. člen 
Zoper odločbo, izdano po postopku iz 129. in 130. člena 

tega zakona, se lahko domače in tuje osebe pritožijo Zvez- 
nemu senatu za prekrške. 

132. člen 
Odločbe po prvem odstavku 123. člena tega zakona ni 

mogoče izdati, če so pretekla tri leta od dneva, ko je nezakoni- 
tost 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, ki meri na vodenje postopka. Po vsakem pretrganju 
zastaranja začne zastaranje teči znova, vendar pa odločbe 
v nobenem primeru ni mogoče izdati, ko poteče šest let od 
dneva, ko je ugotovljena nezakonitost ali nepravilnost nastala 
ali koje bilo ugotovljeno, da odrejeni ukrepi niso bili izvršeni. 

Odločb, izdanih po prvem odstavku 123. člena tega zakona, 
ni mogoče izvršiti, če so pretekla tri leta od dneva, ko je 
odločba postala pravnomočna. Zastaranje pretrga vsako deja- 
nje pristojnega organa, ki meri na izvršitev odločbe. Po vsa- 
kem pretrganju zastaranja začne zastaranje teči znova, ven- 
dar nastopi v vsakem primeru, ko poteče šest let od dneva, ko 
je odločba postala pravnomočna. 

133. 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 veljajo tudi za 
družbene pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost 
v tujini. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

1. Kazniva dejanja 

134. člen 
Z zaporom od šestih mesecev do petih let se kaznuje 

odgovorna oseba v podjetju ali drugi pravni osebi, ki na 
ozemlju SFRJ za podjetje ali za drugo družbeno pravno osebo 
plača ali sprejme plačilo v devizah ali zlatu ali sklene posel, 
s katerim se dinarska vrednost pogodbene obveznosti izraču- 
nava na podlagi cene zlata ali tečaja dinarja glede na tujo 
valuto v nasprotju z zveznim zakonom. 

2. Gospodarski prestopki 

135. člen 
Podjetje, pooblaščena banka ali druga pravna oseba se 

kaznuje .za gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 
4.500.000 do 45.000.000 dinarjev: 

1. če kupi ali proda devize zunaj enotnega deviznega tržišča 
(3. člen); 

2. če kupi, proda, podari, posodi ali si sposodi, ali da 
v hrambo devize ali plačuje in sprejema plačila v devizah ali 
zlatu ali sklene posel, pri katerem se dinarska vrednost 
pogodbene obveznosti izračunava na podlagi cene zlata ali 
tečaja dinarja glede na tujo valuto, ali izkaže ceno v tuji valuti, 
če z zveznim zakonom ni drugače določeno (5. člen in prvi 
odstavek 6. člena); 

3. če kupi ali proda devize v nasprotju s tem zakonom in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (drugi odstavek 10. 
člena in 12. člen); 

4. če ne izvaja ukrepov, ki jih Zvezni izvršni svet predpiše 
s tem zakonom (25. člen); 

5. če sprejme prek klirinškega računa plačilo za blago ali 
storitve, opravljene v državi, s katero se plačilni promet oprav- 
lja v konvertibilnih devizah (29. člen); 

6. če podjetju oziroma drugi družbeni pravni osebi ne 
izplača dinarske protivrednosti za prejeto plačilo v devizah 
(prvi odstavek 33. člena); 

7. če ne vplača razlike dinarske protivrednosti v zakonskem 
roku v dobro posebnega računa iz odstavka člena zakona 
o zunanjetrgovinskem prometu (tretji odstavek 35. člena); 
Alternativa za 7. točko: 7. točka se črta. 

8. če banka, pooblaščena za posle s tujino, zavrne prejem 
naloga za plačilo v tujini ali izvrši nalog za plačilo v tujini 
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podjetja ali druge družbene pravne osebe brez vplačila dinar- 
ske protivrednosti (prvi in drugi odstavek 37. člena); 

9. če banka, pooblaščena za posle s tujino, ne blokira žiro 
računa podjetja - dolžnika (tretji odstavek 38. člena); 

10. 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 tako plačilo po tečaju dinarja, ki je 
določen na tujem tržišču (peti odstavek 46. člena); 

11. če v devizah sprejme plačilo za storitev tujim osebam 
v Jugoslaviji in domačim osebam v prometu na tujih relacijah 
ali za turistične storitve tujim osebam v državi (prvi odstavek 
48. člena); 

12. če opravlja posle plačilnega prometa s tujino, kreditne 
posle s tujino, devizno-valutne in menjalniške posle v Jugo- 
slaviji v nasprotju s pogoji za njihovo opravljanje (prvi odsta- 
vek 49. člena); 

13. če ima na računu v tujini devize v znesku, ki je pod 
najmanjšim oziroma nad največjim zneskom, ki ga predpiše 
Narodna baka Jugoslavije (drugi odstavek 50. člena); 

14. 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 tržišča 
(prvi in drugi odstavek 53. člena); 

15. če dela v zvezi z drugimi pogodbami o izvajanju investi- 
cijskih del v tujini financira po koncu del iz sklenjene 
pogodbe, za katere realizacijo so bila ta sredstva pridobljena 
(drugi odstavek 61. člena); 

16. če plača v tujini nakup osnovnih sredstev v nasprotju 
s pogoji in načinom, določenimi z zveznim zakonom, ki ureja 
zunanjetrgovinski promet (prvi odstavek 62. člena); 

17. če po končanih investicijskih delih deviz, ustvarjenih 
kot dobiček, ne vnese v državo, oziroma če deviz, ki jih ima pri 
jugoslovanski ali mešani banki, ne proda v 60 dneh od dneva, 
ko je končala dela oziroma od dneva, ko dospejo anuitete, ali 
če v tem roku ne vnese v državo tudi zneskov, danih kot 
garancija tuji osebi (prvi, drugi in tretji odstavek 64. člena); 

18. če v 60 dneh po prejemu plačila za investicijska dela ne 
vnese v državo deviz v znesku dinarske protivrednosti stro- 
škov, plačanih v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 
v dinarjih (prvi odstavek 65. člena); 

19. če plačevanja in sprejemanja plačil, ki izvirajo iz 
pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, ne opravlja 
prek kontokorentnega računa (prvi odstavek 69. člena); 

20. če je saldo na kontokorentnem računu večji od predpi- 
sanega odstotka enoletnega zneska dobav po pogodbi v eni 
smeri (70. člen); 

21 .če vlaga oziroma povečuje vlogo zaradi opravljanja 
gospodarske dejavnosti v tujini, ustanovitve podjetij, bank in 
drugih finančnih organizacij, zavarovalnih in pozavarovalnih 
organizacij nad zneskom obsega, ki ga odobri pristojni zvezni 
organ (85. člen); 

22. če plača uvoz oziroma sprejme plačilo za izvoz nepre- 
delanega zlata prek okvira in zneska, določenega v dovoljenju 
(D) pristojnega zveznega upravnega organa (četrti odstavek 
105. člena); 

23. če tali ali predeluje zlato v palicah ali tali kovano zlato 
v nasprotju s predpisi (106. člen); 

24. 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 108. člena); 

25. če izvaža zlato oziroma odnaša zlato v tujino ali če 
opravlja promet zlata v državi v nasprotju z omejitvijo, ki jo je 
predpisal Zvezni izvršni svet (111. člen). 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kazunje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v 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. 

136. člen 
Podjetje, pooblaščena banka ali druga družbena pravna 

oseba se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo 
od 2,250.000 do 22,500.000 dinarjev: 

1. če za obračun dinarske protivrednosti sprejetega plačila 
v devizah zaradi izplačila dinarjev podjetjem ali drugim prav- 

nim osebam oziroma plačila v devizah ne uporabi nakupnega 
tečaja, ki velja na dan izplačila, oziroma prodajnega tečaja, ki 
velja na dan vplačila dinarske protivrednosti zaradi izpolnitve 
plačilne obveznosti do tujine (tretji in četrti odstavek 16. 
člena); 

2. če pri odmeri osnove za obračunavanje carine in drugih 
davščin ali za druge namene \z 17. člena tega zakona ne 
uporabi predpisanih tečajev tujih valut (17. člen); 

3. če na tujem deviznem tržišču kupi ali proda devize 
v nasprotju s tem zakonom (19. člen); 

4. če kupi ali proda devize, za katere Narodna banka Jugo- 
slavije ni odredila, da so lahko predmet nakupa in prodaje na 
enotnem deviznem tržišču (21. člen); 

5. če plačilnega prometa s tujino ne opravlja na način, ki ga 
je predpisala Narodna banka Jugoslavije (peti odstavek 26. 
člena, prvi, drugi in tretji odstavek 27. člena); 

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 (prvi in tretji odstavek 28. člena); 

7. če plačuje in sprejema plačila po posebnih računih 
v nasprotju s pogoji iz drugega odstavka 28. člena tega 
zakona (drugi odstavek 28. člena); 

8. če plačila za izvoženo blago oziroma storitev, opravljeno 
tujim osebam, oziroma terjatev iz drugih naslovov ne izterja 
v 60 dneh od dneva, ko je bilo blago izvoženo, oziroma od 
dneva, ko je bila opravljena storitev, ali od dneva dospetja 
terjatve, če s tem zakonom ali predpisom, izdanim na njegovi 
podlagi ni drugače določeno (prvi in drugi odstavek 31. 
člena); 

9. če v dveh delavnikih od dneva, ko je prejela plačilo iz 
tujine oziroma ko je bilo to plačilo knjiženo v dobro računa 
pooblaščene banke iz 33. člena tega zakona, ne izplača dinar- 
ske protivrednosti podjetju in drugi pravni osebi, katere blago 
oziroma storitev je bila izvožena in če tega izplačila ne opravi 
po nakupnem tečaju, ki velja na dan izplačila (33. člen in drugi 
odstavek 34. člena); 

10. če dinarske protivrednosti za plačilo v devizah, sprejeto 
iz tujine po poteku rokov iz 31. člena tega zakona, ne izplača 
po tečaju, ki je veljal zadnjega dne zakonskega roka za spre- 
jem plačila (prvi odstavek 35. člena); 

Alternativa za 10. točko: 10. točka se črta. 
11) če plačanega blaga oziroma plačane storitve v tujini ne 

uvozi oziroma ne realizira najpozneje v 60 dneh od dneva, ko 
je banka, pooblaščena za posle s tujino, izvršila plačilni nalog 
(drugi odstavek 36. člena); 

12) če ima devize na računih v tujini v nasprotju s pogoji, ki 
jih je določila Narodna banka Jugoslavije, ali če Narodni 
banki Jugoslavije na predpisan način ali v predpisanem roku 
ne dostavi poročila o prometu in stanju sredstev na teh 
računih in drugih podatkov (tretji odstavek 40. člena in 42. 
člen); 

13) če plačuje in sprejema plačila iz naslova uvoza in izvoza 
blaga in storitev v maloobmejnem in sosednem čezmorskem 
prometu ter iz naslova mednarodnih sejemskih kompenzacij- 
skih pogodb in vezanih poslov v nasprotju s pogoji, določe- 
nimi s predpisom Zveznega izvršnega sveta (prvi odstavek 44. 
člena); 

14) če sprejme dinarje ali devize tujih oseb v depozit 
v nasprotju s pogoji, ki jih določi Narodna banka Jugoslavije 
(drugi odstavek 45. člena); 

15) če konvertira devize na deviznem računu za plačilo 
v tujini v nasprotju z omejitvijo, ki jo je določila Narodna 
banka Jugoslavije za deponiranje ali vezanje sredstev na 
računih v tujini, in če ima devizni račun pri tuji banki, ki je ni 
določila Narodna banka Jugoslavije in če Narodni banki Jugo- 
slavije ne pošlje poročila o prometu in stanju na teh računih 
v rokih in na način, ki jih predpiše Narodna banka Jugoslavije 
(drugi in tretji odstavek 50. člena in 51. člen); 

16) če zaračuna zavarovalne premije oziroma pozavaro- 
valne premije ali izplača odškodnino v nasprotju s tem zako- 
nom (84. člen); 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v podjetju, pooblaščeni banki ali drugi pravni osebi, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,500.000 dinarjev se 
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kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v organu družbenopolitične skupnosti ali drugem državnem 
organu, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

137. člen 
Podjetju, pooblaščeni banki ali drugi 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 135. in 136. člena tega 
zakona. 

3. Prekrški 
138. člen 

Podjetje, pooblaščena banka ali druga pravna oseba se 
kaznuje za prekšek 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 njegovem izpol- 
njevanju ter o plačevanju in sprejemanju plačil v zvezi z njim, 
ali jo vodi v nasprotju s predpisom (39. člen); 

2) če po prenehanju pogodbe o plačevanju in sprejemanju 
plačil za storitve prek kontokorentnega računa ne poravna 
terjatvenega salda v 30 dneh po prenehanju pogodbe (četrti 
odstavek 41. člena); 

3) če razlik v vrednosti, nastalih pri poslovanju s tujino, ne 
opraviči na predpisan način (43. člen); 

4) če dinarskih terjatev, ki jih tuje osebe ustvarijo iz drugih 
naslovov, razen iz naslovov iz prvega odstavka 46. člena tega 
zakona, nima na računih pri pooblaščeni banki ali jih uporabi 
za določena plačila v Jugoslaviji ali jih prinese drugim tujim 
osebam ali jih transferira v tujino v nasprotju s pogoji, ki jih 
predpiše Zvezni izvršni svet (47. člen); 

5) če ne plača deviznih oziroma dinarskih obresti po tem 
zakonu (prvi in drugi odstavek 94. člena); 

6) če proda devize samoupravnim interesnim skupnostim, 
občanom in civilnim pravnim osebam za namene, ki niso 
določeni s tem zakonom ali predpisom Zveznega izvršnega 
sveta, ali jih proda nad zneskom in momo pogojev, ki so 
predvideni z omenjenim predpisom (prvi in drugi odstavek 96. 
člena); 

7) če izvozi ali odnese zlato v nepredelani ali kovani obliki 
brez dovoljenja Narodne banke Jugoslavije (drugi odstavek 
104. člena); 

8) če ne vodi evidence o pridobljenih ali prodanih količinah 
zlata ali o kupljenih in predelanih količinah zlata ali je ne vodi 
na predpisan način (109. člen); 

9) če v določenem roku po odločbi inšpektorja oziroma 
glavnega deviznega inšpektorja ne odpravi ugotovljenih neza- 
konitosti ali nepravilnosti oziroma ne izvrši odrejenih ukrepov 
v deviznem ali zunanjetrgovnskem poslovanju oziroma kredit- 
nih poslih s tujino (prvi odstavek 123. člena); 

10) če ne izvrši odločbe inšpektorja (drugi odstavek 126. 
člena); 

1) če organom, pooblaščenim za devizno kontrolo, ne omo- 
goči vpogleda v poslovanje ali jim na njihovo zahtevo ne da na 
razpolago ali ne pošlje potrebne dokumentacije ali ne da 
zahtevanih podatkov (133. člen); 

12) če opravljanje deviznih in kreditnih poslov s tujino 
zaupa osebi, obsojeni za kaznivo dejanje iz 134. člena tega 
zakona, ali osebi, obsojeni za gospodarski prestopek iz 135. 
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 podjetju, poo- 
blaščeni banki ali drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organu družbe- 
nopolitične skupnosti ali drugem državnem organu, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

139. člen 
Za dejanja iz 135., 136. in 138. člena tega zakona, za katera 

je predvideno, da jih sme opravljati, se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, z denarno 
kaznijo od 450.000 do 4,500.000 dinarjev. 

poročevalec 

140. člen 
Posameznik ali civilna pravna oseba se kaznuje z denarno 

kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev: 
1) če nedovoljeno kupi, proda, podari, prejme kot darilo, 

posodi ali si sposodi ali da v hrambo, ali sprejme v hrambo 
devize ali če plačuje in sprejema plačilo v devizah ali zlatu ali 
sklene posel, na podlagi katerega se dinarska vrednost 
pogodbene obveznosti izračunava na podlagi cene zlata ali 
tečaja dinarja glede na tuje valute ali izkaže ceno v tuji valuti 
(3. člen in prvi odstavek 4. člena); 

2) če opravljenih turističnih storitev ne zaračunava prek 
hotelsko-gostinskega podjetja, turistične agencije in turistič- 
nega urada (četrti odstavek 48. člena); 

3) če deviz na deviznem računu ali deviznih hranilnih vlog 
ne uporablja v skladu s tem zakonom (drugi in četrti odstavek 
89. člena); 

4) če po vrnitvi z dela iz tujine ne vnese v državo deviz, 
s katerimi razpolaga, v 60 dneh po dnevu, ko se vrne v državo 
(90. člen); 

5) če kupuje devize v nasprotju s pogoji, ki jih določi Zvezni 
izvršni svet s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona 
(tretji odstavek 96. člena); 

6) če v nasprotju s predpisi Narodne banke Jugoslavije 
poskuša odnesti ali odnese dinarje iz Jugoslavije ali poskuša 
prinesti ali prinese dinarje v Jugoslavijo v potniškem prometu 
s tujino nad dovoljenimi zneski in apoeni ali če v poštnih ali 
drugih pošiljkah 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 in drugih pošiljkah poskuša prinesti ali prinese 
v Jugoslavijo dinarje ali vrednotnice, ki se glasijo na dinarje 
(98. člen); 

7) 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 (99. 
člen); 

8) če ima tekoči ali drug račun v tujini, tuje hranilne knjižice, 
denarne in kreditne kartice tujih emitentov, ali kupi tuje vred- 
nostne papirje ali se zadolži v tujini (prvi odstavek 100. člena); 

9) 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 
100. člena); 

10) če poskuša odnesti ali odnese ali pošlje iz Jugoslavije 
tuje vrednostne papirje v nasprotju s predpisanim dovolje- 
njem (drugi odstavek 101. člena); 

11) če s čeki, trasiranimi v Jugoslaviji na tuje osebe, ali 
s čeki na dinarje, trasiranimi v Jugoslaviji, ravna v nasprotju 
s tem zakonom (103. člen); 

12) če poskuša izvoziti ali izvozi ali poskuša odnesti ali 
odnese zlato v nepredelani ali kovani obliki brez dovoljenja 
Narodne banke Jugoslavije (drugi odstavek 104. člena); 

13) če tali ali predela zlato v palicah ali tali kovano zlato 
v nasprotju s tem zakonom (106. člen); 

14) če ne vodi predpisane evidence o pridobljenih in proda- 
nih ali kupljenih in predelanih količinah zlata (109. člen). 

141. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 45.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek iz 140. člena tega zakona posameznik ali civilna 
pravna oseba, če vrednost predmetov prekrška ne presega 
dvakratnega zneska dinarjev, ki ga predpiše Narodna banka 
Jugoslavije na podlagi 101. člena tega zakona. Dinarska proti- 
vrednost deviz, ki so predmet prekrška, se določi po tečaju iz 
17. člena tega zakona. 

142. člen 
Za prekrške iz 138., 139. in 140. 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 oseba - storilec prekrška. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko delno odvza- 
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mejo predmeti, ki so bili uporabljeni ali so bili namenjeni za 
storitev prekrška ali so nastali s storitvijo prekrška, če kažejo 
nagibi in druge okoliščine, v katerih je bil storjen prekršek, da 
ni opravičeno vzeti predmeta v celoti. 

Za prekršek iz 139. člena in iz 5., 6., 8., 9. in 11. točke prvega 
odstavka 140. člena tega zakona se izreče varstveni ukrep 
odvzema prevoznega oziroma prenosnega sredstva, če so bili 
na njegova tajna oziroma skrivna mesta skriti predmeti prekr- 
ška in če je vrednost predmeta prekrška večja od tretjine 
carinske osnove prevoznega oziroma prenosnega sredstva. 

Prevozno oziroma prenosno sredstvo, s katerim se oprav- 
ljajo prevozne storitve v javnem prometu, se lahko odvzame 
po četrtem odstavku tega člena, čeprav ni lastnina storilca 
prekrška, če je njegov lastnik vedel ali bi bil lahko vedel, da je 
bilo uporabljeno za storitev prekrška iz 11. točke prvega 
odstavka 138. člena in iz 6., 8. in 11. točke prvega odstavka 
140. člena tega zakona. 

Za prekrške iz 138., 139. in 140. člena tega zakona se izreče 
ukrep odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekr- 
škom. 

143. člen 
Postopek za prekrške, ki jih določa ta zakon, vodi in 

odločbo o prekršku na prvi stopnji izda Zvezni devizni inšpek- 
torat. 

Zoper odločbo Zveznega deviznega inšpektorata je dovo- 
ljena pritožba na Zvezni senat za prekrške. 

144. člen 
Če se je postopek za prekrške začel na prijavo carinskega 

organa, ki jo je ta sestavil na podalgi svojega neposrednega 
opažanja, za prekršek pa je predpisana denarna kazen - za 
posameznika do 45.000 dinarjev oziroma za pravno osebo in 
posameznika pri opravljanju samostojne dejavnosti do 
450.000 dinarjev, se sme izdati odločba o prekršku brez vab- 
ljenja in zaslišanja obdolženca. 

Zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega 
člena, lahko vloži obdolženec v osmih dneh po njeni vročitvi 
ugovor pri Zveznem deviznem inšpektoratu. 

Če obdolženec vloži ugovor v določenem roku, Zvezni 
devizni inšpektorat razveljavi izdano odločbo in nadaljuje 
redni postopek. Odločba o prekršku, izdana v rednem 
postopku, ne sme biti za obdolženca neugodnejša od 
odločbe, ki je bila na njegov ugovor razveljavljena. 

145. 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, ki ga stori pristojni organ za pregon 
storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaranje teči 
znova, vendar nastopi v vsakem primeru, ne glede na pretrga- 
nja, ko poteče šest let od dneva, 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, v katerem po zveznem 
zakonu izvršitve ni mogoče opraviti. Zastaranje pretrga vsako 
dejanje pristojnega organa, ki ga ta opravi za izvršitev 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 pravno- 
močnosti odločbe o prekršku. 

146. člen 
Zvezni devizni inšpektorat, ki izda odločbo o prekršku na 

prvi stopnji, lahko odloči, da se plača denarna kazen, izrečena 
za prekršek iz tega zakona, v obrokih, vendar rok za izplačilo 
vsega zneska ne sme biti daljši od enega leta. 

4. Pravne posledice obsodbe 

147. člen 
V podjetjih, pooblaščenih bankah ali drugih pravnih ose- 

bah, ki se ukvarjajo z deviznimi in kreditnimi posli s tujino, ne 
sme opravljati teh poslov nekdo, ki je naklepno storil kaznivo 
dejanje zoper temelje socialistične smaoupravne družbene 

ureditve in varnosti SFRJ, zoper oborožene sile SFRJ, zoper 
človečnost ali mednarodno pravo, zoper dobro ime tuje 
države ali mednarodne organizacije, zoper samoupravljanje, 
zoper gospodarstvo in enotnost jugoslovanskega trga ali kaz- 
nivo dejanje, ki je določeno s tem zakonom, za katero je bil 
pravnomočno 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 za takšno kaznivo dejanje pravnomočno obsojena 
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 
pravnomočno obsojen za to dejanje na kazen zapora najmanj 
treh let. 

Za osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena traja 
prepoved 10 let, za osebe iz tretjega odstavka tega člena pa 
pet let od dneva prestane, odpuščene ali zastarane kazni. 

148. člen 
Podjetje, pooblaščena banka ali druga 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 250.000 dinarjev. 

Prepoved iz prvega odstavka tega člena traja tri leta od 
pravnomočnosti sodbe. 

149. člen 
Devize in zlato, ki so bili odvzeti kot predmet kaznivega 

dejanja ali gospodarskega prestopka ali prekrška, se deponi- 
rajo na začasni račun Zveznega deviznega inšpektorata ozi- 
roma dajo v depo, ki se vodi pri Narodni banki Jugoslavije, 
dokler traja postopek za kaznivo dejanje ali gospodarski pre- 
stopek ali prekršek. 

Varščina v devizah, ki jo položi tuja fizična oseba 
v postopku za prekršek in v kazenskem postopku pri jugoslo- 
vanskih sodiščih, se vplača na račun iz prvega odstavka tega 
člena. 

150. člen 
Denarne kazni, poremoženjska 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. 

151. člen 
Če podjetje ni dalo naloga za vplačilo dinarske protivredno- 

sti za poravnavo obveznosti v devizah do tuje osebe iz izvrše- 
nih sodb jugoslovanskih sodišč, mora ne glede na prvi odsta- 
vek 37. člena tega zakona pooblaščena banka iz 33. člena 
tega zakona izvršiti plačilo v tujini in za dinarsko protivred- 
nost plačane obveznosti blokirati žiro račun podjetja. 

Za znesek plačanih obveznosti v devizah iz naslova iz 
prvega odstavka tega člena zmanjša pooblaščena banka 
v letu 1989 družbeno priznane reprodukcijske potrebe 
podjetja ter pravice do plačila v tujini, določene na podlagi 
156. člena tega zakona, če še niso zmanjšane. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
152. člen 

Plačevanje uvoza, razvrščenega v letu 1989 na pogojno 
prost uvoz, ter plačevanje iz določenih neblagovnih naslovov 
se v letu 1989 opravlja v okviru družbeno priznanih reproduk- 
cijskih potreb. Plačevanje v tujini iz naslovov iz prvega 
odstavka tega člena se opravlja v skladu z odlokom o načinu 
izračunavanja družbeno priznanih reprodukcijskih potreb in 
o načinu uskljevanja pravic do uvoza in plačila z ustvarjenim 
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izvozom in deviznim prilivom (Uradni list SFRJ št. 8/87, 17/88 
in 12/897. 

153. člen 
Uvoz opreme, razvrščene v letu 1989 na pogojno prost 

uvoz, se plačuje v okviru obsega plačevanja tega uvoza, 
izračunanega v skladu z navodilom za izračunavanje obsega 
plačevanja uvoza opreme v konvertibilnih devizah v letu 1989 
(Uradni list SFRJ št. 6/89). 

154. člen 
Podjetju, ki v predhodnem letu ni imelo uvoza niti plačil 

v tujini oziroma ki je začelo proizvodnjo v tekočem letu, določi 
družbeno priznane reprodukcijske potrebe v letu 1989 Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije določi tudi obseg plače- 
vanja za uvoz opreme na pogojno prostem uvozu za podjetja, 
ki začnejo s proizvodnjo v tekočem letu oziroma za podjetja 
v ustanavljanju. 

S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije za leto 1989 se 
posebej določi obseg plačevanja za namene iz tega člena. 

155. člen 
Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis izračunava 

v letu 1989 družbeno priznane reprodukcijske potrebe 
podjetju namenske proizvodnje za potrebe te proizvodnje in 
za izvozne posle enot in ustanov Jugoslovanske ljudske 
armade in za Inštitut za varnost, katerih plačilni promet 
s tujino se vodi pri Narodni banki Jugoslavije - Vojaškem 
servisu - v letu 1989. 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. 

156. člen 
V letu 1989 se s projekcijo plačilne bilance Jugoslavije 

določi obseg plačevanja za uvoz blaga in neblagovna plačila 
za potrebe podjetij s področja tOrizma in gostinstva. 

Struktura blaga, način uvoza in delitev na podjetja 
s področja turizma in gostinstva se določijo v okviru ustrezne 
oblike organiziranja v Gospodarski zbornici Jugoslavije na 
podlagi meril, ki se določijo v tej obliki organiziranja. 

Plačila za uvoz blaga in neblagovna plačila opravljajo 
podjetja s področja turizma in gostinstva prosto v okviru 
zneska iz prvega odstavka tega člena. 

157. člen 
Narodna banka Jugoslavije predpiše podatke, ki jih morajo 

zagotoviti banke, pooblaščene za posle s tujino, zaradi izra- 
čuna oziroma spremljanja realizacije pravic do uvoza in pla- 
čila po uporabnikih teh pravic. 

158. člen 
Ne poravnane obveznosti do Skupnosti jugoslovanskih 

železnic na podlagi uredbe po pogoju, ob katerem smejo 
družbene pravne osebe uporabljati in plačevati prevozne sto- 
ritve, ki jih opravljajo tuje železnice v mednarodnem železni- 
škem prometu (Uradni list SFRJ št. 35/82, 56/83, 71/83, 28/84 

in 68/84), ki so nastale do 31. decembra 1985 in so do uveljavi- 
tve tega zakona neporavnane, poravnajo družbene pravne 
osebe s položitvijo dinarske protivrednosti na račun železni- 
ško transportne organizacije združenega dela (podjetja) po 
tečaju na dan poravnave obveznosti. 

Obveznosti prenosa deviz v smislu odloka o pogojih in 
načinu za prenos deviz na izvajalca prevoznih storitev v med- 
narodnem blagovnem prometu, ki niso bile izpolnjene do 
uveljavitve tega zakona, izpolni uporabnik storitve izvajalcu 
storitev tako, da plača v dinarjih razliko med plačano fakturo 
v dinarjih in vrednostjo deviz, ki niso bile prenesene po tečaju, 
ki velja na dan poravnave obveznosti. 

159. člen 
Krediti, ki so jih pooblaščene banke črpale na podlagi 

deponiranih deviznih prihrankov občanov pri Narodni banki 
Jugoslavije do 14. oktobra 1988, in devize občanov iz depozi- 
tov pri Narodni banki Jugoslavije do 14. oktobra 1988 se 
vrnejo v skladu z zveznim zakonom, ki ureja te kredite in 
devize. 

160. člen 
Terjatve v obračunski valuti, nastale pri poslovanju z drža- 
vami, s katerimi je dogovorjen klirniški način plačevanja do 
uveljavitve tega zakona, se realizirajo v skladu z zveznim 
zakonom, ki ureja zunanjetrgovinski promet oziroma v skaldu 
s posebnimi ukrepi, ki bodo sprejeti na podlagi omenjenega 
zakona. 

161. člen 
Terjatve pooblaščenih bank do podjetij v devizah iz dru- 

gega odstavka 198. člena zakona o deviznem poslovanju 
(Uradni list SFRJ št. 66/85, 71/87, 3/88 in 59/88) se štejejo za 
poravnane, če je vplačana dinarska protivrednost, za terjatve, 
za katera ni vplačana dinarska protivrednost do dneva uvelja- 
vitve tega zakona pa morajo podjetja vplačati po tečaju na 
dan vplačila dinarske protivrednosti, vendar najpozneje 
v nadaljnjih 30 dneh. 

162. člen 
Predpisi in drugi splošni akti, izdani na podlagi pooblastil iz 

zakona o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85, 17/ 
86, 3/88 in 59/88) se uskladijo s tem zakonom najpozneje v 30 
dneh po njegovi uveljavitvi. 

163. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehata veljati zakon 

o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85, 71/86, 3/88 
in 59/88) in zakon o pogojih in načinu za odkup in uporabo 
odkupljenih deviz iz finančnih kreditov za plačilo uvoza zaradi 
povečanja izvoza in neto deviznega učinka v konvertibilnih 
devizah (Uradni list SFRJ - Zaupno glasilo št. 37/86). 

164. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta 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 
m zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov na teh področjih, in 
amandma XXXIX. točka 1. podtočka 3. k ustavi SFRJ, po 
katerem federacija po zveznih organih ureja devizni sistem in 
zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov na tem področju. 

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. 

poročevalec 

2. Ocena stanja na področju deviznega 
poslovanja in razlogi za izdajo zakona 

Zakon o deviznem poslovanju se uporablja od 1. januarja 
1986. Ta zakon je bil spremenjen in dopolnjen v letih 1986, 
1987 in 1988. 

Zakon o deviznem poslovanju se uporablja v razmerah 
stalne visoke rasti inflacije. 

V ekonomskih odnosih s tujino so bili na podroočju bla- 
govne menjave kljub določenim težavam pri zagotavljanju 
surovin in reprodukcijskega material za proizvodnjo doseženi 
določeni pozitivni rezultati, in sicer predvsem pri povečanju 
izvoza na konvertibilno območje, pri vzpostavljanju večjega 
ravnovesja blagovne izmenjave in zmanjšanju primanjkljaja 
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v trgovinski bilanci, zaradi česar je bil v tekoči plačilni bilanci 
dosežen presežek. 

Pod vplivom sprejetih aktivnosti in ukrepov, predvsem 
v večji dohodkovni motiviranosti gospodarstva za izvoz na 
konvertibilno območje, kjer so skoncentrirani problemi zuna- 
nje likvidnosti države, so bili doseženi relativno zadovoljivi 
rezultati. Izvoz blaga v letu 1986 na to območje se je povečlal 
za 11,6%, v letu 1987 za nadaljnjih 17,6%, medtem ko se je 
uvoz blaga s konvertibilnega območja v letu 1986 povečal za 
17,8%, v letu 1987 pa zmanjšal za 2,2% (po tekočem tečaju). 

Na podlagi takšnih gibanj izvoza in uvoza v blagovni 
menjavi s konvertibilnim območjem je znašal primanjkljaj 
v trgovinski bilanci v letu 1986 - 2.490 mio USD, v letu 1987 
pa 1.067 mio USD. Precejšnje zmanjšanje primanjkljaja v trgo- 
vinski bilanci je skupaj z drugim prispevalo k temu, da se 
v tekoči plačilni bilanci v letu 1987 poveča presežek s 173 mio 
USD v letu 1986 na 1.037 mio USD. 

V letu 1986 je bil uvoz s konvertibilnega območja krit 
z izvozom s 74%, v letu 1987 z 89%, kar je bilo več od 
načrtovanega za leto 1987 (načrtovano 84,4%). 

V nasprotju z doseženimi določenimi pozitivnimi gibaji pri 
menjavi s konvertibilnim območjem, je blagovna menjava 
s klirinškim območjem zaradi znanih problemov sedanjega 
visokega terjatvenega salda na klirinških računih, predvsem 
pri menjavi z ZSSR, vplivala, da se je precej zmanjšal izvoz 
blaga na to območje. Premajhen uvoz blaga, predvsem po 
strukturi posameznega blaga, katerega uvoz je s tega 
območja po količini omejen, je vplival tudi na zmanjšanje 
izvoza v zadnjih dveh letih (v letu 1986 za 7,1% in nadaljnje 
zmanjšanje v letu 1987 za 19,5%). 

V trgovinski bilanci jepil v letu 1987, kot je bilo predvideno, 
dosežen primanjkljaj v znesku 110 mio USD v nasprotju z pre- 
sežekom v letu 1986 v zneku 478 mio USD. 

Za blagovno menjavo s tujino v letu 1988 je pri izvozu blaga 
značilna visoka rast celotnega izvoza ter izvoza na konverti- 
bilno območje, pri uvozu blaga pa 'rast celotnega uvoza, in 
sicer samo s konvertibilnega območja z zmanjšanim uvozom 
s klirinškega območja. Posledica takšne menjave je precejš- 
nje zmanjšanje primanjkljaja v trgovinski bilanci in večji 
odstotek kritosti uvoza z izvozom v primerjavi s predhodnim 
letom. 

Vrednost izvoza blaga v letu 1988 je znašala 12.779 mio 
USD, kar je za 8,3% več od predhodnega leta. Hkrati je 
vrednost uvoza blaga znašala 13.329 mio USD, kar je za 2,5% 
več od realiziranega v letu 1987 (po tekočem tečaju). 

Gledano po valutni usmerjenosti je bilo na konvertibilno 
območje izvoženo blaga v vrednosti 9.624 mio USD ali za 
12,3% več, na klirinško območje pa v vrednosti 3.155 mio 
USD, kar je za 2,4% manj kot v letu 1987. Hkrati je bilo 
s konvertibilnega območja uvoženega blaga v vrednosti 
10.212 mio USD oziroma za 6,3% več kot v predhodnem letu, 
medtem ko je vrednost uvoza blaga s klirinškega območja 
znašala 3.117 mio USD, kar je za 8,3% manj. 

Zaradi takšne realizacije blagovne menjave s tujino je 
v trgovinski bilanci nastal primanjkljaj v znesku 550 mio USD, 
in sicer z državami konvertibilnega območja v znesku 588 mio 
USD, z državami klirinškega območja pa presežek v znesku 38 
mio USD. Kritost uvoza z izvozom se je povečala z 90,7% na 
95,9% - s konvertibilnim območjem s 89,2% na 94,2%, s kli- 
rinškim pa s 95,0% na 101,2%. 

Zaradi pozitivnih rezultatov, doseženih iz naslova prihod- 
kov od storitev, ki so se povečali za 1,4% (s konvertibilnega 
območja 15,8%), in iz naslova nakazil, je bil v tekočih trensak- 
cijah s tujino dosežen presežek. V letu 1988 je presežek 
znašal 2.487 mio USD, in sicer s konvertibilnim območjem 
2.210 mio USD, s klirinškim pa 277 USD1. , 

Politika tečaja dinarja pred 25. 5. 1988 je prispevala, da se 
vzpostavi ravnovesje med ponudbo deviz in povpraševanjem 
po devizah na enotnem deviznem tržišču. S tem je bil hkrati 
prekinjen trend precejšnjega zaostajanja ravni cenovne kon- 
kurenčnosti jugoslovanskega izvoza, zlasti v države, iz katerih 
se izvoz plačuje v USD, v primerjavi z ravnjo cenovne konku- 
renčnosti jugoslovanskega izvoza na zahodnoevropska tr- 
žišča. 

Celotne konvertibilne devizne rezerve Jugoslavije so se 
v obdobju od 27. 5. 1988 do 21. 12. 1988 povečale za 1.896,9 

I) Po pnHmlavalh poditUb Maroda« btnkt JufotUril*. 
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mio USD oziroma v primerjavi z višino deviznih rezerv iz leta 
1987 so se v letu 1988 le-te povečale za 1.549,0 mio USD. 

Na enotnem deviznem tržišču je bilo vzpostavljeno ravno- 
vesje med ponudbo deviz in povpraševanjem po devizah. 
Zapadla plačila v tujini se izvršujejo pravočasno. Na enotnem 
deviznem tržišču je bilo od 30. 5. 1988 do 31. 12. 1988 
prodanih oziroma kupljenih 1.509,1 mio USD. 

Na normalno delovanje tega tržišča so med drugim vplivali 
tudi tile dejavniki: 

- ugodni rezultati pri blagovni menjavi s tujino; 
- večji devizni priliv, ki je bil vnesen v državo po enkratni 

spremembi tečaja dinarja ob koncu maja 1988; 
- aktivna politika tečaja dinarja, ki je vplivala na povpraše- 

vanje po devizah in njihovo ponudbo; 
- restriktivna kretidno-monetarna politika; 
- zmanjšanje obveznosti iz zunanjih kreditov v okviru pro- 

grama refinanciranja srednjeročnih in dolgoročnih kreditov in 
drugo. 

Lahko torej sklepamo, da so temeljne postavke veljavnega 
zakona o deviznem poslovanju v bistvu dobre in da jih ni treba 
pomembneje spremeniti. 

Za uresničevanje ciljev, na katerih temelji zakon o deviznem 
poslovanju, pa je bistvenega pomena tudi delovanje drugega 
dela gospodarskega sistema. Temeljne družbenoekonomske 
predpostavke, bistvene za ustvarjanje realnih možnosti, da 
z zakonom o deviznem poslovanju dosežemo zaželene rezul- 
tate, so predvsem; 

- odpravljanje vzrokov rastoče inflacije in njeno zmanjša- 
nje na približno tisto raven, ki jo imajo druge države, ki so naši 
pomembni gospodarski partnerji; 

- zagotavljanje finančne discipline v državi ter pri plačilih 
v tujini; 

- večja stopnja oblikovanja in alokacije akumulacije zaradi 
njene večje ekonomske in družbene racionalizacije; 

- oblikovanje cen na ekonomskih merilih ob hkratnem 
zoževanju oziroma odpravljaju vzrokov cenovnih disparitet; 

- boljše izkoriščanje zmogljivosti in naravnih virov; 
- zagotavljanje dohodkovne motiviranosti gospodarstva 

za izvoz na dolgoročni podlagi prek drugih ukrepov ekonom- 
ske politike, razbremenitev izvoznega gospodarstva tistih 
stroškov, ki jih svetovno tržišče ne pozna in ne prizna, zatira- 
nje čezmernega povpraševanja na domačem tržišču in drugo. 

Pri tem pa je treba poudariti, da so poleg delovanja enot- 
nega deviznega tržišča, ki je temeljni člen posebnih določb 
tega zakona, zaželeni cilji odvisni tudi od uporabe drugih 
rešitev iz zakona. Da bi se vzpostavilo ravnovesje med 
ponudbo deviz in povpraševanj po njih, je po drugi strani za 
njegovo delovanje z ukrepi z drugih področij družbenoeko- 
nomskega sistema treba: 
- 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. 
Pri pripravi predlaganega zakona smo izhajali predvsem iz 

predhodnih ugotovitev. Hkrati smo upoštevali: 
a) stališče Komisije Zveznega izvršnega sveta za reformo 

sistema iz temeljev reforme gospodarskega sistema, kjer je 
bilo ugotovljeno, da so trajne rešitve v sistemskih zakonih 
s področja ekonomskih odnosov s tujino v bistvu dobro 
zastavljene in da se na tem področju reforme deluje za 
popolno in dosledno uporabo namenjenih opredelitev, hkrati 
pa opuščajo prehodne rešitve iz omenjenih zakonov; 

b) stališče Zveznega družbenega sveta za gospodarski raz- 
voj in ekonomsko politiko, sprejeto na seji 2. aprila 1987 in 24. 
novembra 1988 ob obravnavi delovanja ekonomskih odnosov 
s tujino. Ugotovljeno je bilo da pri nadaljnji izpopolnitvi posa- 
meznih rešitev v tem sistemu niso vprašljive koncept in 
temeljne opredelitve tega sistema iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije in temeljev reforme gospodarskega 
sistema; 

c) osnutek zakona o zunanjetrgovinskem prometu, ki 
obsega rešitve iz doslej veljavnega zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino, zakona o dolgorčni proizvodni kooperaciji, 
zakona o izvajanju investicijskih del v tujini in zakona o odsto- 
pitvi graditve investicijskega objekta v državi tujemu izvajalcu. 
Ker so bila v nekaterih izmed teh zakonov urejena tudi vpraša- 
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nja s področja deviznega poslovanja, zakon o zunanjetrgovin- 
skem prometu pa nima takšnih določb, so v tem zakonu 
predlagane rešitve, ki urejajo devizno poslovanje organizacij 
združenega dela, ki izvajajo investicijska dela v tujini in oprav- 
ljajo dolgoročno proizvodno kooperacijo s tujino. 

3. Temeljna načela, na katerih temeljijo rešitve 
na tem področju, in nujni ukrepi za njihovo 
izvajanje 

Sistem ekonomskih odnosov s tujino je po tej zasnovi 
neposredno urejen z zakonom o deviznem poslovanju, 
z zakonom o zunanjetrgovinskem prometu, z zakonom o kre- 
ditnih odnosih s tujino, z zakonom o opravljanju gospodar- 
skih dejavnosti v tujini, in z zakonom o tujih vlaganjih. Za 
delovanje tega sistema pa je pomemben tudi zakon o bankah 
in finančnih organizacijah. 

Temeljna načela, na katerih temeljijo rešitve, predlagane 
v tem zakonu, izhajajo iz potrebe širše vključitve v medna- 
rodno delitev dela, večje odprtosti našega gospodarstva in 
razširitve izvoza kot temeljne strateške opredelitve celotnega 
programa ekonomske stabilizacije. Namen je čimprej doseči 
konvertibilnost dinarja in prost izvoz in uvoz. V teh rešitvah so 
izjeme iz načela prostega izvoza in uvoza omejene na: 

- uvozne kontingente kot instrumente zaščite določene 
domače proizvodnje; 

- dovoljenja za izvoz in uvoz, s katerimi se izpolnjujejo 
naše mednarodne obveznosti (kontrola prometa orožja, zlata, 
mamil ipd.). 

Režimi prostega uvoza bodo imeli pomembno mesto v stuk- 
turi blaga, razvrščenega na oblike uvoza. Glede na to, da bo 
v skladu z osnutkom zakona o zunanjetrgovinskem prometu 
blago razvrščeno na pogojno prost uvoz samo v letu 1989, bo 
uvoz tega blaga plačan v skladu s predpisi, ki veljajo v letu 
1989. 

Skratka, osnutek zakona temelji na tehle temeljnih načelih: 
- da so ekonomski odnosi s tujino sestavni del odnosov 

v družbeni reprodukciji, ki temeljijo na samoupravljanju 
delavcev ž družbenimi sredstvi ter na drugih oblikah lastnine, 
določenih z ustavnimi amandmaji; 

- da podjetja med seboj urejajo razmerja na področju 
ekonomskih odnosov s tujino v skladu s skupno ekonomsko 
politiko in potrebami po večjem in hitrejšem vključevanju 
v mednarodno delitev dela; 

- na ustvarjanju večje stopnje varnosti pri plačilih do tu- 
jine: 

- da morata režim izvoza in uvoza zagotoviti odprtost 
jugoslovanskega gospodarstva pozitivnim vplivom svetov- 
nega tržišča, v smotrnem obsegu zagotoviti zaščito domače 
proizvodnje in zadovoljiti potrebe domačega tržišča. Liberali- 
zacijo uvoza pa spremlja tudi liberalizacija pri plačilih do 
tujine: 

- na ustvarjanju pogojev za večjo dohodkovno motivira- 
nost za izvoz; 

- da mora celotna liberalizacija poslovanja s tujino prispe- 
vati k osamostalitvi podjetij, da sprejemajo poslovne odločitve 
na tem področju; 

- na ustvarjanju pogojev za večjo varnost tuje osebe iz 
naslova terjatev, ki jih realizirajo pri poslovanju s podjetji in 
drugimi pravnimi osebami v državi; 

- na vključevanje nosilcev samostojnega osebnega dela 
s sredstvi, ki so lastnina občanov, v ekonomske odnose s tu- 
jino; 

- za racionalizacijo poslovanja na področju ekonomskih 
odnosov s tujino, tako da se veljavne procedure skrčijo in 
poenostavijo na najnujnejše. 

4. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje 
zakona 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna sredstva iz prora- 
čuna federacije. 

5. Natančnejša pojasnila temeljnih rešitev, 
ki se predlagajo 

Rešitve, ki so predlagane v tem osnutku, v bistvu izhajajo iz 
rešitev v trajnih določbah veljavnega zakona o deviznem 

poročevalec 

poslovanju. Kljub temu pa so glede na veljavni zakon bistvene 
razlike, ki se v kratkem nanašajo na naslednje: 

Prvič - deregulirane so zakonske določbe, ki urejajo vpra- 
šanja s področja deviznega stanja. Z rešitvami, ki so v tem 
zakonu podane v 164 določbah, nehajo veljati določbe, ki so 
urejale to gradivo ne samo z zakonom o deviznem poslovanju, 
temveč tudi z zakonom o opravljanju investicijskih del v tujini, 
z zakonom o dolgoročni proizvodni kooperaciji, z zakonom 
o odstopitvi izvajanja investicijskih del v državi tujemu izva- 
jalcu, in nekatere določbe iz zakona o opravljanju gospodar- 
skih dejavnosti v tujini. Vseh teh določb je bilo 230. 

Dejstvo je, da je glede na to, da je glavni namen tega zakona 
med drugim, da se ohrani stabilnost domače valute in uravno- 
vesi plačilna bilanca države ta zakon je precej regulativen. 
Absolutna deregulacija na tem področju torej niti ni mogoča. 
Za uresničitev ustavnega načela o enotnosti deviznega 
sistema je treba z regulativo prek tega zakona zagotoviti 
njegovo enotno uporabo. 

Zato smo tudi obdržali nekatere podzakonske akte, ki naj 
ne zagotovijo samo enotne uporabe tega zakona, temveč tudi 
delovanje njegovih ključnih mehanizmov, ki se nanašajo na 
delovanje enotnega deviznega tržišča, čuvanje deviz v tujini, 
tečaj dinarja, način opravljanja plačilnega prometa s tujino 
ipd. Število teh podzakonskih aktov se je zmanjšalo skoraj za 
dve tretjini, če upoštevamo tudi podzakonske akte, ki so bili 
izdani kot začasni ukrepi ali fakultativno. 

Drugič - tečaj dinarja se oblikuje na enotnem deviznem 
tržišču predvsem v odvisnosti od ponudbe deviz in povpraše- 
vanja po njih ter od intervencije Narodne banke Jugoslavije. 
Tečaj za obračunsko valuto se oblikuje posebej, in sicer 
v odvisnosti od gibanja tečaja košare valut in uresničevanja 
projekcije plačilne bilance države v delu, ki se nanaša na 
menjavo ž državami, s katerimi je dogovorjen klirinški način 
plačevanjna. 

Tretjič - pri menjavi z državami, s katerimi je dogovorjen 
klirinški način plačevanja, se dinarska protivrednost za oprav- 
ljeni izvoz izplačuje izključno v odvisnosti od dinarske proti- 
vrednosti, ki jo vplačajo podjetja iz naslova uvoza iz teh držav. 
Izjemoma se sme dinarska protivrednost izplačati tudi iz dru- 
gih virov, vendar samo do višine manipulativnega kredita, ki je 
bil dogovorjen s plačilnim sporazumom z zadevno državo. 
S tem ni rešen problem sedanjega visokega terjatvenega 
sklada s temi državami. Ker pa se lahko terjatveni saldo 
zmanjša samo z večjim izvozom iz teh držav, in sicer z uvo- 
zom, ki ni zajet z blagovnimi listinami za zadevno leto (glede 
na to, da znaša v teh blagovnih listah razmerje menjave 
zadevne države 1:1), je urejanje tega vprašanja in ukrepanje 
za njegovo rešitev v okviru zakona, ki ureja zunanjetrgovinsko 
poslovanje. 

Četrtič - pravica do plačila v bistvu sploh ni več določena. 
Podjetja prosto plačujejo uvoz v okviru pravice do uvoza, ki se 
določi po zakonu o zunanjetrgovinskem prometu. V letu 1989 
bi izjmemoma uvoz blaga, razvrščen na pogojno prost uvoza, 
ter neblagovna plačila še naprej potekala v okviru družbeno 
priznanih reprodukcijskih potreb. 

Petič - podjetja ne smejo iz nobenega naslova imeti deviz 
na računih bank, pooblaščenih za posle s tujino. Podjetjem, ki 
imajo iz naslova realiziranega plačila v konvertibilnih devizah 
obveznosti do tuje osebe, je omogočeno, da imajo takšne 
devize pri jugoslovanskih ali mešanih bankah v tujini pod 
pogoji in na podlagi meril, ki jih določi Narodna banka Jugo- 
slavije. Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin dovolijo, da se imajo devize v tujini. Tako je rešen 
problem tečajnih razlik, ki so jih iz naslova teh računov doslej 
plačevale banke, pooblaščene za posle s tujino. 

Te določbe zagotavljajo varnost tuji osebi, da bodo prev- 
zete obveznosti pravočasno izpolnjene. Dejstvo pa je, da bo 
za ta del deviz manjša ponudba na enotnem deviznem tržišču, 
manjše pa bodo tudi tečajne razlike, ki jih morajo plačati 
gospodarski subjekti v državi. 

Obveznosti do tuje osebe iz vseh naslovov v devizah se 
smejo izvršiti tudi z vplačilom na račun tuje osebe pri banki, 
pooblaščeni za posle s tujino. 

Šestič - dinarska protivrednost podjetja, ki opravi izvoz, se 
izplača po tečaju na dan izplačila dinarjev, ne pa po tečaju, ko 
je bilo realizirano plačilo. S tem je rešeno vprašanje daljšega 
časovnega razkoraka med dnem vplačila in dnem obračuna, 
zaradi česar so bila podjetja oškodovana za cel znesek 
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tečajne razlike, nastale med tema dvema rokoma. Hkrati so 
banke zainteresirane, da takoj po prejetem plačilu izplačajo 
podjetju dinarsko protivrednost. 

Sedmič - dinarsko plačevanje in sprejemanje plačil med, 
domačimi in tujimi osebami z dosledno uporabo zakonskih 
določb zagotavljata, da obseg poslovanja s tujino iz tega 
naslova nevtralno vpliva na uresničevanje plačilne bilance 
države. To samo pod pogojem, da subjkekti pri sklepanju 
pogodb o realizaciji teh poslov upoštevajo določbe, po kate- 
rih se sklepanje poslov, pri katerih se obveznosti izkazujejo 
v dinarjih, v trenutku njihove izvršitve ne smejo preračunati 
glede na gibanje tečaja dinarja po tuji valuti. 

Natančnejša pojasnila o posamičnih rešitvah so v nadalje- 
vanju te obrazložitve. 

1. člen 
Definicija deviz iz 1. člena osnutka zakona izhaja iz tega, da 

je dinar edino merilo vrednosti in plačilno sredstvo na enot- 
nem jugoslovanskem gospodarskem prostoru - kot izraz 
monetarne suverenosti države, devize pa so terjatve v tujini in 
se uporabljajo izključno kot plačilno sredstvo v tujini. 

Podlaga za to definicijo sta 252. in 259. člen ustave SFRJ, 
po katerih je eden izmed temeljev enotnega jugoslovanskega 
trga enoten monetarni sistem in enoten denar, s katerim se 
v SFRJ vrednostno izražajo vsa razmerja, pridobivajo in uve- 
ljavljajo i/se pravice ter določajo in izpolnjujejo vse obvezno- 
sti, ki se glasijo na denar. 

■•Narava« deviz kot družbenih sredstev je torej določena 
z dejstvom, da so »terjatve v tujini«. Njihov »namen« je, da se 
uporabljajo samo kot plačilno sredstvo do tujine. 

2. člen 
V tem členu je predpisano, da se s projekcijo plačilne 

bilance Jugoslavije, ki se sprejme za vsako leto, določijo in 
uskladijo proporci med izvozom blaga in storitev ter finanč- 
nimi transakcijami med domačimi in tujimi osebami. 

3. člen 
V 3. členu osnutka je urejeno, da se nakup in prodaja deviz 

opravljata na enotnem deviznem tržišču. 

4. člen 
V tem členu sta definirana pojma-domača in tuja oseba. 

Z domačo osebo so mišljena družbena podjetja, mešana 
podjetja, pogodbena podjetja, zasebna podjetja, obratoval- 
nice, kmetijska gospodarstva, zadruge, podjetja za zaposlova- 
nje invalidov ter njihove oblike združevanja, banke, zbornice, 
samoupravne interesne skupnosti, družbene samoupravne 
organizacije in skupnosti, družbenopolitične skupnosti, njeni 
organi in organizacije, družbenopolitične organizacije, druge 
pravne osebe s sedežem v Jugoslaviji, civilne pravne osebe 
ter fizične osebe s stalnim prebivališčem v Jugoslaviji, l/se 
druge pravne in fizične osebe se obravnavajo kot tuje osebe. 

Natančna določitev teh pojmov je nujna zato, ker je ele- 
ment, ki določa ekonomske odnose s tujino, obstoj tujega 
elementa v tem odnosu. Tako je na primer z zunanjo trgovino 
mišljena menjava blaga in storitev, ki poteka na podlagi kupo- 
prodajnih ali nekaterih drugih pogodb rezidentov ene z rezi- 
denti druge države. Trenutek prehoda blaga čez mejo določi 
kvalifikacijo mednarodnega ali zunanjetrgovinskega prometa. 

Definiranje pojma »domača« oziroma »tuja« oseba pogo- 
juje uporabo predpisov, ki se nanašajo na način plačevanja, 
vrsto plačilnega prometa, uporabo režima uvoza in izvoza, 
carine ipd. 

V drugem odstavku tega člena je urejeno, kdo se po tem 
zakonu šteje za civilno pravno osebo. Ker ta pojem ni bil 
definiran v veljavnem zakonu, so se v praksi pogosto pojav- 
ljala različna mnenja pri ugotavljanju, kdo se šteje za civilno 
pravno osebo. 

5. člen 
V tem členu so prepovedani nakup, prodaja, podaritev, 

sposojanje in dajanje deviz v hrambo med domačimi osebami 
med domačo in tujo osebo v Jugoslaviji. 

6. člen 
V tem členu je določeno, da je v Jugoslaviji prepovedano 

plačevanje in sprejemanje plačil v devizah ali zlatu med doma- 
čimi osebami ter med domačo in tujo osebo in sklepanje 
poslov, pri katerih se dinarska vrednost pogodbene obvezno- 
sti izračunava na podlagi cene zlata aH tečaja dinarja glede na 
tuje valute. Poleg tega je prepovedano tudi izkazovati ceno 
blaga in storitev v tuji valuti. 

Navedena določba zakona ima pomembno funkcijo, ker se 
z njeno dosledno uporabo izključujejo in notranjega plačil- 
nega prometa vsa tuja plačilna sredstva, pa tudi možnost 
izkazovanja cen v državi prek preračunavanja na podlagi 
vrednosti tujih valut. Namen tega je ohranitev integritete in 
stabilnosti dinarja kot nacionalne valute. 

7. člen 
V tem členu je določeno, na katere banke se misli s pojmom 

pooblaščene banke, kar je treba obravnavati hkrati z zakonom 
o bankah in drugih finančnih organizacijah. Drugače prak- 
tično izvajanje tega zakona v delu, ki se nanaša na banke, ki 
poslujejo s tujino, ne bi bilo popolno. 

8. člen 
V 8. členu osnutka je določeno, da ima Zvezna direkcija za 

promet in rezerve proizvodov s posebnim namenom pri deviz- 
nem poslovanju pravice in obveznosti kot podjetja, kar velja 
tudi za plačevanje in sprejemanje plačil za uvoz in izvoz 
specifičnih sredstev varnostnih organov, ki ju opravlja Inštitut 

V tem členu je določeno, da je poslovanje s tujino subjek- 
tov, ki opravljajo to poslovanje, pod devizno kontrolo. 

10. člen 
V tem členu je določen pojem enotnega deviznega tržišča. 

Enotno devizno tržišče so vsi posli nakupa in prodaje deviz, ki 
se opravljajo med: pooblaščenimi bankami in podjetji ter 
drugimi pravnimi osebami pooblaščenih bank neposredno in 
na medbančnem sestanku, na katerem je prisotna Narodna 
banka Jugoslavije. Vprašanja v zvezi z načinom organizacije 
dela enotnega deviznega tržišča in načinom ugotavljanja 
dnevne devizne pozicije ureja Narodna banka Jugoslavije. 
Narodna banka Jugoslavije sme določiti meje, do katerih se 
smeta s pogodbo določiti terminski nakup in prodaja deviz, 
ter pogoje, pod katerimi se smeta opraviti terminski nakup in 
prodaja deviz. 

11. člen 
Medbančni sestanek enotnega deviznega tržišča je kot 

posebni del enotnega deviznega tržišča reden, organiziran in 
vnaprej določen sestanek predsednikov bank, pooblaščenih 
za posle s tujino, katerega se udeleži tudi Narodna banka 
Jugoslavije. 

12. člen 
V 12. členu je določeno, da se nakup in prodaja deviz 

opravita na medbančnem sestanku pod pogoji, ki jih določi 
Narodna banka na podlagi predpisov iz 10. člena osnutka 
zakona. 

13. člen 
V tem členu je določeno, da se smejo na enotnem deviznem 

tržišču devize kupovati promptno in terminsko. S promptnim 
nakupom je mišljen nakup oziroma prodaja deviz, pri katerih 
se devize takoj prenesejo na račun pooblaščene banke kupca 
oziroma prodajalca, najpozneje pa v dveh delavnikih po pod- 
pisu zaključnice o nakupu in prodaji deviz. S terminskim 
nakupom oziroma prodajo deviz je mišljen nakup oziroma 
prodaja z rokom izvršitve od 30 dni do enega leta v skladu 
s pogodbenim rokom. Med razpravo o tem členu so bili 
nekateri mnenja, da bi bil lahko rok za terminsko prodajo tudi 
krajši. 

Terminski nakup oziroma prodaja deviz se opravi po tečaju, 
za katerega se dogovorita pogodbenici. 

14. člen 
Tečaj dinarja se določi na enotnem deviznem trgu pred- 

vsem v skladu s ponudbo deviz in povpraševanjem po devizah 
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na enotnem deviznem trgu ter intervencijo Narodne banke 
Jugoslavije. Če pride do intervencije Narodne banke Jugosla- 
vije, bodo za ohranitev mednarodne konkurenčnosti izvoza in 
ekonomske politike, podlaga relativna razmerja cen na doma- 
čem in tujem tržišču ter medvalutna razmerja, pri čemer se bo 
upoštevalo uresničevanje plačilne bilance države. 

V zvezi z določanjem tečaja za obračunsko valuto je predvi- 
deno, da je tečaj odvisen od gibanja tečaja dinarja v primer- 
javi s košaro valut, in da se določa v skladu z uresničevanjem 
projekcije plačilne bilance v delu, ki se nanašajo na države, 
s katerimi je dogovorjen klirinški način plačevanja in spreje- 
manja plačil. 

15. člen 
Narodna banka Jugoslavije predpiše metodologijo za obli- 

kovanje tečaja dinarja, o uresničevanju politike tečaja pa 
vsakih šest mesecev obvesti Skupščino SFRJ. 

16. člen 
V tem členu je določeno, da se na medbančnem sestanku 

enotnega deviznega tržišča določijo srednji tečaji tujih valut 
na podlagi tečaja, po katerih so bili sklenjeni posli nakupa in 
prodaje deviz na tem sestanku. Nakupni in prodajni tečaji se 
oblikujejo z dodajanjem oziroma odvzemanjem marže, ki je 
določena s predpisom iz drugega odstavka 10. člena tega 
zakona. 

Nakupni tečaji tujih valut se uporabljajo za obračun dinar- 
ske protivrednosti izvršenega plačila v devizah zaradi izplačila 
podjetju in drugi pravni osebi, prodajni pa za obračun dinar- 
ske protivrednosti za plačevanje v tujini. 

Poleg tega morata podjetje in druga pravna oseba pravi- 
loma na koncu vsakega meseca, najpozneje pa na koncu 
obračunske dobe, izkazati terjatve in obveznosti v devizah 
v stanjih in bilancah v dinarjih, obračunanih po srednjem 
tečaju, ki je veljal zadnji dan v mesecu. 

17. člen 
V tem členu je določeno kateri tečaji se uporabljajo za 

določitev osnove za obračunavanje carine in drugih davščin. 
Vrednost izvoza, uvoza in drugih ekonomskih transakcij se 
izkaže po tekočem tečaju. 

V tretjem odstavku je določeno, da se podatki o pravicah do 
uvoza in plačevanja ter podatki o uporabi določenih pravic do 
uvoza in plačevanja izkažejo v enaki vrednostni enoti, v kateri 
se izkazujejo vrednosti plačilne bilance države. 

18. člen 
Pooblaščene banke kupujejo in prodajajo devize na med- 

bančnem sestanku v skladu s potrebami svojega poslovanja 
in v skladu s svojo dnevno devizno pozicijo, ki jo pošljejo 
Narodni banki Jugoslavije. 

Dnevna devizna pozicija pooblaščene banke obsega vsa 
razpoložljiva sredstva (devize) za plačevanje do tujine ter vsa 
plačila, ki zapadejo v roku, določenem v aktu iz 10. člena, 
vštevši tudi znesek deviz iz naslova efektivno zmanjšanih 
deviznih prihrankov. Plačila, prijavljena v dnevni devizni pozi- 
ciji, se obravnavajo enako kot nakup in prodaja deviz za 
izvrševanje teh plačil ne glede na to aH jih je v dnevni poziciji 
prijavila pooblaščena banka, ki prodaja devize, ali banka, ki 
jih kupuje. 

Poleg tega je v 18. členu določeno, da se devize, prejete iz 
: naslova efektivnega povečanja deviznih prihrankov, ne všte- 

vajo v dnevno devizno pozicijo pooblaščene banke in ne 
v najmanjši oziroma največji znesek deviz, ki ga smejo banke 

| imeti na računih v tujini. 
Z efektivnim povečanjem deviznih prihrankov je mišljena 

razlika med zneskom deviz, položenih na devizne račune aH 
devizne hranilne vloge, in zneskom deviz, dvignjenih z deviz- 
nih računov in deviznih hranilnih vlog. 

19. člen 
V tem členu je določeno, da sme banka pooblaščena za 

posle s tujino, na tujih deviznih tržiščih kupovati in prodajati 
devize. 

20. in 21. člen 
Ta člena urejata vprašanje vloge in pristojnosti Narodne 

banke Jugoslavije pri delovanju enotnega deviznega tržišča. 

22., 23. in 24. člen 
V teh členih so institucionalizirane kategorije projekcije 

plačilne bilance in plačilna bilanca. 
Plačilna bilanca Jugoslavije je enotna in obsega bilanco 

vseh ekonomskih in drugih finančnih transakcij med doma- 
čimi in tujimi osebami. Vsebuje tudi podbilance, ki se sestav- 
ljajo na podlagi metodologije za ugotavljanje in spremljanje 
uresničevanja plačilne bilance, ki jo predpiše Zvezni izvršni 
svet. 

Projekcijo plačilne bilance in skupno deviznć politiko 
sprejme Skupščina SFRJ na predlog Zveznega izvršnega 
sveta za vsako leto. 

Uresničevanje plačilne bilance mesečno spremlja Narodna 
banka Jugoslavije in o tem obvešča Zvezni izvršni svet. 
Narodna banka Jugoslavije pošilja po potrebi, najmanj pa 
v vsakih šest mesecev, poročilo o uresničevanju plačilne 
bilance Skupščini SFRJ. 

Redno, ažurno in natančno spremljanje uresničevanja pla- 
čilne bilance je večkratnega pomena, predvsem zaradi mož- 
nosti, da se pravočasno ustrezno ukrepa za uresničevanje 
načrtovanih proporcev na strani izvoza in ohranitev likvidno- 
sti države pri plačilih do tujine. 

25. člen 
V tem členu je določeno, da Zvezni izvršni svet sprejema in 

predlaga dopolnilne ukrepe za povečanje izvoza in deviznega 
priliva, če se v obdobju do realizacije konvertibilnosti dinarja 
po merilih, ki jih je Jugoslavija sprejela kot mednarodno 
obveznost, ki traja nepretrgoma dlje kot 30 dni, niti z interven- 
cijo Narodne banke Jugoslavije ne uskladita ponudba deviz in 
povpraševanje po devizah na deviznem trgu. 

Ukrepi, določeni v prvem odstavku tega člena, morajo biti 
selektivno časovno omejeni, trajali pa bi le do odprave 
motenj, vendar najdlje do konca leta, v katerem So bili spre- 
jeti. 

26. člen 
V tem členu je določeno, da se plačilni promet s tujino 

opravlja v devizah in dinarjih. 
Plačilni promet z državami, s katerimi je bila sklenjena 

pogodba o plačevanju v konvertibilnih devizah, se opravlja 
v dinarjih ali konvertibilnih devizah. Z državami, s katerimi je 
bila sklenjena pogodba o klirniškem načinu plačevanja, pla- 
čilni promet opravlja v obračunski valuti. 

27. člen 
Na podlagi določb tega člena sme Narodna banka Jugosla- 

vije odobriti tudi drugačen način plačevanja kot je predvideno 
s pogodbo iz 26. člena. Narodna banka Jugoslavije določi 
pogoje, pod katerimi smejo narodne banke SR in SAP dovoliti 
podjetjem, da pobotajo dolgove in terjatve s tujino. 

V drugem odstavku tega člena je določeno, da sme 
Narodna banka Jugoslavije določiti pogoje, pod katerimi 
smejo narodne banke SR in SAP podjetju dovoliti, da plačuje 
oziroma sprejema plačila v efektivnem tujem denarju, ozi- 
roma da za del izvoza storitev sprejme plačilo v netransfera- 
bilni valuti. 

28. člen 
V tem členu je določeno, da se opravlja plačilni promet 

s tujino po bankah, pooblaščenih za posle s tujino, za države 
s klirniškim načinom plačevanja pa prek klirinškega računa 
Narodne banke Jugoslavije. 

Pooblaščene banke smejo plačevati in sprejemati plačila po 
posebnih računih samo, če so taki sporazumi predvideni 
v meddržavni pogodbi, ali če se to določi z aktom Zveznega 
izvršnega sveta. 

29. člen 
Na podlagi tega člena je prepovedano sklepanje pogodb za 

posle, prek katerih se za izvoz blaga in storitev, izvoženih 
v države s konvertibilnim načinom plačevanja, sprejemajo 
plačila prek klirniškega računa. 

Ta rešitev je dana zato, ker se opravljanje »svvetch« poslov 
v praksi opravlja na škodo družbene skupnosti, na kar je 
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v svojih poročilih o kontroli teh poslov opozoril Zvezni devizni 
inšpektorat. 

Prek teh poslov se opravljata namreč izvoz in uvoz blaga na 
konvertibilno območje po določenih firmah iz klirniških držav, 
v dokumentaciji pa je prikazano, kot da gre za izvoz in uvoz na 
klirinško območje. 

Z opravljanjem takih poslov zaslužijo samo tuje firme, ki se 
pojavljajo kot posredniki, naša država pa v celoti izgublja, ker 
poteka izvoz po neugodnih cenah, uvoz pa se drago plačuje 
po veliko višjih cenah kot pri rednem uvozu, poleg vsega tega 
pa ostajajo konvertibilne devize od našega izvoza v tujini. 

30. člen 
V 30. členu je določeno, da opravlja plačilni promet s tujino 

za federacijo in njene organe in organizacije Narodna banka 
Jugoslavije, plačilni promet, ki ga opravlja Zvezna direkcija za 
promet in rezerve proizvodov s posebnim namenom za račun 
podjetij - proizvajalcev tujih proizvodov pa Narodna banka 
Jugoslavije - Vojaški servis. 

31. člen 
V 31. členu so določeni roki, v katerih morajo domače 

osebe izterjati plačila za izvoženo blago ali storitve, oprav- 
ljene tuji osebi. Zakonski rok za izterjavo terjatev pri izvozu 
blaga ali opravljanju storitev je 60 dni, računa pa se od dneva, 
ko je bilo blago izvoženo oziroma storitev opravljena. 
V osnutku zakona o zunanjetrgovinskem prometu je dolo- 
čeno 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, ko 
je bila storitev tuji osebi opravljena. 

V zakonskim rokom je mišljeno tudi podaljšanje roka za 
izterjavo, ki jo sme (enkratno) dovoliti narodna banka repu- 
blike ali avtonomne pokrajine. To dovoljenje se daje v odvis- 
nosti od oddaljenosti območja, na katero se blago izvaža 
oziroma kjer se opravlja storitev, ali od pogojev in možnosti za 
prodajo določenega blaga na določenih tržiščih. Če je v posa- 
meznih državah na primer za prodajo jugoslovanskega blaga 
odločilen pogoj daljši rok za izterjavo terjatev, je to element, 
da pristojna narodna banka republika ali avtonomne pokra- 
jine podaljša rok. Podaljšanje roka za izterjavo terjatev iz 
naslova izvoza blaga ali opravljanje storitev tujim osebam 
dovoljujejo narodne banke SR in SAP na podlagi posebnega 
podzakonskega akta, ki ga izda Zvezni izvršni svet. 

32. člen < 
V 32. členu osnutka zakona je določeno, da se za dan 

izterjave šteje dan, ko so bile devize vplačane v dobro računa 
banke, pooblaščene za posle s tujino, oziroma v dobro 
podjetja, za dan, ko je bilo izdano dovoljenje o pobotu dolgov 
in terjatev s tujino, ko se izvoz zaračunava u uvozom blaga, pa 
dan, ko je bilo omenjeno blago ocarinjeno. 

Z aktom iz 26. člena osnutka (odlok o plačilnem prometu) 
se določi, kateri dan se poleg primerov, navedenih v prvem 
odstavku tega čelna, šteje za dan izterjave. 

Če dobi podjetje za opravljanje določenih poslov dovolje- 
nje, da ima devize na računu v tujini, se za dan izterjave šteje 
dan, ko je bil znesek deviz odobren računu podjetja v tujini. 

33. člen 
Po določbah tega člena podjetja izbere tako, po kateri bo 

sprejemalo plačila v devizah iz tujine, oziroma ki mu bo 
izplačevala dinarske protivrednosti plačanega izvoza. 

Dinarske protivrednosti se izplačujejo po nakupnem tečaju, 
ki velja na dan izplačila, in sicer podjetju, za katerega račun je 
bil opravljen izvoz. 

Če banka dinarjev ne izplača v roku, gredo vsi stroški, ki so 
nastali zaradi tega, v njeno breme. 

34. člen 
V tem členu sta določena način plačevanja in sprejemanja 

plačil za uvoz in izvoz z državami, s katerimi se plačevanje in 
sprejemanje plačil opravljata v obračunski valuti. 

V prvem odstavku tega člena je predlagano, da Narodna 
banka Jugoslavije terjatve, ki se glasijo na obračunsko valuto, 
prodaja po pooblaščeni banki podjetju, ki uvaža blago in 

storitve s tega območja, po tečaju za obračunsko valuto na 
dan vplačila dinarske protivrednosti. 

V drugem odstavku istega člena je določeno, da se izplačilo 
dinarskih sredstev iz naslova izvoza, ki je bilo izterjano v obra- 
čunski valuti, opravi iz sredstev, s katerimi je uvoznik kupil 
terjatve, ki se glasijo na obračunsko valuto, oziroma do višine 
manipulativnega kredita, določenega z meddržavno 
pogodbo, in to po tečaju obračunske valute na dan izplačila 
dinarske protivrednosti. 

Pri predlaganju teh rešitev je bil upoštevan visok terjatveni 
saldo pri menjavi z državami s klirinškega območja, na kar je 
vplivalo predvsem financiranje tistih poslov iz sredstev pri- 
marne emisije, ki se z danimi rešitvami v prihodnje onemogo- 
čajo. 

Taka rešitev bi veljala za posle po uveljavitvi tega zakona, 
medtem ko je predlog za reševanje visokega terjatvenega 
salda pri menjavi s tem območjem v predhodnih določbah 
160. člena. 

35. člen 
Če se opravi izterjava izvoza blaga in storitev po zakonskem 

roku, določenem za izplačilo dinarske protivrednosti, se izpla- 
čilo opravi po določbah tega člena po tečaju na dan zakon- 
skega roka, samo izjemoma, kadar gre za izterjavo zapadle 
terjatve na podlagi sodbe, pa po tečaju na dan izterjave ter 
terjatve. 

Razliko dinarske protivrednosti med tečajem na dan izter- 
jave in tečajem, ki se uporablja za izplačilo dinarske protivred- 
nosti v primerih iz prvega odstavka tega člena, mora banka 
vplačati v dobro posebnega računa sredstev za pospeševanje 
izvoza. Dana je alternativa, da se ta člen črta, kar bo odvisno 
od stališča, ki ga je glede tega vprašanja sprejelo ustavno 
sodišče. 

36. člen 
Uvoz blaga in storitev se sme izjemoma plačati tudi vnaprej, 

s tem da nujnega uvoza ni mogoče opraviti drugače. Blago, ki 
se plača na omenjeni način, mora podjetje uvoziti v 60 dneh 
po dnevu, ko je banka izvršila plačilni nalog. Izjemoma sme 
pod pogoji, ki jih določi Zvezni izvršni svet z aktom iz 31. 
člena tega zakona, narodna banka SR in SAP ta rok podalj- 
šati. 

37. člen 
Podjetje sme dati nalog za plačilo do tujine katerikoli banki, 

pooblaščeni za posle s tujino, vplačilo dinarske protivrednosti 
pa opravlja po prodajnem tečaju, ki velja na dan izvršitve 
naloga do tujine. V primerih, ko banka ne izvrši plačila 
v skladu z nalogom podjetja, gredo vsi stroški, ki nastanejo 
zaradi zamude v njeno breme. 

38. člen 
V 38. členu je določeno, da mora podjetje - uporabnik 

kredita v roku dospetja obveznosti iz zunanjih kreditov in 
obveznosti iz naslova konvencijskih obveznosti, vplačati poo- 
blaščeni banki dinarski protivrednosti dospelih obveznosti. 
Obveznosti iz zunanjih kreditov plača banka, ki je dala garan- 
cijo za te kredite. 

Če podjetje ni dalo naloga za vplačilo dinarske protivredno- 
sti za plačilo dospelih obveznosti iz naslova kreditov, mora 
plačila do tujine na podlagi tretjega odstavka tega člena 
opraviti pooblaščena banka. Po tej določbi mora pooblaščena 
banka hkrati blokirati žiro račun podjetja, v katerega breme 
gredo vsi stroški. 

39. člen 
Določbe 39. člena zakona so posebnega pomena. Obvezno 

vodenje evidence o plačevanju in sprejemanju plačil v zvezi 
z vsakim zunanjetrgovinskim poslom ter kreditnim poslom 
s tujino je namreč nujno, ker se ti podatki po tem zakonu 
uporabljajo za povečanje pravice doplačila in kot eden izmed 
elementov za izdelavo načrtov priliva in odliva deviz. 

40. člen 
V 40. členu je določeno, da sme narodna banka republike 

oziroma narodna banka avtonomne pokrajine, kadar poslova- 

22 poročevalec 



nje s tujino to zahteva, podjetju in drugi pravni osebi dovoliti, 
da ima devize, potrebne za to poslovanje, na računu pri 
jugoslovanski ali mešanih bankah v tujini. 

Dovoljenje, da se smejo imeti devize v tujini se sme dati na 
podlagi: izvajanja investicijskih del v tujini; posredniških 
poslov; agencijskih in špediterskih poslov; opravljanja 
poslov, ki jih za tujo osebo opravljajo organizacije, ki se 
ukvarjajo z znanstveno-raziskovalnim in raziskovalno-razvoj- 
nim delom ter črpanjem deviznih sredstev iz naslova kreditov 
mednarodnih finančnih organizacij. 

Narodna banka Jugoslavije določi pogoje in merila pod 
katerimi se smejo imeti deize na deviznih računih pri jugoslo- 
vanskih ali mešanih bankah v tujini, ter pogoje in merila pod 
katerimi se smejo imeti devize na računih v tujini. Tako bi se 
onemogočil nekontroliran odliv deviz iz države iz teh naslo- 
vov. Podjetja lahko imajo devize na deviznih računih pri 
jugoslovanskih ali mešanih bankah v tujini do realizacije 
posla oziroma izvršitve pogodbenih obveznosti, nato pa 
morajo preostali del deviz prodati pooblaščeni banki v dveh 
delavnikih po realizacciji posla oziroma izpolnitve obveznosti. 

Izvajalci investicijskih del, ki svoje terjatve izterjajo z uvo- 
zom blaga, smejo pri poobleščeni banki kupiti devize v višini, 
določeni v dovoljenju pristojnega organa, s katerim je bila 
taka izterjava dovoljena, in jih imeti na deviznem računu do 
realizacije posla. 

41. člen 
S tem členom se urejata plačevanje in sprejemanje plačil za 

storitve, ki jih opravljajo podjetja v mednarodnem prevozu 
blaga in potnikov, ter zavarovalne organizacije. Ti subjekti 
smejo opravljati plačevanja in sprejemati plačila za storitve 
prek kontokorentnega računa, ki se vzpostavi s tujo osebo, in 
imeti devize na računu pri tuji banki, pooblaščeni za posle 
s tujino, v skladu s 40. členom tega zakona. 

Podjetja, ki opravljajo prevozne storitve v železniškem in 
zračnem prometu, ter podjetja, ki opravljajo poštne, telegraf- 
ske in telefonske storitve na podlagi mednarodnih pogodb, 
plačujejo in sprejemajo plačila prek kontokorentnega računa 
v skladu s temi pogodbami. 

Narodna banka republike oziroma avtonomne pokrajine 
sme na podlagi pogojev in meril, določenih v skladu s 40. 
členom zakona, dovoliti podjetju, da ima na računu pri poo- 
blaščeni banki v tujini devize za plačila prek kontrokorent- 
nega računa v skladu s temi pogodbami. 

Narodna banka republike oziroma avtonomne pokrajine 
sme na podlagi pogojev in meril, določenih v skladu s 40. 
členom zakona, dovoliti podjetju, da ima na računu pri poo- 
blaščeni banki v tujini devize za plačilo stroškov predstavni- 
štev oziroma poslovnih enot v tujini. 

Če pogodba preneha veljati, je treba terjatveni saldo porav- 
nati v 30 dneh po penehaju pogodbe. 

42. člen 
V tem členu je predpisano, da se razlike v vrednosti, nastale 

pri poslovanju s tujino, opravičujejo z dokumentacijo (zaradi 
prevoznih rizikov, bonifikacije, penalov, rabata, popravka 
vrednosti, pedčasne izterjave plačila za blago, prodano na 
kredit, odplačilnim rokom, ki je daljši od enega leta). 

O opravičevanju teh razlik odloča organ upravljanja. 

44. člen 
Predlaga se, naj se način usklajevanja plačevanja in spreje- 

manja plačil pri poslih izvoza in uvoza v maloobmejnem in 
sosednem čezmorskem prometu ter mednarodnih sejemskih 
kompenzacijskih poslih, ki se opravljajo prek posebnega 
računa iz 29. člena, uredi s predpisom, ki ga izda Zvezni 
izvršni svet, kar bo odvisno od rešitev iz 34. člena osnutka. 

45. člen 
V 45. členu je predpisano, da sme tuja oseba deponirati 

dinarje in devize na vpogled z odpovednim rokom ali vezano 
samo pri pooblaščeni banki. 

Pogoje, pod katerimi se sredstva tujih oseb sprejmejo 
v depozit, sme določiti Narodna banka Jugoslavije. 

46. člen 
Po 46. členu zakona smejo tuje osebe pridobivati terjatve 

v dinarjih na računu prek pooblaščene banke, in sicer: z naku- 
pom dinarjev za devize, ki so predmet nakupa in prodaje na 
deviznem tržišču: s prodajo blaga in storitev domači osebi za 
dinarje; iz naslova deleža v dobičku, iz naslova vračila sred- 
stev, vloženih v družbeno podjetje, iz naslova deleža v neto 
premoženju in repatriaciji tega dela, če je tuji vlagatelj vložil 
sredstva v mešano podjetje, po njegovem prenehanju; s pre- 
nosom z računa druge tuje osebe in s konverzijo terjatev 
v devizah iz določenih zunanjih kreditov v skladu z zakonom 
o kreditnih odnosih s tujino. 

Tuje osebe smejo dinarje, ki so jih pridobile na prej nave- 
deni način, uporabiti za plačevanje blaga in storitev ter druga 
plačila v Jugoslaviji, za vlaganja v podjetja v državi, za transfer 
v tujino, za prenos na drugo tujo pravno osebo ter za dajanje 
kreditov domačim podjetjem, razen iz naslova dinarjev, pri- 
dobljenih s konverzijo terjatev v devizah po določenih zuna- 
njih kreditih. 

Domače osebe smejo opravljati plačila v dinarjih v dobro 
navedenih računov tujih oseb v okviru pravice do plačila do 
tujine, v skladu z zakonom in predpisi, izdanimi na podlagi 
zakona. Dinarji, ki jih podjetje ustvari s prodajo blaga in 
storitev tuji osebi v državi, ki jih je tuja oseba pridobila na 
način iz prvega odstavka tega člena, razen na način iz pod- 
točke 5) omenjenega odstavka, in dinarji od prodaje prevoz- 
nih dokumentov v mednarodnem zračnem prometu na pod- 
lagi mednarodnih konvecij, so izenačeni s plačilom v devizah. 

V tem členu je tudi določeno, da podjetje s tujimi osebami 
ne sme sklepati poslov nakupa in prodaje blaga in storitev 
s plačilom, oziroma sprejemanjem plačil v dinarjih po tečajih, 
določenih na tujih deviznih tržiščih. 

47. člen 
Po tem členu sme tuja oseba pridobivati dinarske terjatve 

tudi iz drugih naslovov, kot so avtorski honorarji, umetniške 
prireditve, nadomestila iz delovneg razmerja, pokojnin in 
invalidnin, odškodnin, prejemki iz naslova odlikovanj in pre- 
živnin. Tudi te terjatve smejo tuje osebe imeti na računu pri 
pooblaščeni banki, in jih uporabiti za določena plačila v Jugo- 
slaviji, za prenos drugi tuji osebi in transfer v tujino pod 
pogojih, ki jih določi Zvezni izvršni svet. 

Z omenjenim aktom Zveznega izvršnega sveta so določeni 
tudi pogoji za plačevanje z dinarji v gotovini posamezniku ali 
skupini za izvedbo kulturno-zabavnih prireditev v Jugoslaviji, 
ki jih organizirajo organizacije, pooblaščene za realizacijo 
mednarodnega kulturnega sodelovanja. 

48. člen 
V tem členu je predpisano, v katerih primerih se smejo cene 

storitev domačim tujim osebam izkazovati v tuji valuti, plačilo 
zanje pa sprejemati v dinarjih. 

Predvideno je, da se smejo tudi cene trajnih potrošnih 
dobrin (stanovanj), ki se prodajajo delavcem, ki so na začas- 
nem delu v tujini, na kredit, izkazovati v tuji valuti, plačilo 
zanje pa sprejemati v dinarjih na dan plačila. 

49. člen 
V tem členu so določeni posli, ki jih opravljajo pooblaščene 

banke v okviru svojega deviznega poslovanja. Pooblastilo za 
opravljanje plačilnega prometa in kreditnih poslov s tujino ali 
samo plačilnega prometa s tujino daje Narodna banka Jugo- 
slavije 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 pod 
pogoji, ki jih predpiše Narodna banka Jugoslavije. 

50. člen 
V 50. členu je natančno urejena uporaba deviz, ki jih imajo 

banke, pooblaščene za posle s tujino (za opravljanje plačil- 
nega prometa in kreditnih poslov s tujino), na računih pri tujih 
korespondentih. 

Narodna banka Jugoslavije sme predpisati najmanjši zne- 
sek deviz oziroma predpiše največji znesek deviz, ki ga smejo 
imeti pooblaščene banke na svojih računih v tujini; zneska se 
določita odvisno od deleža vsake posamezne banke, pooblaš- 
čene za posle s tujino, v celotnem plačilnem prometu vseh 
pooblaščenih bank v državi in odvisno od ravni deviznih 
rezerv pri posameznih pooblaščenih bankah. 
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Z določbami navedenega člena je določeno, da Narodna 
banka Jugoslavije predpiše, pri katerih tujih bankah smejo 
imeti banke, pooblaščene za posle s tujino, devizne račune. 

51. člen 
Za plačila v tujini sme opravljati pooblaščena banka doma- 

čim in tujim osebam na njihovo zahtevo konverzijo deviz na 
deviznem računu in devizni hranilni vlogi. V izjemnih okolišči- 
nah sme Narodna banka Jugoslavije omejiti konverzijo deviz. 

52. člen 
V tem členu je določeno, da sme imeti pooblaščena banka 

devizna sredstva, sprejeta iz naslova efektivno povečanih 
deviznih prihrankov občanov in civilnih pravnih oseb ter 
devizna sredstva tujih fizičnih oseb na svojem deviznem 
računu v tujini, jih prodati Narodni banki Jugoslavije ali na 
enotnem deviznem trgu s pravico do ponovnega odkupa po 
tečaju na dan nakupa deviz oziroma jih terminsko prodati. 

53. člen 
V tem členu so urejena vprašanja v zvezi z nakupom in 

prodajo deviz, ki ju opravljajo pooblaščene banke v odnosih 
z občani in civilnimi pravnimi osebami. 

V tretjem odstavku tega člena je predpisano, se opravljata 
nakup in prodaja deviz iz naslova menjalniških poslov 
v skladu s posebnim zveznim zakonom. 

V skladu z določbami zakona morajo banke, pooblaščene 
za posle s tujino, efektivni tuji denar pošiljati v tujino in ga 
polagati na račun Narodne banke Jugoslavije. To velja tudi za 
devize, ustvarjane z odkupom čekov in kreditnih pisem. 

54. člen do 60. člen 
V teh členih so urejena vprašanja glede deviznih rezerv. 
Devizne rezerve Jugoslavije sestojijo iz stalnih deviznih 

rezerv in tekočih deviznih rezerv. 
Devizne rezerve so namenjene za ohranjanje splošne likvid- 

nosti države pri plačevanju do tujine in za intervencije na 
enotnem jugoslovanskem deviznem tržišču, odvisno od 
tečaja dinarja in v skladu z ekonomsko politiko države in 
politiko deviznih rezerv. 

Skupščina SFRJ določi najmanjši znesek stalnih deviznih 
rezerv in tekoče devizne rezerve za vsako leto ter kriterije za 
njihovo uporabo. 

Narodna banka Jugoslavije in banke, pooblaščene za posle 
s tujino, ravnajo z deviznimi rezervami Jugoslavije v skladu 
z določeno politiko deviznih rezerv. 

Devizne rezerve se dopolnjujejo iz naslednjih virov: 
- z devizami, ki jih kupuje Narodna banka Jugoslavije na 

medbančnem sestanku enotnega deviznega trga; 
- z zadolžitvijo Narodne banke Jugoslavije tujini na način, 

ki je določen v zveznem zakonu; 
- iz drugih razpoložljivih virov. 

61. do 65. člen 
V 61. do 65. členu je določeno, kako podjetja, ki izvajajo 

investicijska dela v tujini, pridobivajo devize in razpolagajo 
z njimi. Ta podjetja lahko pridobivajo devizna sredsteva iz 
predujmov, prejetih od tuje osebe, od izterjanih plačil za 
storitve, opravljene tuji osebi, iz sredstev zagotovljenih kredi- 
tov ter iz posojila iz naslova ustvarjenega dobička delovne 
enote za izvajanje investicijskih del v tujini, ki je v sestavi 
podjetja. Ta podjetja torej za plačilo do tujine ne kupujejo 
deviz na deviznem trgu, saj je namen izvajanja investicijskih 
del v tujini ustvarjanje neto deviznega priliva za državo. 

Podjetje lahko z devizami, ki jih ustvari iz navedenih naslo- 
vov, plača v tujini osnovna sredstva, s katerimi izvaja dela, ter 
opremo in reprodukcijski material, ki ga vgrajuje v objekt 
v tujini, ki pa so kupljena pod pogoji in na način, določen 
z zakonom o zunanjetrgovinskem prometu. Plačila, ki jih 
podjetje opravlja za izvajanje investicijskih del v tujini se 
opravljajo prosto. 

Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, izplačuje delav- 
cem osebne dohodke v času dela v tujini v dinarjih in v tuji 
valuti tiste države, v kateri se investicijska dela izvajajo, ter 
v konvertibilni valuti, če se v tej valuti zaračunavajo investicij- 
ska dela. 

Po končanem delu mora podjetje devize, izkazane kot dobi- 
ček prinesti v državo oziroma prodati v 60 dneh od dneva, ko 
so bila dela končana, če jih ima na računu pri jugoslovanski 
ali mešani banki. 

Podjetja mora v 60 dneh od dneva, ko /e od investitorja 
izterjalo plačilo, prinesti v državo tudi devize v dinarski proti- 
vrednosti stroškov, plačanih v Jugoslaviji v dinarjih. 

66. člen 
V tem členu je predpisano iz katerih naslovov iz skupnega 

poslovanja s tujo osebo se odobrijo devize na deviznem 
računu domače osebe, ki pripadajo tujemu vlagatelju (delež 
v dobičku, vračilo vlog tuje osebe, delež v neto premoženju). 

67. člen 

V tem členu je določeno, da morajo podjetja, ki za tuje 
osebe organizirajo igre na srečo v igralnicah zaprtega tipa, 
del deviz, pridobljenih s temi storitvami in za katere mmafo 
dovoljenja, da jih smejo imeti v efektivnih plačilnih sredstvih, 
prodati na enotnem deviznem trgu prvega naslednjega dne. 

68. do 72. člen 
S temi členi je predpisano, kako sme podjetje uporabljati 

devize, ustvarjene z izvozom pri izvrševanju pogodb o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji, način plačevanja v zvezi s temi 
posli, višina zneska, do katerega sme dolgovati oziroma izter- 
jati na konto-korentnem računu ter obveznosti narodnih bank 
SR in SAP, da vodijo posebno evidenco in kontrolo glede 
dolgovanja in terjatev na podlagi pogodb o dolgoročni proiz- 
vodni kooperaciji. 

73. člen 
V tem členu je predpisano, da se sredstva transferirajo 

v tujino iz skupnega poslovanja (dobiček, ki pripada tujemu 
vlagatelju, sredstva, ki jih tuji vlagatelj vloži v družbeno 
podjetje, repatriacija dela v neto premoženju, ki ga tujec vloži 
v mešano podjetje) v skladu s pogodbo o vlaganju oziroma 
pogodbo o ustanovitvi, in sicer prosto ne glede na usklajenost 
ponudbe deviz in povpraševanja po njih na deviznem trgu. 

74. člen 
V tem členu je določeno, da se sredstva, ki jih tuji izvajalec 

ustvari iz naslova dobička transferirajo prosto, sredstva, ki jih 
tuja oseba ustvari kot osebni dohodek pri graditvi investicij- 
skih objektov, pa se transferirajo največ do 50% zneska izpla- 
čanega osebnega dohodka v državi. 

75. člen 
Predlagano je, da se lahko opravi tuji osebni transfer sred- 

stev iz naslova plačila za odškodnino ter osebnih dohodkov in 
drugih prejemkov tujim osebam, zaposlenim v podjetjih in 
drugih institucijah, in sicer do 50% izplačanega osebnega 
dohodka v državi. 

76. člen 
V določbi tega člena je predpisano, da se opravljata plačilo 

in transfer v tujino z deviznih računov, do katerih imajo po 
določbah tega zakona pravico domača podjetja, ter plačilo in 
transfer z deviznih računov tujih oseb prosto ne glede na 
usklajenost ponudbe deviz in povpraševanja po njih na deviz- 
nem trgu. 

Za ta plačila in transfer v tujino ter za plačila in transfer iz 
73., 74. in 75. člena ni dovoljeno uvesti nobenih omejitev. 

77. in 83. člen 
V teh členih je predpisano, da opravljajo podjetja plačila 

v tujini iz naslova vseh uvoznih poslov v skladu z oblikami 
uvoza: prost uvoz, kontingent in dovoljenje, če z zakonom ni 
urejeno drugače. 

Podjetja, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, izkoriščanjem in 
vzdrževanjem rudnega in mineralnega bogastva v tujini, ter 
podjetja s področja mednarodnega blagovnega in potniškega 
prometa, plačujejo svoje stroške poslovanja v tujini prosto. 

Uvoz blaga široke porabe, ki je razvrščen na pogojno prost 
uvoz se plačuje prosto, če pa je z aktom Zveznega izvršnega 
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sveta predpisana obveznost izvoza zaradi uvoza blaga široke 
porabe, pa se uvoz plačuje po opravljenem izvozu. 

84. člen 
Zavarovalne in pozavarovalne organizacije zaračunavajo 

premije domačim osebam v dinarjih, tujim osebam pa v devi- 
zah in dinarjih iz 46. člena tega zakona. Te organizacije 
izplačujejo odškodnino domačim osebam v dinarjih, tujim 
osebam pa po pooblaščenih bankah v devizah. 

Zavarovalne organizacije plačujejo odškodnino tujim ose- 
bam prosto, torej ne bremenijo pravice do plačila. V zvezi 
s tem opominjamo, da je tudi plačevanje zavarovalnih premij 
in pozavarovalnih premij, ki ga opravljajo domače zavaro- 
valne in pozavarovalne organizacije tujim zavarovalnicam 
prav tako prosto. Predpisano je, da plačujejo te organizacije 
podjetju, ki izvaja investicijska dela v tujini za enoto, prek 
katere se izvajajo ta dela, zavarovalne in pozavarovalne pre- 
mije in prejemajo odškodnino v devizah. 

Zakon dovoljuje, da smejo zavarovalne in pozavarovalne 
organizacije izdati domači osebi polico, v kateri se zavaro- 
vana vsota glasi na devize. To je možno le, če je ta obveznost 
določena v pogodbi, sklenjeni med tujo in domačo osebo. Po 
taki polici so vse pravice prenosljive na tujo osebo, domača 
oseba pa plača premijo v dinarjih. 

Podjetje in druga družbena pravna oseba, katerima je izpla- 
čana odškodnina v dinarjih, smeta prosto opravljati plačila 
v tujini do višine odškodnine za premoženje, dobljeno iz 
uvoza. 

85. člen 
V tem členu je določeno, da se s projekcijo plačilne bilance 

Jugoslavije v okviru predvidenega obsega kreditiranja tujine 
določi znesek deviz, ki se smejo uporabljati za opravljanje 
gospodarskih dejavnosti v tujini. V okviru tega zneska se 
določi znesek, do katerega se sme podjetjem, bankam in 
organizacijam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v tujini, 
odobriti v tekočem letu uporaba sredstev za ustanovitev 
podjetij, bank in drugih finančnih organizacij, zavarovalnih in 
pozavarovalnih organizacij v tujini ter za povečanje ustanovi- 
teljske vloge. Ta sredstva ne smejo biti višja od dobička, 
prinesenega v prejšnjem letu. 

Če podjetja, banke in druge organizacije vložijo zahtevo za 
ustanovitev podjetja, banke in druge organizacije v tujini 
prvič, lahko v celoti uporabljajo sredstva v okviru zneska, 
predvidenega v projekciji plačilne bilance Jugoslavije. 

86. do 88. člen 
Obseg plačil za potrebe federacije, zveznih organov in 

organizacij, za potrebe republik in avtonomnih pokrajin ter za 
potrebe družbenih organov in organizacij ter obseg plačil za 
potrebe družbenih organov in organizacij, obseg plačil za 
potrebe družbenih dejavnosti in družbenih organizacij v SR in 
SAP bi se določil v projekciji plačilne bilance, na posamezne 
organe in organizacije v SR in SAP pa bi jih razporejali 
pristojni republiški in pokrajinski organi (86. člen). V okviru 
obsega plačil za uresničevanje pravic in dolžnosti federacije 
bodo zagotovljena tudi sredstva za uresničevanje strategije 
tehnološkega razvoja v skladu z zakonom o zagotovitvi in 
uporabi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugo- 
slavije. 

S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije je prav tako dolo- 
čen obseg plačil v tujini za potrebe splošne gospodarske 
propagande in predstavništev Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije v tujini ter za potrebe splošne turistično-propagandne 
informativne dejavnosti v tujini (87. člen). 

Če izvoz, določen v projekciji plačilne bilance Jugoslavije 
za tekoče leto ni uresničen, lahko Zvezni izvršni svet zmanjša 
obseg plačil iz naslova 86. in 87. člena za odstotek, v katerem 
izvoz ni bil uresničen. 

89. do 97. člen 
V 89. do 97. členu je določeno kako razpolagajo z devizami 

občani in civilne pravne osebe, in sicer: 
- devize lahko prodajo pooblaščeni banki in tistemu, ki je 

pooblaščen za menjavo, konvertibilne pa vložijo na devizni 
račun ali devizno hranilno vlogo; 

- devize z deviznih računov lahko uporabljajo za plačeva- 
nje uvoza blaga in storitev ter druga plačevanja v tujini za 
lastne potrebe za potrebe svojih ožjih družinskih članov ter za 
volila v znanstvene, humanitarne in druge namene v Jugosla- 
viji; 

- tuje fizične osebe smejo imeti devize na deviznem 
računu ali na devizni hranilni vlogi pri pooblaščeni banki; 

- zavarovalne in pozavarovalne premije pri domačih zava- 
rovalnih organizacijah vplačujejo državljani na delu v tujini 
v devizah, ki se obravnavajo kot devizne hranilne vloge; 

- za devizne prihranke tujih oseb in občanov, ki so na 
začasnem delu v tujini, se obresti izplačujejo v devizah. Jugo- 
slovanski državljani na začasnem delu v tujini so državljani, 
zaposleni pri tujih delodajalcih, državljani, ki samostojno 
opravljajo dejavnost v tujini, in njihovi ožji družinski člani, ki 
stanujejo z njimi v kraju začasnega bivanja v tujini. 

Pooblaščene banke smejo prodajati devize samoupravnim 
interesnim skupnostim pokojninskega in invalidskega ter 
zdravstvenega zavarovanja, da bi poravnale regresne zahteve 
do tujih organov socialnega zavarovanja na podlagi izvršilnih 
sodnih sodb. 

Zvezni izvršni svet predpiše pogoje, pod katerimi smejo 
občani in civilne pravne osebe kupovati devize za zadovolje- 
vanje potreb na področju zdravstvenega varstva, za potne in 
selitvene stroške v tujini, za preživljanje družinskih članov 
v tujini ipd. Z istim aktom se predpišejo tudi pogoji, pod 
katerimi smejo občani kupovati z dinarji bone za plačevanje 
bencina v tujini, plačevati storitve, ki jih v mednarodnem 
potniškem prometu opravljajo tuje osebe in plačevati doma- 
čim turističnim agencijam stroške skupinskih in posamičnih 
potovanj v tujino. 

98. do 103. člen 
V teh členih je urejeno odnašanje in prinašanje dinarjev, 

deviz in vrednostnih papirjev: 
- dinarji ter poštne pošiljke in vrednostni papir se odna- 

šajo iz Jugoslavije in prinašajo vanjo pod pogoji, ki jih pred- 
piše Narodna banka Jugoslavije; 

- devize se prinašajo v Jugoslavijo prosto; 
- Zvezni izvršni svet lahko predpiše, da se mora prijaviti 

določeni znesek efektivnega tujega denarja, ki se prinaša 
v Jugoslavijo in odnaša iz nje; 

- Zvezni izvršni svet lahko izjemoma predpiše, da morajo 
tuje osebe pri prihodu v državo zamenjati določeni znesek 
tujega denarja, če je njihova država uvedla podoben ukrep za 
državljane SFRJ; 

- jugoslovanski državljani ne smejo imeti tekočih in drugih 
računov v tujini, tuje hranilne knjižice, denarne in kreditne 
kartice tujih emitentov, ne smejo kupovati tujih vrednostnih 
papirjev in se zadolževati v tujini. 

104. do 111. člen 
V teh členih je urejen promet zlata. 

112. do 133. člen 
V 112. do 133. členu so natančno določene vrste poslov in 

odnosov s tujino, za katere je obvezna devizna kontrola, ter 
posamezne vrste poslov, pri katerih se zlasti nadzoruje upo- 
raba predpisov. 

Institut devizne kontrole v sistemu ekonomskih odnosov 
s tujino je zelo pomemben instrument, ki mora zagotoviti 
učinkovito uporabo zakonov s tega področja, zlasti pa zakona 
o deviznem poslovanju. Od učinkovitega delovanja devizne 
kontrole kot pomembnega instrumenta za zagotovitev zakoni- 
tosti in pravilnosti pri delu vseh subjektov, ki opravljajo te 
posle, bo precej odvisno tudi uresničevanje sprejetih rešitev 
v novem sistemu. Devizna kontrola prispeva k ugotavljanju ali 
potekajo določeni posli s tujino v skladu s predpisi ter vpliva 
na odpravo nejasnosti pri uporabi predpisov s področja eko- 
nomskih odnosov s tujino. 

Glede na predmet in vsebino devizne kontrole ter glede na 
materialne določbe zakona, s katerimi se ureja področje eko- 
nomskih odnosov s tujino, je v teh določbah natančno dolo- 
čeno, da so organi te kontrole Zvezni devizni inšpektorat, 
Narodna banka Jugoslavije in narodne banke SR in SAP, za 
določene posle devizne kontrole v okviru svoje pristojnosti pa 
tudi Služba družbenega knjigovodstva in carinski organi. Za 
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opravljanje poslov iz svoje pristojnosti ima lahko Zvezni 
devizni inšpektorat organizacijske dele v SR in SAP. 

Po določbah teh členov morajo organi, pooblaščeni za 
opravljanje devizne kontrole, Narodna banka Jugoslavije in 
Služba družbenega knjigovodstva pri opravljanju devizne 
kontrole med seboj sodelovati in dajati na razpolago podatke, 
ugotovitve in informacije, pomembne za devizno kontrolo. Po 
teh določbah je treba po potrebi strokovno pomagati udele- 
žencem na področju ekonomskih odnosov s tujino. Izhajamo 
iz potrebe po večji učinkovitosti devizne kontrole ter iz dej- 
stva, da nastajajo informacije o poteku posameznih poslov 
s tujino na različnih mestih. 

134. do 151. člen 
S temi členi so urejene kazenske določbe. 

152. člen 
S tem členom je urejeno, da se plačevanje uvoza blaga, ki je 

v letu 1989 razvrščen v pogojno prost uvoz, in plačevanje iz 
določenega neblagovnega naslova v tem letu opravljata 
v okviru družbeno priznanih reprodukcijskih potreb ter 
v skladu z odlokom o načinu izračunavanja družbeno prizna- 
nih reprodukcijskih potreb in o načinu usklajevanja pravic do 
uvoza in plačila z ustvarjenim izvozom in deviznim prilivom, 
izdanim na podlagi zakona o deviznem poslovanju. 

153. člen 
V 153. členu je določeno, da se uvoz opreme, razvrščene 

v pogojno prost uvoz, plačuje v okviru obsega plačil tega 
uvoza, izračunanega v skladu z navodilom za izračunavanje 
obsega plačila uvoza opreme v konvertibilnih devizah v letu 
1989. 

154. člen 
V tem členu je predpisano, da družbeno priznane reproduk- 

cijske potrebe za podjetja, ki v predhodnem letu niso imela 
uvoza niti plačila v okviru družbeno priznanih reprodukcijskih 
potreb ali začenjajo s proizvodnjo v tekočem letu, ter obseg 
plačevanja uvoza opreme v pogojno prostem uvozu za novou- 
stanovljena podjetja in podjetja v ustanovitvi določi v letu 
1989 Gospodarska zbornica Jugoslavije. 

155. člen 
Po tem členu izračunava Narodna banka Jugoslavije 

- Vojaški servis v letu 1989 družbeno priznane reprodukcij- 
ske potrebe za podjetja namenske proizvodnje za to proizvod- 
njo ter za izvozne posle enot in ustanov Jugoslovanske ljud- 
ske armade in za Inštitut za varnost. 

156. člen 
Podjetjem s področja turizma in gostinstva se izjemoma 

v letu 1989 obseg plačevanja za uvoz blaga in neblagovna 
plačila določi s projekcijo plačilne bilance Jugoslavije. 

157. člen 
V tem členu je predpisano, da predpiše Narodna banka 

Jugoslavije podatke, ki jih morajo banke, pooblaščene za 
posle s tujino, zagotoviti zaradi izračunavanja oziroma sprem- 
ljanja realizacije pravic do uvoza in plačila po uporabnikih. 

158. in 159. člen 
V teh členih je določeno, kako se poravnavajo neporavnane 

obveznosti do Skupnosti jugoslovanskih železnic na podlagi 
uredbe o pogojih, pod katerimi smejo družbene pravne osebe 
uporabljati in plačevati prevozne storitve, ki jih opravljajo tuje 
železnice v mednarodnem železniškem prometu, ter pogoji in 
način vračanja kreditov, ki so jih pooblaščene banke uporab- 
ljale iz naslova deponiranih deviznih prihrankov občanov pri 
Narodni banki Jugoslavije do 14 oktobra 1988. 

160. člen 
Glede na rešitve iz 34. člena tega zakona za ureditev načina 

plačevanja in sprejemanja plačil pri menjavi z državami, 
s katerimi je s pogodbo dogovorjen klirinški način plačevanja, 

ki bi se uporabljale od dneva uveljavitve tega zakona, ter visok 
terjatveni saldo pri menjavi s temi državami, je v 160. členu 
predlagano, naj se terjatve, nastale do uveljavitve tega zakona 
pri obračunski valuti realizirajo v skladu z določbami zvez- 
nega zakona, s katerim je urejen zunanjetrgovinski promet, 
oziroma v skladu s posebnimi ukrepi, ki bodo sprejeti na 
podlagi tega zakona. 

161. člen 
S tem členom je urejeno, da se terjatve pooblaščenih bank 

do podjetij v devizah iz drugega odstavka 198. člena zakona 
o deviznem poslovanju štejejo za poravnane, če je vplačana 
dinarska protivrednost; za terjatve, za katere ni vplačana 
dinarska protivrednost do dneva uveljavitve tega zakona, pa 
jo morajo podjetja vplačati najpozneje v nadaljnjih 30 dneh po 
tečaju na dan njenega vplačila. 

6. Ocena pričakovanih učinkov predlaganih 
pravnih rešitev in njihovega vpliva na 
materialne in družbene odnose 

Namen predlaganega zakona je predvsem podjetjem zago- 
toviti pogoje poslovanja na področju ekonomskih odnosov 
s tujino, ki bodo vplivali na večjo motiviranost za izvoz, zago- 
toviti večjo stopnjo varnosti pri plačilih s tujino ter stabilnost 
domače valute. 

Rešitve, ki smo jih dali v tem zakonu naj bi spodbujale 
reprodukcijsko in dohodkovno povezanost med podjetji 
izključno prek dinarja, na način, določen v ustavi SFRJ in 
drugih zakonskih predpisih; tečaj dinarja naj bi bil enoten in 
realen za vse transakcije s tujino; dinar naj bi bil edino 
zakonsko sredstvo plačila v državi, devize pa bi se uporabljale 
izključno za plačilo do tujine. 

7. Prikaz načina zagotovitve izvajanja predpisa 
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 bodo uporabljala podjetja, 
banke in druge družbeno pravne in civilne osebe pri poslova- 
nju s tujino. 

V kazenskih določbah zakona so predpisane sankcije za 
subjekte, ki kršijo določbe zakona in jih uporabljajo nedo- 
sledno. 

8. Pregled mnenj in predlogov zainteresiranih 
organov in organizacij, ki jih predlagatelj ni 
sprejel, in razlogi za to 

1. člen 

Gospodarska zbornica Jugoslavije: 
V drugem odstavku 1. člena se za besedo: »terjatve« dodajo 

besede: »razen sredstev iz zunanjih kreditov«. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Predlog se ne sprejme, ker bi to utegnilo pomeniti izključi- 

tev teh deviz iz skupnih deviznih sredstev v državi in s tem tudi 
njihovo drugačno obravnavo glede uporabe. 

2. člen 
Gospodarska zbornica Jugoslavije: 

V 2. členu namesto besed: »se določijo in uskladijo«, mora 
pisati: »se uskladijo«. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Predlog se ne sprejme, ker se s projekcijo plačilne bilance 

Jugoslavije določijo proporci izvoza in uvoza blaga ter stori- 
tev na ravni države, kar pomeni, da se tudi usklajujejo. 

17. člen 
Narodna banka Jugoslavije: 

Dosedanji drugi odstavek 35. člena zakona o deviznem 
poslovanju je bolj jasen in predlagamo naj ostane. 

26 poročevalec 



Razlogi, da se ne sprejme: 
V prvem odstavku tega člena je predvideno, da se osnova za 

obračun carine in drugih davščin določi z uporabo srednjih 
tečajev tujih valut in tečajev za obračunsko valuto, ker se za 
obračunsko valuto ne določa srednji tečaj. 

24. člen 

Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino: 
V tretjem odstavku je treba poleg poročila o uresničevanju 

plačilne bilance Jugoslavije predvideti, da se Skupščini SFRJ 
predloži tudi poročilo o izvrševanju skupne devizne politike. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Predlog se ne sprejme, ker je v zakonu o Narodni banki 

Jugoslavije določeno, da sestavi Narodna banka Jugoslavije 
poročilo o izvrševanju devizne politike, zato ni potrebno, da to 
vprašanje ureja tudi ta zakon. 

27. člen 

Zvezni komite za turizem: 
V tretjem odstavku 27. člena se za besedami: »v efektivnem 

tujem denarju« dodajo besede: »s tem da se tako realizirana 
sredstva obvravnavajo kot nakazilo iz tujine«. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Nakup in prodaja efektivnega tujega denarja od tujih in 

domačih oseb se opravljata po zakonu o menjalniških poslih 
in prometu efektivnega tujega denarja v Jugoslaviji. Sprejetje 
tega predloga bi bilo v nasprotju z določbami omenjenega 
zakona, po katerem morajo imeti gostinsko-turistične organi- 
zacije v svojih objektih menjalnice, če nima pooblaščena 
banka v njih menjalnega mesta. 

28. člen 

Gospodarska zbornica Jugoslavije: 
V 28. členu je treba drugi odstavek oblikovati tako da se 

glasi: 
»Banke, pooblaščene za posle s tujino, smejo plačevati in 

sprejemati plačila v skladu s pogoji, določenimi v posebnem 
medbančnem aranžmaju, sklenjenim s tujo banko, če je tak 
medbančni aranžma sklenjen po pooblastilu in na podlagi: 

- meddržavne pogodbe ali 
- zunanjetrgovinske pogodbe, po kateri je enoten nastop 

urejen v Gospodarski zbornici Jugoslavije s sklepom Zvez- 
nega izvršnega sveta. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Predloga ni mogoče sprejeti zato, ker je v drugem odstavku 

30. člena osnutka zakona predvideno, da smejo banke plače- 
vati in sprejemati plačila po posebnih računih, če so taki 
aranžmaji predvideni z meddržavno pogodbo oziroma 
z aktom Zveznega izvršnega sveta, kar na nek način izhaja iz 
predloga Zbornice. 

31. člen 

Gospodarska zbornica Jugoslavije: 
V prvem odstavku 31. člena se za besedo: »roka« postavi 

pika, nadaljnje besedilo pa črta. 
V četrtem odstavku se za besedo: »storitev« dodajo besede: 

»od pogodbenega roka«. 
Za četrtim odstavkom se doda nov, 4. a odstavek, ki se 

glasi: 
»Če domače osebe realizirajo plačilo v roku, daljšem od 90 

dni, ne morejo uveljaviti pravice do povračila davčnih, carin- 
skih in drugih davščin, razen iz naslova opravljenih storitev 
v železniškem, zračnem in PTT prometu, če se sprejemanje 
plačil opravlja po postopku, predpisanem z mednarodno po- 
godbo. «. 

Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino: 
Predlagano je, da se plačilo za izvoženo blago in storitve 

izterja v 60 oziroma 70 dneh, ko je bilo blago izvoženo ozi- 
roma storitev opravljena. Prav tako je bilo predlagano, da se 
lahko izjemoma dovoli podaljšanje roka za prinašanje deviz. 
V praksi je navedena rešitev povzročila veliko administriranja. 
Pri oteženi izterjavi terjatev s posameznimi državami, ko 
enkratno podaljšanje za 50 oziroma 150 dni zaradi objektivnih 
okoliščin ni zadostovalo (v zadevni državi še naprej velja 
moratorij za plačila), je bil zaradi takih rešitev uveden posto- 
pek za ugotavljanje deviznega prekrška podjetij oziroma 
posameznikov, hkrati pa so bila podjetja kaznovana tudi 
z izplačilom zmanjšane dinarske protivrednosti za opravljeni 
izvoz (po tečaju, ki je veljal zadnjega dne zakonskega roka za 
izterjavo). 

Menimo, da je treba pri tržnem gospodarjenju popolnoma 
drugače urediti izterjavo plačil opravljenega izvoza, predla- 
gamo, naj bo splošni rok za plačilo 90 dni p izvozu, kot je to 
bilo po zakonu, ki je veljal do leta 1985. Kar zadeva podaljša- 
nje roka za prinašanje deviz, menimo, da je treba poenostaviti 
postopek za odobravanje podaljšanja roka, pri čemer je 
mogoče v novem obračunskem sistemu z ustreznimi reši- 
tvami doseči hitrejše prinašanje deviz v državo. Z ustreznimi 
rešitvami v obračunskem sistemu, po katerih se take terjatve, 
če jih ne bi bilo mogoče izterjati, ne vštevajo v bilanco uspeha 
podjetja, bi namreč delovali na polno ekonomsko odgovor- 
nost za izterjavo dolga. Če pa se že ugotovi, da je zaradi 
moratorija, začasne ustavitve plačil v odnosih z določenimi 
državami ipd. prišlo do zamud pri izterjatvi iz naslova izvoza, 
je treba prav tako predvideti splošno soglasje za podaljšanje 
roka za prinašanje deviz, dokler se ne ustvarijo pogoji za 
izterjavo dolga, ne pa ohraniti možnost za podaljšanje na 
podlagi posamičnih soglasij. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Predloga ne moremo sprejeti zato, ker bi izterjava plačil 

izvoza blaga in storitev v dogovorjenem roku, ne da bi bil 
določen zakonski rok, dala več možnosti, da devize ostanejo 
dlje časa v tujini. Poleg tega je v zakonu o računovodstvu 
predlagano, da se neizterjane terjatve, pri katerih je preteklo 
več kot 60 dni od dneva zapadlosti oziroma roka za prinašanje 
deviz v državo, knjižijo v izgube; tega ne bi bilo mogoče 
spremljati in tudi ne izvajati, če se s tem zakonom ne določijo 
zakonski roki za prinašanje deviz v državo. 

V zvezi s predlogom Zbornice, da se člen dopolni z novim, 
4. a) odstavkom, ureja to vprašanje 36. člen osnutka zakona. 

33. člen 

■Narodna banka Jugoslavije: 
Peti odstavek se črta zato, ker rešitev iz tretjega odstavka 

istega člena, po katerem se izplačilo opravi po tečaju na dan 
odplačila, eliminira stroške, ki utegnejo nastati v zvezi z upo- 
rabo tečaja. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Predloga, da se peti odstavek črta, ni mogoče sprejeti zato, 

ker lahko pride tudi do rasti tečaja dinarja glede na tuje 
valute. 

36. člen 

Gospodarska zbornica Jugoslavije: 
V 36. členu je treba črtati prvi odstavek. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Crtanje prvega odstavka bi pomenilo, da postane plačeva- 

nje uvoza blaga vnaprej pravilo in ne izjema, kot je to predla- 
gano v tem odstavku. 

44. člen 

Gospodarska zbornica Jugoslavije: 
Podpiramo prvi odstavek 44. člena, s tem da se to s predpi- 

som ZIS uredi takole: 
»Da se dinarska protivrednost po izvozu ne izplača, temveč 

obračuna v trenutku nastale obveznosti polaganja dinarske 
protivrednosti za plačilo uvoženega blaga«. 
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Razlogi, da se ne sprejme: 
To vprašanje se lahko uredi s predpisom, ki ga Zvezni 

izvršni svet izda na podlagi tega člena. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije: 
V tretjem odstavku 48. člena se namesto pike postavi vejica 

in dodajo besede: »storitve v turističnem prometu pa v efek- ' 
tivnem tujem denarju". 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Predloga, da se tretji odstavek dopolni, ni mogoče sprejeti, 

ker je v nasprotju z zakonom o menjalniških poslih in 
s temeljno opredelitvijo, da je dinar edino plačilno sredstvo 
v Jugoslaviji. 

50. a člen 

Narodna banka Jugoslavije: 
Za 50. členom se doda 50. a člen, ki se glasi: 
»Devize, ki jih podjetja ustvarijo iz naslova izvajanja investi- 

cijskih del v tujini, vlog tujih oseb, zunanjih kreditov, preduj- 
mov za izvoz opreme in ladij na kredit, se lahko vežejo pri 
pooblaščenih bankah na roke, dokler trajajo dela, predujmi 
pa v skladu s kreditno pogodbo«. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Predloga ni mogoče sprejeti, kefi bi bilo to gospodarjenje 

z devizami v državi. 
52. člen 

Gospodarska zbornica Jugoslavije: 
V 52. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Devize občanov, prejete iz naslova efektivnega povečanja 

deviznih prihrankov, se smejo začasno uporabljati za plačilo 
uvoza opreme, surovin in reprodukcijskega materiala za 
potrebe podjetij za proizvodnjo blaga za izvoz na konverti- 
bilno območje, pri čemer je treba tako uporabljene devize po 
realizirani proizvodnji in izterjanem plačilu vrniti virom.«. 

Narodna banka Jugoslavije: 
Terminski nakup in prodaja deviz sta urejena v 19. členu 

tega osnutka zakona. 
Ni jasno, zakaj se v tem členu znova govori o terminskih 

poslih. 
Če bi bilo treba tovrstne terminske posle razlikovati od 

terminskih poslov iz 19. člena, ni dovolj urediti samo pravice 
do terminske prodaje deviz, ne da bi pri tem uredili tudi 
posebnosti takih terminskih poslov. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Predloga Gospodarske zbornice Jugoslavije ni mogoče 

sprejeti, ker bi pomenil devizno kreditiranje v državi. Poleg 
tega je v osnutku zakona predlagano, da sme pooblaščena 
banka devize, prejete iz naslova efektivnega povečanja deviz- 
nih prihrankov, imeti na računu v tujini, jih prodati na enot- 
nem deviznem tržišču s pravico ponovnega odkupa po tečaju 
na dan nakupa deviz in jih terminsko prodati. 

Predloga Narodne banke Jugoslavije prav tako ni mogoče 
sprejeti zato, ker ta člen ureja možnost terminske prodaje 
deviz na podlagi efektivnega povečanja deviznih prihrankov, 
kar ni v nasprotju z 19. členom osnutka, ki predpisuje, da se 
smejo devize na enotnem deviznem trgu promtno in termin- 
sko kupovati in prodajati. 

47. a člen 
Gospodarska zbornica Jugoslavije: 

Za 74. členom se doda nov, 74. a člen, ki bi urejal obračun 
na podlagi izvajanja investicijskih del, kot je to urejeno, 
z veljavnim 53. členom zakona o izvajanju investicijskih del. 
Razlogi, da se ne sprejme: 

Menimo, da tega predloga ni mogoče sprejeti zato, ker gre 
za obračun na podlagi izvajanja investicijskih del v tujini 
organizacij, ki so domače pravne osebe. Če to upoštevamo, je 
treba to problematiko urediti z zakonom o računovodstvu. 

89. in 96. člen 

Narodna banka Jugoslavije: 
V prvem odstavku 89. člena se črtajo besede: »s pravico do 

ponovnega odkupa deviz.«. 
Črta se drugi odstavek 96. člena. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Predlog, da se občanom omogoči pravico do ponovnega 

odkupa deviz, ki jih prodajo pooblaščeni banki in pooblašče- 
nemu menjalcu pod pogoji, ki jih določi ZIS, je v skladu 
s stališči iz resolucije za leto 1988 in sklepi ZIS v zvezi s tem. 

108. člen 

Narodna banka Jugoslavije: 
Predlaga se novo besedilo 108. člena. 
»Pooblaščene banke smejo od domačih in tujih oseb kupo- 

vati kovano zlato, zlate predmete in lomljeno zlato. 
Popoblaščene banke smejo kovano zlato prodajati doma- 

čim in tujim osebam. 
Pooblaščene banke kupujejo kovano zlato po ceni, po 

kateri se prodaja na svetovnem trgu, zlate predmete in lom- 
ljeno zlato pa po ceni, ki jo določi Narodna banka Jugoslavije. 

Pooblaščene banke smejo prodajati kovano zlato, zlate 
predmete in lomljeno zlato Narodni banki Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije obvešča dnevno., desetdnevno 
ali mesečno pooblaščene banke o cenah, po katerih se 
kovano zlato prodaja na svetovnem trgu, in o ceni, po kateri 
Narodna banka Jugoslavije odkupi kovano zlato, zlate pred- 
mete in lomljeno zlato od pooblaščenih bank«. 

Razlogi, da se ne sprejme: 
Ta rešitev pomeni, da bi se pooblaščene banke ukvarjale 

s trgovino z zlatom, kar ni v njihovi funkciji in pristojnosti. 
Zakon o bankah in drugih finančnih organiazcijah ureja, 
katere posle smejo opravljati banke. Ker je predmet deviznih 
rezerv samo monetarno zlato, smejo pooblaščene banke 
kupovati kovano zlato. 

PREGLED 
stopnje deregulacije v osnutku 
deviznega zakona 

1. Število členov iz veljavnih zakonov, ki urejajo vpraša- 
nja s področja deviznega poslovanja v: 

- zakonu o deviznem poslovanju 210 
- zakonu o izvajanju investicijskih del v tujini 10 
- zakonu o dolgoročni proizvodni kooperaciji 7 
- zakonu o oddajanju graditve investicijskih del tujemu 

izvajalcu v državi 2 
- zakonu o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini 

1 
Skupaj: 230 

2. Število členov o osnutku deviznega zakona 164 
Razlika znaša 66 členov, kar pomeni, da se je število 

zmanjšalo za približno 29% 
3. Število podzakonskih aktov iz: 
- veljavnega zakona o deviznem poslovanju in drugih 

zakonov, ki se nanašajo na devizno poslovanje 84 
Število podzakonskih aktov iz osnutka deviznega 

zakona 23+7 fakultativnih  30 
Razlika v številu podzakonskih aktov v absolutnem zne- 

sku je 54, kar pomeni, da se je število zmanjšalo za 64% 
4. Število členov in strani v osnutku deviznega zakona, 

ki je urejal vprašanje s področja: 
Št. členov 

- Devizne kontrole 22 
- Prometa zlata 8 
- Kazenskih določb 18 
- Prehodnih in končnih določb 13 

61 
To pomeni, da se 37% vseh členov iz osnutka zakona 

nanaša na ta vprašanja. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o zunanjetrgovinskem prometu (ESA-713) 

POVZETEK 

1. Zunanjetrgovinski promet obsega izvoz in uvoz blaga 
in storitev ter začasni izvoz in uvoz, ki se opravljajo na 
podlagi pogodb, sklenjenih med domačimi in tujimi ose- 
b Zunanjetrgovinski promet smejo opravljati družbena in 
mešana pdojetja, zasebna podjetja in pogodbena podjetja, 
obratovalnice in zadruge v odvisnosti od dejavnosti, ki jo 
orpavljajo v notranjem prometu. 

Zasebna podjetja, vštevši tudi lastna podjetja tujih oseb, 
se ne smejo ustanavljati za opravljanje zunanjetrgovinske 
dejavnosti kot edine dejavnosti. 

Proizvajalna podjetja smejo opravljati zunanjetrgovinski 
promet za lastne potrebe (izvoz lastnih proizvodov uvoz 
reprodukcijskega meteriala in opreme za potrebe zadevne 

^ Storitvena podjetja smejo v zunanjetrgovinskem pro- 
metu opravljati tiste storitve, kijih opravljajo v Jugoslaviji, 
pri čemer smejo podjetja, ki opravljajo transportne stori- 
tve izvažati in uvažati blago, ki je v funkciji opravljanja teh 
storitev, ter za popravilo tujih in domačih transportnih 
Sr€>2SSplošni pogoji za opravljanje zunanjetrgovinskega 
prometa so sprejetje statutarnega sklepa o opravljanju 
zunanjetrgovinskega prometa, zagotovitev strokovnih 
kadrov, posebni pogoji pa so določeni za opravljanje 
zunanjetrgovinske dejavnosti kot edine dejavnosti (da bi 
podjetje opravljalo zunanjetrgovinsko dejavnost, mora 
razpolagati s premoženjem - pravicami in denarjem 
v dinarski protivrednosti 1 milion $). 

3. Vpis pravice do opravljanja zunanjetrgovinskega pro- 
meta v sodni register opravi pristojno sodišče. Zvezni 
sekretariat za ekonomske odnose s tujino pa lahko v 75 
dneh obvesti sodišče in podjetje-vložnika zahteve, da niso 
izpolnjeni zakonski pogoji za vpis v sodni register 

4. Z zakonom so predvidene izjeme, ko se sme določen 
zunanjetrgovinski promet opravljati brez vpisa v sodni 
register (pri izvajanju investicijskih del, pri opravljanju 
določenih storitev tujim osebam v Jugoslaivji, montažna 
dela ipd.), Zvezni sekretariat za ekonomske odnose 
s tujino pa je pooblaščen, da negospodarskim organizaci- 
jam in civilnim pravnim osebam izdaja posamična dovolje- 
nja za opravljanje zunanjetrgovinskega posla izvoza ali 
uvoza blaga in storitev. 

Oblike izvoza in uvoza so: prost izvoz m uvoz, izvoz n 
uvoz na podlagi kontingenta in dovoljenja, v primeru pla- 
čilnobilančnih omejitev pa se blago ne more razvrstiti na 
pogojno prost uvoz in za storitve predpisati posebni 
pogoji uprabe. 

Soglasje za izvoz in uvoz je predvideno kot instrument 
regionalnega usmerjanja in uskaljevanja izmenjave z dolo- 
čenimi državami. 

Pri uvozu blaga je treba upoštevati jugoslovanske stan- 
darde, normative in druge pogoje dajanja blaga v promet 
v Jugoslaviji (izključitev zdravstvenih, veterinarskih in dru- 
gih predpisov). 

Blago razvršča na posamezne oblike izvoza m uvoza 
Zvezni izvršni svet, 'ki določa tudi obseg kontingentov na 
podlagi mnenja Gospodarske zbornice Jugoslavije. 

Zvezni sekretariat za zunanje zadeve lahko na zahtevo 
podjetja določi dodatni kontingent zaradi večjega izvoza, 
zamenjave uničene opreme zaradi delovanja višje sile in 
uporabe kreditov mednarodnih finančnih organizacij. 

Vsi gospodarski subjekti (družbena, mešana, zasebna 
podjetja, družbenopolitične skupnosti ter njihovi organi m 
organizacije idr.) so izenačeni v pravicah in obveznostih, 
kar se nanaša tudi na blagovni režim, tako da lahko sode- 
lujejo pri delitvi kontingentov tudi v okviru gospodarske 

zDornice Jugoslavije in uveljavljajo druge pravice do 
uvoza kot tudi organizacije združenega dela (družbena 
podjetja). 

5. Pri poslih zunanjetrgovinskega prometa so ohranjene 
nekatere specifičnosti pri uvozu blaga, ki pomeni ustano- 
viteljsko vlogo ali povečanje vloge tuje osebe, pri dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji domače in tuje osebe, dolgo- 
ročnih poslih zunanjetrgovinskega prometa, povezanih 
z dolgoročnih razvojem države in preskrbovanjem z defici- 
tarnimi energetskimi surovinami, pri kompenzacijskih 
poslih, ki potekajo kot»menjave,« z državami, s katerimi je 
otežkočeno plačilo jugoslovanskega izvoza, pri Poslih 
posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, pri katerih 
je zaradi specifičnosti glede na blagovni režim (način 
plačevanja, kontokorent ipd) določeno obvezno dovolje- 
nje oziroma soglasje Zveznega sekretariata za ekonomske 
odnose s tujino. .. 

6. Maloobmejni promet in sejemski kompenzacijski 
posli niso izjema glede na blagovni režim, potekajo pa na 
podlagi meddržavnih pogodb. 

7. Storitve v zunanjetrgovinskem prometu so razvrščene 
po sprejeti klasifikaciji storitev v mednarodni praksi 
(MMC. G ATT). V zakonu so določene samo posamezne 
storitve, ki se najpogosteje uporabljajo in opravljajo 
v zunanjetrgovinskem prometu (storitve mednarodnega 
transporta, turistične storitve ipd.). Zlasti so urejene stori- 
tve izvajanja investicijskih del v tujini, in sicer predvsem 
glede nabave delovnih sredstev in delov opreme v tujini. 

Posebej so urejeni zastopniški posli tujih oseb, kontrole 
kakovosti in količine blaga pri izvozu in uvozu, storitev 
preskrbovanja tujih in domačih prevoznih sredstev na 
mednarodnih relacijah, prodaja blaga v brezcarinskih pro- 
dajalnah. 

8. V zakon so vključena merila, kdaj se sme uporaba 
storitev tujih oseb omejiti (varnost države, varovanje člo- 
vekovega okolja in varstvo domačih storitvenih podjetij). 

Pogoj, da sme tuja oseba opravljati storitev v Jugoslaviji 
je, da ima ustanovljeno podjetje (lastno, mešano) v Jugo- 
slaviji pod pogoji, določenimi v zakonu o podjetju in 
zakonu o tujih vlaganjih. 

Z zakonom je posebej urejeno oddajanje graditve inve- 
sticijskega objekta v Jugoslaviji tuji osebi. Pogoj je razpis 
javne licitacije, garancija izpolnitve posla in upoštevanje 
jugoslovanskih standardov in normativov pri izvajanju 
investicijskih del. 

9. Predlaga se možnost določanja skupnih izvoznih pro- 
gramov in ukrepov, ki bi spremljali ta program. 

10. Predlagano je, naj bo uvoz po fizičnih osebah za 
lastne potrebe, ki vkjučuje zdravstvene potrebe, potrebe 
izobraževanja, razvedrila ipd., prost, če se opravlja v neko- 
mercialne namene. Izjema je pri uvozu delovnih sredstev, 
ki so na režimu kontingenta in dovoljenja, uvažajo pa jih 
fizične osebe, ki nimajo registrirane obratovalnice. 

Edina omejitev se predlaga pri uvozu osebnih motornih 
vozil (uvoz je prost, vendar je predpisano, da vozila ne 
smejo biti starejša kot tri leta in se ne smejo odtujiti v treh 
letih). 

Če nastanejo plačilnobilančne težave ob uporabi ukre- 
pov omejitve blaga in storitev, se lahko omeji tudi uvoz po 
fizičnih osebah. 

11. Pri kazenskih določbah, vštevši tudi ukrepe začasne 
prepovedi opravljanja zunanjetergovinskega prometa, ki 
jih sprejme Zvezni sekretariat za ekonomske odnose 
s tujino, so le-te ločene od kaznovalnih ukrepov, ki se 
sprejmejo v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije 
(častno razsodišče), tako da se ukrepi zveznega organa ne 
sprejmejo avtomatično na podlagi odločitev organov 
Gospodarske zbornice Jugoslavije, temveč se sprejmejo 
samostojno. 
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I. Temeljne določbe 

1. člen 
Zunanjetrgovinski promet po tem zakonu je izvoz in uvoz 

blaga in storitev na podlagi pogodbe med pravno osebo 
s sedežem v Jugoslaviji in pravno ali fizično osebo s sedežem 
v tujini, ki se skiene v skladu s predpisi Jugoslavije in medna- 
rodnimi pogodbami. 

Zunanjetrgovinski promet po tem zakonu obsega tudi 
začasni izvoz in uvoz, storitve domačih pravnih oseb v tujini, 
obnašanje in pošiljanje predmetov v tujino oziroma vnašanje 
in pošiljanje predmetov iz tujine po fizičnih osebah. 

Posle zunanjetrgovinskega prometa sme opravljati 
podjetje, obratovalnica, zadruga ter njihove oblike združeva- 
nja (v nadaljnjem besedilu: podjetje). 

Določbe tega zakona se ne nanašajo na zunanjetrgovinski 
promet oborožitve in vojaške opreme. 

2. člen 
Podjetje sme opravljati posle zunanjetrgovinskega pro- 

meta, ko je za opravljanje teh poslov vpisano v sodni register, 
če s tem zakonom ni določeno drugače. 

3. člen 
Za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa se ne 

smejo ustanavljati zasebna podjetja. 

4. člen 
Podjetje, ki opravlja proizvodno dejavnost, sme izvažati 

proizvode lastne proizvodnje, uvažati surovine, reprodujkcij- 
ski material in opremo, potrebno za lastno proizvodnjo, ter 
uvažati surovine in reprodukcijski material, potrebne za proiz- 
vodnjo podjetij, s katerimi ima sklenjene pogodbe o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji ali pogodbe o udeležbi pri proiz- 
vodnji skupnega proizvoda. 

Podjetje, ki se ukvarja z opravljanjem storitev, sme izvažati 
samo storitve, ki jih opravlja v Jugoslaviji. 

Podjetje, ki opravlja storitve mednarodnega transporta 
blaga in potnikov, sme uvažati transportna sredstva in blago 
za opravljanje teh storitev, dele in material za popravilo teh 
sredstev, sme opravljati storitve popravil transportnih sred- 
stev drugim podjetjem in tujim osebam ter uvažati dele in 
material za opravljanje teh storitev; sme izvažati sredstva, ki 
jih je uporabljalo za opravljanje lastnih dejavnosti in dele teh 
sredstev, izvažati tudi drugo blago in storitve, če je ta izvoz 
vezan na izvoz osnovnih sredstev za opravljanje lastne dejav- 
nosti. 

Družbeno podjetje, in mešano podjetje smeta opravljati 
posle zunanjetrgovinskega prometa v svojem imenu in za svoj 
račun, v svojem imenu in za tuji račn ter v tujem imenu in za 
tuji račun (v nadaljnjem besedilu: zunanjetrgovinsko po- 
djetje). 

Skupno podjetje, združeno podjetje, sestavljeno podjetje, 
skupnost podjetij, poslovno združenje in druge oblike združe- 
vanja družbenih podjetij smejo opravljati posle zunanjetrgo- 
vinskega prometa za potrebe svojih članov oziroma ustanovi- 
teljev, če so jih člani oziroma ustanovitelji za to pooblastili. 

II. Pogoji za opravljanje zunanje-trgovinskega 
prometa 

5. člen 
Za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa mora podjetje 

izpolnjevati naslednje pogoje: 
1) da je z aktom o ustanovitvi podjetja določeno, da podjetje 

opravlja zunanjetrgovinski promet kot eno dejavnost ali da 
poleg gospodarskih dejavnosti opravlja tudi posle zunanjetr- 
govinskega prometa; 

2) da so splošnim aktom podjetja določena dela in naloge 
za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa oziroma dela in 
naloge, ki se nanašajo na zastopanje in predstavljanje podjetij 
ter sklepanje pogodb v zunanjetrgovinskem prometu kot tudi 
meje teh pooblastil. 

Podjetje, ki se ukvarja z izvozom storitev, mora imeti sred- 
stva in opremo za opravljanje teh storitev, ki izpolnjujejo 
pogoje, predpisane z mednarodnimi pogodbami. 

Družbeno in mešano podjetje morata razpolagati s premo- 
v stvare'1> pravicah in denarju najmanj v znesku 5.600,000.000 dinarjev. Zvezni izvršni svet uskladi ta znesek 

enkrat na leto z indeksom rasti cen na drobno. 

6. člen 
Podjetje določi s splošnim aktom pogoje, ki jih morajo 

izpolnjevati osebe za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega 
prometa. 

Pogodbe o zunanjetrgovinskem prometu smejo sklepati 
delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter drugi 
strokovni delavci z ustrezno visoko-ali višjo strokovno izo- 
brazbo, z znanjem najmanj enega svetovnega jezika oziroma 
jezika države, s katero se sklene pogodba o zunanjetrgovin- 
skem prometu, in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri 
poslih zunanjetrgovinskega prometa. 

7. člen 
S predpisom, ki ureja vpis v sodni register, se določijo tudi 

listine, ki jih podjetje predloži kot dokaz, da izpolnjuje pogoje 
iz tega zakona za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa. 

8. člen 
Zahteva za vpis pravic za opravljanje zunanjetrgovinskega 

prometa v sodni register se vloži hkrati pristojnemu sodišču in 
zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino. 
Ce zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino v 15 
dneh po sprejemu zahteve ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji, 
določeni s tem zakonom, obvesti o tem pristojno sodišče in 
vložnika zahteve, ki se lahko pritoži Zveznemu izvršnemu 
svetu v 15 dneh po prejemu tega obvestila. 

Proizvodno podjetje vpiše v sodni register pravico do izvoza 
in uvoza blaga v okviru proizvodne dejavnosti, ki jo opravlja, 
podjetje, ki se ukvarja z izvozom in uvozom storitev - po 
vrstah storitev, ki jih opravlja v zunanjetrgovinskem prometu, 
zunanjetrgovinsko podjetje - pa po skupinah proizvodov ozi- 
roma po panogah dejavnosti. 

9. člen 
Sodišče, ki vodi sodni register, mora zveznemu upravnemu 

organu za ekonomske odnose s tujino poslati v 30 dneh po 
vpisu oziroma spremembah v registru izvod sklepa o vpisu 
v sodni register oziroma sklepa o spremembah v tem registru. 

Akt o vpisu v sodni register, akt o spremembah v tem 
registru in akt o izbrisu pravice do opravljanja poslov zunanje- 
trgovinskega prometa iz sodnega registra se objavi v Urad- 
nem listu SFRJ na stroške podjetja, katerega pravice se vpi- 
šejo oziroma izbrišejo iz sodnega registra. 

10. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino sprem- 

lja enotno uporabo predpisov glede pogojev za opravljanje 
poslov zunanjetrgovinskega prometa in, če ugotovi, da se ti 
predpisi ne uporabljajo enotno, o tem obvesti Zvezni izvršni 
svet. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino vodi 
enotno evidenco o podjetjih, vpisanih v sodni register za 
opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa, na podlagi 
podatkov iz sklepa iz prvega odstavka 9. člena tega zakona. 

11.člen 
Podjetje, pri katerem je uveden postopek redne likvidacije 

ali stečaja, ne sme sklepati pogodb o zunanjetrgovinskem 
prometu. To podjetje mora v 15 dneh po uvedbi postopka 
obvestiti sodišče, pri katerem so pravice za opravljanje poslov 
zunanjetrgovinskega prometa vpisane v sodni register. 
Začete posle sme končati ali jih odstopiti drugemu podjetju, 
ki je registriralo pravico za opravljanje poslov zunanjetrgovin- 
skega prometa. 

12. člen 
Ne da bi se vpisali v sodni register za opravljanje poslov 

zunanjetrgovinskega prometa v okviru dejavnosti ki iih 
opravljajo v Jugoslaviji: 
1)smejo opravljati gostinska podjetja gostinske storitve tuiim 
osebam; 
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2) smejo podjetja, ki se ukvarjajo s športnim lovom in 
ribolovom, gojitvijo divjadi in rib v Jugoslaviji, opravljati te 
storitve tujim osebam; 

3) smejo podjetja, ki dajejo v zakup prevozna sredstva in 
opravljajo storitve sprejemanja in hrambe ter sredstev v Jugo- 
slaviji opravljati te storitve tujim osebam; 

4) smejo podjetja, ki imajo odobrene pogodbe o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji s tujimi osebami, izvažati in uvažati 
blago, navedeno v specifikaciji k odobreni pogodbi; 

5) smejo podjetja, ki izvažajo opremo, opravljati storitve 
montaže te opreme; 

6) smejo podjetja, samostojna zdravilišča, zdravstvene 
organizacije, žičnice, kampingi in dr. opravljati storitve zdrav- 
ljenja in rekreacije in druge podobne storitve tujim osebam, 

7) smejo podjetja, ki se ukvarjajo s popravilom transportnih 
sredstev v Jugoslaviji, opravljati te storitve tudi tujim osebam. 

Podjetja, registrirana za investicijska dela v tujini, smejo, ne 
da bi se vpisala v sodni register; 

1) izvažati in kupovati v tujini opremo, reprodukcijski in 
drug material ter pribor, ki jih potrebujejo za investicijska 
dela, ki jih izvajajo v tujini, ter blago za osebno porabo 
delavcev v svojih obratih v tujini, 

2) uvažati blago v okviru odobrenega kompenzacijskega 
posla s tujino; . 

3) opravljati posel posredovanja v zunanjetrgovinskem pro- 
metu, ki ga je zvezni upravni organ za ekonomske odnose 
s tujino odobril, če se s tem povečuje izvoz. 

13. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino sme 

odobriti družbenopolitični skupnosti in drugi družbeni orga- 
nizaciji, organu družbenopolitične skupnosti, drugi pravni 
osebi in organizaciji združenega dela s področja družbenih 
dejavnosti, ki v sodni register niso vpisali pravice opravljanja 
zunanjetrgovinskega prometa, da opravijo posamičen posel 
zunanjetrgovinskega prometa za svoje potrebe oziroma da 
smejo v določenem obdobju opravljati posle zunanjetrgovin- 
skega prometa, ki so v zvezi z njihovo dejavnostjo. 

III. Oblike izvoza in uvoza 

14. člen 

Izvoz in uvoz blaga sta prosta (LB). 
Za odpavo motenj na domačem trgu oziroma za zaščito 

domače proizvodnje se izvoz in uvoz blaga lahko uredita 
z določitvijo kontingentov (K). 

Za izvrševanje mednarodnih pogodb, urejanje izvoza in 
uvoza oborožitvenih predmetov in vojaške opreme, izvoza in 
uvoza zgodovinskih in umetniških del ter posameznih pleme- 
nitih kovin se sme določeno blago izvažati in uvažati na 
podlagi dovoljenja (D). 

Uvoz nadomestnih delov za vzdrževanje uvožene opreme je 
prost. , , , , v 

Izvoz in uvoz storitev sta prosta, če z zakonom ni določeno 
drugače. 

Da bi se odpravile trajnejše motnje v plačilni bilanci, se sme 
določeno blago razvrstiti na pogojno prost uvoz (LtJU), za 
uvoz določenih storitev pa se lahko podpišejo posebni pogoji. 

15. člen 

Izvoz in uvoz določenega blaga se lahko usmerjata regi- 
onalno z izdajo soglasij za usmeritev uvoza določenih surovin 
iz držav v razvoju ter usklajevanja menjave blaga in storitev 
z državami, s katerimi so bile usklajene mednarodne pogodbe 
o uravnovešenju menjave. 

16. člen 

Blago, ki se uvaža ali začasno uvaža, mora ustrezati stan- 
dardom tehničnim normativom in normam kakovosti, predpi- 
sanim za promet blaga na jugoslovanskem trgu. Blago za 
katero so obvezne zdravstvena, veterinarska in fitopato.oska 
kontrola ter kontrola kakovosti, se sme uvažati, če so izpol- 
njeni pogoji za promet tega blaga oziroma za uporabo v uugo- 
siaviii 

Podjetje ne sme skleniti pogodbe o zunanjetrgovinskem 
prometu, dokler niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 

tega člena in preskrbljena predpisana dokumentacija o izpol- 
nitvi teh pogojev. 

Zvezni izvršni svet lahko prepove uvoz določenega blaga ali 
predpiše pogoje, pod katerimi se tako blago lahko izvaža in 
uvaža, da bi se preprečilo ogrožanje življenja in zdravja ljudi 
in človekovega okolja. 

17. člen 
Zvezni izvršni svet po dobljenem mnenju Gospodarske 

zbornice Jugoslavije razvrsti blago na posamezne oblike 
izvoza in uvoza ter določi blago, katerega izvoz in uvoz se 
regionalno usmerjata. 

Dovoljenja in soglasja za izvoz in uvoz izdaja zvezni upravni 
organ za ekonomske odnose s tujino, če z zveznim zakonom 
ni predpisano drugače. 

18. člen 

Zvezni izvršni svet določi na predlog zveznega upravnega 
organa za ekonomske odnose s tujino, ki da ta predlog po 
dobljenem mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije, do 31. 
oktobra tekočega leta obseg kontingentov za izvoz m uvoz 
blaga ter regionalno strukturo uvoza za naslednje leto. Pri 
določitvi obsega kontingentov se upoštevajo kontingenti, 
določeni za blago, ki se uvaža na kredit ali se uvaža oziroma 
plačuje dlje kot eno leto. 

Kontingente sporazumno razdelijo podjetja v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije v 30 dneh po sprejemu akta iz prvega 
odstavka tega člena, in sicer; za izvoz določijo dinamiko 
izvoza oziroma uvoza ter druge medsebojne pravice in obvez- 
nosti proizvajalci, za uvoz pa porabniki. Pri delitvi kontingen- 
tov lahko sodelujejo tudi zunanjetrgovinska podjetja, ce 
v svojem imenu in za svoj račun izvažajo oziroma uvažajo 
blago za široko porabo ali uvažajo blago na račun družbeno- 
politične skupnosti in njihovih organov in organizacij ter 
drugih podjetij, ki niso registrirana za uvoz blaga. 

Če se kontingenti ne razdelijo v roku iz drugega odstavka 
tega čiena, jih v nadaljnjih 30 dneh razdeli na posamezna 
podjetja zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije obvesti podjetja o kraju 
in času razdelitve kontingentov najpozneje osem dni pred 
razdelitvijo. Poročilo o opravljeni razdelitvi kontingentov 
pošlje Gospodarska zbornica Jugoslavije bankam, pooblaš- 
čenim za posle s tujino, ki vodijo evidenco o uporabi kontin- 
gentov, in zveznemu upravnemu organu za ekonomske 
odnose s tujino. Podjetja izberejo banko, ki bo evidentirala 
uporabo kontingentov, in o tem obvestijo Gospodarsko zbor- 
nico Jugoslavije. . _ 

Pri razdelitvi kontingentov se zagotovi najmanj 10 /o za 
poznejšo razdelitev, in sicer: za novo proizvodnjo, za podjetja, 
katerih potreb ni bilo mogoče predvideti pri razdelitvi kontin- 
gentov, za odkup sejemskih eksponatov, razstavljenih na 
mednarodnih sejemskih prireditvah, ki se organizirajo v Jugo- 
slaviji idr. 

19. člen 

S kontingenti se določi obseg izvoza oziroma uvoza posa- 
meznega blaga po količini ali po vrednosti praviloma za eno 
leto. Če se blago izvaža oziroma uvaža na kredit ali izvaža 
oziroma uvaža dlje kot eno leto, se kontingent določi za 
obdobje uporabe kredita oziroma za obdobje izvoza oziroma 
uvoza zadevnega blaga. 

20. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko 

po dobljenem mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije 
določi posameznim podjetjem kontingent nad kontingentom, 
ki ie določen v 18. členu tega zakona, in sicer: za uvoz blaga 
za zamenjavo blaga, ki je bilo uničeno zaradi višje sile ali 
elementarnih nesreč: za uvoz blaga na podlagi odobrenega 
kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj in drugih 
mednarodnih finančnih organizacij ter mednarodne licitacije; 
za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo 
za izvoz s prevzemom obveznosti določenega izvoza v roku, 
predvidenem v odobritvi; za izvoz blaga, če to ne moti oskrb- 
Ijenosi domačega trga. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnos s tujino lahko 
spremeni tudi regionalno strukturo izvoza in uvoza po kontin- 
gentih iz 18. člena tega zakona, če se s tem ne porušijo 
sorazmerja plačilne bilance. 
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21. člen 
Blago in storitve za družbenopolitične skupnosti in njihove 

organe in organizacije se smejo uvažati do določenega 
obsega plačila za ta namen v skladu z zveznim zakonom, ki 
ureja devizno poslovanje, za uvoz blaga na podlag kontingen- 
tov oziroma dovoljenj pa je treba dobiti ustrezen kontingent 
oziroma dovoljenje. 

Varnostna sredstva, reprodukcijski material, nadomestni 
deli in storitve za potrebe upravnega organa za notranje 
zadeve oziroma Inštituta za varnost se izvažajo in uvažajo na 
podlagi dovoljenja, ki ga izda zvezni upravni organ za notra- 
nje zadeve; za ta uvoz se ne uporabljajo določbe tega zakona 
o oblikah uvoza, obveznem razpisu javne licitacije oziroma 
zbiranja ponudb najmanjšega števila ponudnikov. Zvezni 
upravni organ za notranje zadeve obvešča Zvezni izvršni svet 
o izvršenem izvozu in uvozu v tekočem leu. 

22. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino sprem- 

lja na podlag podatov Zvezne carinske uprave uresničevanje 
plačilne bilance po oblikah izvoza in uvoza blaga, za blag, 
katerega uvoz je prost, pa po posameznih vrstah oziroma 
skupinah blaga. 

23. člen 
Izvoz oziroma uvoz je izvršen, ko je blago ocarinjeno in ko 

je prešlo čez carinsko črto oziroma ko je bila storitev oprav- 
ljena. Dan izvoza oziroma uvoza je dan, ko je bilo blago 
ocarinjeno. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izda zvezni 
upravni organ za ekonomske odnose s tujino dovoljenje, da 
se opravi izvozno uvozno carinjenje, čeprav blago ni prešlo 
čez carinsko črto, če je bila sklenjena pogodba s tujo osebo in 
če se s tem zmanjšajo stroški za transport blaga. Za ta izvoz in 
uvoz blaga se uporabljajo predpisi, ki veljajo za izvoz in uvoz 
blaga, ki gre čez carinsko črto. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino pred- 
piše, kateri dan je dan opravljene storitve. 

IV. Posli zunanjetrgovinskega prometa 

24. člen 
Uvoz blaga, ki je ustanoviteljska vloga tuje osebe ali pove- 

čanje te vloge, je prost, blago na podlagi kontingentov ali 
dovoljenj pa se uvaža po poprejšnjem soglasju zveznega 
upravnega organa za ekonomske odnose s tujino, ki pomeni 
enkratno pravico do uvoza iz tega naslova. 

25. člen 
Podjetje, ki opravlja proizvodno dejavnost, sme skleniti 

pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji (v nadaljnjem 
besedilu: pogodba o kooperaciji) s tujo osebo, ki opravlja 
proizvodno dejavnost, izjemoma pa tudi z drugo tujo osebo, 
če predpisi države, iz katere je tuja oseba, ne dovoljujejo 
sklenitve pogodbe s tujo osebo, ki opravlja proizvodno dejav- 
nost. 

Pogodbo iz prvega odstavka tega člena sme skleniti več 
podjetij in več tujih oseb (večstranska kooperacija), pri izvrše- 
vanju pogodb pa smejo podjetja angažirati kot kooperante 
več podjetij. 

26. člen 
Tuja oseba sme izvrševati pogodbo o kooperaciji tudi 

z dobavami proizvodov svojih podjetij, ki so v državah zunaj 
sedeža podjetja, s katerim je sklenjena pogodba, razen proiz- 
vodov iz podjetij, ustanovljenih v Jugoslaviji. 

27. člen 
Dolgoročna proizvodna kooperacija med domačimi podjetji 

in tujimi osebami po tem zakonu je sodelovanje pri proizvod- 
nji skupnega proizvoda, pri kateri si pogodbene strani medse- 
bojno dobavljajo polproizvode, dele in komponente, ki se 
vgrajujejo v skupni proizvod, sodelovanje, pri katerem ena 
pogodbena stran dobavlja polproizvode, dele in komponente, 
druga pogodbena stran pa gotov proizvod, v katerega je 

vgradila te dele in komponente, ter sodelovanje pri proizvod- 
nji in dobavi istovrstnih gotovih proizvodov, kot tudi selekci- 
oniranje, razmnoževanje in menjava roditeljskih vrst rastlin in 
živali. 

28. člen 
Vrednost blaga, ki se uvaža na podlagi pogodbe o koopera- 

ciji, mora biti najmanj enaka vrednosti blaga, ki se izvaža na 
podlagi te pogodbe. V okviru pogode o kooperaciji sta izvoz 
in uvoz blaga po odobreni specifikaciji prosta. 

Za vrednost izvoza, večjo od vrednosti uvoza iz prvega 
odstavka tega člena, se uporabljajo predpisi, ki veljajo za 
reden izvoz blaga. 

29. člen 
Pogodba o kooperaciji mora biti sklenjena pisno za najmanj 

tri leta in mora poleg bistvenih sestavin (pogodbene strani, 
predmet pogodbe, cena idr.) vsebovati; specifikacijo polpro- 
izvodov, sestavnih delov oziroma proizvodov, ki so predmet 
kooperacije, valuto za obračun oziroma plačilo, čas obračuna 
oziroma plačila in način plačila medsebojnih dobav. 

30. člen 
Pogodbo o kooperaciji ter njene spremembe in dopolnitve 

odobri zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino. 
Ta odobritev velja, dokler traja pogodba. Sestavni del dovolje- 
nja je specifikacija polproizvodov, delov, proizvodov in kom- 
ponent, ki se izvažajo in uvažajo po odobreni pogodbi. 

Odobrena pogodba se vpiše v poseben register, ki ga vodi 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino. Vpis 
v register se opravi po uradni dolžnosti v 15 dneh po pravno- 
močnosti sklepa, s katerim je bila pogodba odobrena. 

K zahtevi za odobritev pogodbe iz prvega odstavka tega 
člena se priložijo pogodba o kooperaciji, sklenjena s tujo 
osebo, podatki o tehnično-tehnoloških rešitvah, osnovnih 
surovinah in reprodukcijskem materialu, ki se uporabljajo pri 
proizvodnji, energetskih virih, ki se uporabljajo pri procesu 
proizvodnje, sredstvih, potrebnih za izvršitev pogodbe, 
podatki o strokovnih kadrih, podatki o zagotovitvi varstva 
človekovega okolja ter o ekonomskih učinkih sklenjene po- 
godbe. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino ne 
odobri pogodbe o kooperaciji, če je v nasprotju s tem zako- 
nom, z interesi obrambe in varnosti države, če vsebuje 
določe, ki omejujejo poslovanje podjetja ali povzročijo neena- 
kopraven položaj domačega podjetja, če s pogodbo dogovor- 
jena proizvodnja onesnažuje človekovo okolje ali ogroža 
zdravje ljudi in če proizvodnja ne ustreza predpisanim stan- 
dardom v Jugoslaviji. 

31. člen 
Podjetje sme skleniti s tujo osebo pogodbo o dolgoročnih 

poslih zunanjetrgovinskega prometa za dlje kot eno leto, če 
gre za izvoz in uvoz, ki sta pomembna za dolgoročni razvoj 
države, če gre za dolgoročen nakup deficitarnih energetskih 
surovin in posle iz prvega odstavka 32. člena tega zakona. 

Pogodbo iz prvega odstavka tega člena odobri zvezni 
upravni organ za ekonomske odnose s tujino. Ta odobritev 
velja, dokler traja pogodba. 

32. člen 
Kompenzacijski posli s tujino po tem zakonu so posli med 

podjetji in tujimi osebami, pri katerih se izvoz blaga in storitev 
plačuje z uvozom blaga in storitev. Kompenzacijski posli se 
opravljajo na podlagi odobritve zveznega upravnega organa 
za ekonomske odnose s tujino, ki se lahko izda, če se zaradi 
plačilnobilančnih težav zadevne države izvoz ne more plačati 
v devizah po banki, pooblaščeni za opravljanje plačilnega 
prometa s tujino. 

Vezani posli s tujino po tem zakonu so posli izvoza in uvoza, 
sklenjeni med podjetjem in tujo osebo, pri kateri se izvoz veže 
za uvoz, izvoz in uvoz pa se plačujeta v devizah po banki, 
pooblaščeni za opravljanje plačilnega prometa s tujino. 

Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje, način in 
roke, pod katerimi se smejo opravljati kompenzacijski posli, 
lahko pa tudi predpiše, da se posamezni vezani posli oprav- 
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Ijajo na podlagi posebne odobritve pristojnega organa, ter 
natančnejše pogoje za odobritev teh poslov. 

Če gre za uvoz opreme za povečanje obsega in tehnološke 
ravni proizvodnje, se smejo izjemoma odobriti kompenzacij- 
ski posli pod pogojem, da se uvoz opreme plača z izvozom 
blaga, proizvedenega s to opremo. 

33. člen 
Zunanjetrgovinska podjetja, vpisana v sodni register za 

posle posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, smejo: 
1) kupovati blago v tujini, začasno uvažati to blago in ga 

izvažati v nespremenjenem ali bistveno nespremenjenem 
stanju; 

2) kupovati blago v tujini, uvažati to blago in izvažati iste 
količine blaga iz iste tarifne postavke carinske tarife; 

3) kupovati blago v tujini, začasno uvažati to blago in ga 
spravljati v domača carinska skladišča in prodajati to blago 
v tujini v nespremenjenem ali bistveno nespremenjenem 
stanju; 

4) kupovati blago v tujini in ga neposredno prodajati v tu- 
jini; 

5) posredovati pri nakupu in prodaji tujega blaga in storitev 
na tujem trgu; 

6) kupovati blago v tujini, začasno uvažati blago za opleme- 
nitenje v proizvodnem podjetju in izvažati tako opemeniteno 
blago. Za storitve oplemenitenja uveljavlja prodjetje pravice 
kot pri izvozu teh storitev; 

7) posredovati med tujimi in domačimi osebami pri nakupu 
in prodaji domačega blaga in storitev; 

8) prevzemati blago po meddržavnem kreditu od domačega 
podjetja — uporabnika tega kredita ali prevzemati blago iz 
kompenzacijskih poslov in ga prodajati v tujini; 

9) opravljati posle iz 1. do 8. točke tega odstavka zaradi 
odkupa jugoslovanskega dolga v tujini smiselno odobritvi, 
dani v skladu z zveznim zakonom, ki ureja kreditne odnose 
s tujino; 

10) opravljati transakcije v zvezi s posli posredovanja 
v zunanjetrgovinskem prometu (konverzijo, arbitražo, prev- 
zem vplačil v določenih devizah proti plačilu v devizah, ki so 
predmet nakupa in prodaje na enotnem deviznem trgu ipd.). 

Izvoz in uvoz blaga iz 2. točke prvega odstavka tega člena 
sta prosta. Posli iz 13. in 6. točke prvega odstavka tega člena 
se opravijo na način in po postopku, določenem za začasni 
izvoz in uvoz blaga. 

Posle iz 1. do 9. točke prvega odstavka tega člena odobri 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, posle iz 
10. točke prvega odstavka tega člena pa zvezni upravni organ 
za finance. Odobritev sme obsegati več oblik poslov posredo- 
vanja v zunanjetrgovinskem prometu iz omenjenega 
odstavka. Pristojni zvezni organ odobri posle iz tega člena, če 
so v skladu s sklenjenimi trgovinskimi mednarodnimi pogod- 
bami, če se ne moti reden izvoz jugoslovanskega blaga, če se 
zagotovi zaposlovanje prostih jugoslovanskih proizvodnih 
zmogljivosti ali zagotovi izpolnjevanje obveznosti iz medna- 
rodnih pogodb ter če se zagotovi povečanje priliva v devizah, 
ki so predmet nakupa in prodaje na enotnem deviznem trgu, 
zmanjšanje terjatev Jugoslavije z določenimi državami in 
uravnovešenje menjave z državami, s katerimi so sklenjeni 
sporazumi o uravnovešeni menjavi blaga in storitev. 

Plačila za posle iz prvega odstavka tega člena se smejo pod 
pogoji iz 32. člena tega zakona odobriti tudi v blagu. 

Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje in način 
odobravanja poslov iz prvega odstavka tega člena ter način 
prijavljanja, evidence in kontrole teh poslov. 

34. člen 
Maloobmejni promet se opravlja v obmejnem in sosednem 

čezmorskem območju v skladu s tem zakonom, sklenjenimi 
mednarodnimi pogodbami in predpisi, izdanimi na podlagi 
tega zakona. 

Obmejno območje in sosedno čezmorsko območje je po 
tem zakonu območje, določeno z meddržavno pogodbo. 

Če z meddržavno pogodbo ni določeno območje iz drugega 
odstavka tega člena, določi to območje na ozemlju Jugosla- 
vije Zvezni izvršni svet. 

Posle izvoza in uvoza blaga in storitev v maloobmejnem 
prometu sme opravljati podjetje, katerega sedež je na tem 

območju oziroma, ki ima na tem območju del svojega podjetja 
(poslovne enote, predstavništva ipd ). 

Izvoz in uvoz v okviru maloobmejnega prometa morata biti 
praviloma uravnovešena, če je menjava neuravnovešena, 
lahko predpiše Narodna banka Jugoslavije znesek, do kate- 
rega se sme izplačati dinarska protivrednost za izvršeni 
znesek. 

35. člen 
Po mednarodnih sejemskih kompenzacijskih poslih smejo 

blago izvažati in uvažati podjetja, ki so vpisana v sodni regi- 
ster za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, v okviru 
celotne vrednosti izvoza in uvoza, ki jo za posamezne sejme 
določi vsako leto Zvezni izvršni svet, Gospodarska zbornica 
Jugoslavije pa v okviru tega zneska določi liste blaga za izvoz 
iz uvoz. 

36. člen 

Blago se pri redni blagovni menjavi in v vseh drugih oblikah 
zunanjetrgovinskega prometa izvaža in uvaža v skladu s pred- 
pisanimi oblikami izvoza in uvoza, razen izvoza in uvoza po 
24., 25. in 31. členu tega zakona. 

V. Storitve v zunanjetrgovinskem prometu 

37. člen 
Storitve v zunanjetrgovinskem prometu smejo opravljati 

podjetja, ki so vpisana v sodni register za opravljanje teh 
storitev v zunanjetrgovinskem prometu, če s tem zakonom ni 
določeno drugače. 

S storitvami v zunanjetrgovinskem prometu je mišljeno 
zlasti: izvajanje investicijskih del v tujini in odstopanje investi- 
cijskih del tuji osebi v Jugoslaviji, storitve mednarodnega 
transporta in druge storitve, ki so povezane z mednarodnim 
prevozom blaga (mednarodna špedicija, skladiščenje, luške 
in letališke storitve, agencijske storitve pri transportu ipd.), 
gostinske in turistične storitve, poštne, telefonske, telegraf- 
ske in druge telekomunikacijske storitve, kontrola kakovosti 
in količine pri uvozu in izvozu blaga, storitve raziskovanja in 
dajanja ter uporabe informacij in znanja v gospodarstvu, 
znanosti, storitve atestiranja in druge storitve. 

S storitvami raziskovanja so po tem zakonu mišljene stori- 
tve znanstvenoraziskovalnega in raziskovalnorazvojnega dela 
tujim osebam s projekti, katerih končni rezultat je novo znanje 
oziroma nov proizvod in nova tehnologija, ter opravljanje 
omenjenih storitev v okviru tehnične pomoči in usposabljanja 
znanstvenega kadra. 

S storitvami atestiranja je po tem zakonu mišljeno izdajanje 
atestov o ustreznosti proizvodov z določenimi standardi in 
predpisi tujim osebam. 

1. Izvajanje investicijskih del v tujini in oddajanje 
investicijskih del tuji osebi v Jugoslaviji 

38. člen 
Z izvajanjem investicijskih del v tujini je mišljeno: 
1. izdelava eksperitiz in študij, investicijskih programov, 

prostorskih in ubranističnih načrtov in projektov, idejnih, 
glavnih in podrobnih projektov ter investicijskotehnične 
dokumentacije, licitacijskih elaboratov (tenderske dokumen- 
tacije) in druge investicijske dokumentacije za objekte in 
dela; 

2. izvajanje geodetskih, geoloških in drugih raziskovalnih 
del in oplemenitenje zemljišča, kultiviranje zemljišča in 
komunlano urejanje zemljišča; 

3. izvajanje gradbenih, gradbeno-obrtniških, rudarskih, 
hidrotehničnih in drugih podobnih del ter del za notranjo 
ureditev in dekoracijo; 

4. izvajanje instalacijskih, montažnih in demontažnih del in 
del pri vzdrževanju in remontu industrijskih in drugih po- 
strojev; 

5. zagon postrojev in opreme zgrajenih objektov, vodenje 
del, tehnične upravljanje obratov ali proizvodnje ter vzdrževa- 
nje zgrajenih postrojev, objektov in obratov; 

6. graditev kompletnih objektov in dobava opreme, delov in 
materiala ter tehnoloških linij in drugih komponent; 



7. organizacija graditve kompletnih objektov (inženiring); 
8. strokovno-tehnično nadzorstvo nad izvajanjem investi- 

cijskih del v tujini ter nad graditvijo investicijskih objektov; 
9. strokovna pomoč oziroma konzultantske storitve med 

graditvijo in pri delih na zgrajenih objektih; 
10. vzdrževanje in remont zgrajenih objektov in preskuša- 

nje opreme; 
11. usposabljanje delavcevf prenos znanja in izkušenj ter 

organiziranje proizvodnje v zgrajenih objektih; 
12. drugi posli izvajanja investicijskih del v tujini. 

39. člen 
Pogodbo o izvajanju investicijskih del v tujini sme skleniti 

podjetje, ki je vpisano v sodni register za izvajanje investicij- 
skih del v tujini, ter zunanjetrgovinsko podjetje, ki je registri- 
rano za sklepanje pogodb o opravljanju teh poslov v zunanje- 
trgovinskem prometu, in njihove oblike združevanja (nosilec 
posla). 

Pogodbo o izvajanju investicijskih del v tujini sme skleniti 
tudi več podjetij, ki lahko za izvajanje teh del angažirajo 
domače in tuje kooperante, kooperanti pa proizvajalce. 

40. člen 
Pogodba o izvjanju investicijskih del mora poleg bistvenih 

sestavin vsebovati tudi določbe o zavarovanju plačil, če se 
dela izvajajo v državah, v katerih je plačevanje oteženo, pa je 
treba s pogodbo predvideti, da si mora tuja pogodbenica 
priskrbeti garancijo tuje prvovrezedne banke ali kako drugače 
garantirati zanesljivost plačevanja teh del. 

če je s pogodbo dogovorjeno, da se investicijska dela 
v tujini plačujejo v blagu, mora nosilec posla skleniti pogodbo 
s podjetjem, ki bo uvozilo blago, s katerim se plačujejo ta 
dela, oziroma ki bo zadevno blago izvozilo v okviru posla 
posredovanja, razen če nosilec posla uvozi zadevno blago 
oziroma opravlja posel posredovanja. 

41. člen 
Podjetje sme pod pogoji, določenimi s tem zakonom skle- 

niti pogodbo s tujo osebo za skupno izvajanje investicijskih 
del na dogovorjenem objektu v tujini. 

Podjetje mora skupaj s tujo osebo, s katero izvaja dela 
v tujini, določiti s pogodbo medsebojne obveznosti glede 
vrste, obsega in vrednosti del, medsebojne odgovornosti za 
rok izvršitve, kakovost opravljenih del in način plačevanja. 

42. člen 
Podjetje, ki izvaža opremo oziroma izvaja investicijska dela 

v tujini, sme brez uvoza v Jugoslavijo kupovati v tujini del 
opreme in materiala, ki se ne proizvaja v Jugoslaviji, zaradi 
kompletiranja dobavljene opreme ali investicijskega objekta, 
ki se gradi, opreme in materiala pa ni mogoče dobaviti v Jugo- 
slaviji v ustrezni kakovosti, rokih in po ustrezni ceni ali če je 
vgraditev tuje opreme in materiala predvidena v natečajnih 
pogojih, kar se dokaže z natečajno dokumentacijo oziroma 
s pogodbo, če nima natečajne dokumentacije. Ta oprema in 
material se plačujeta v skladu s predpisi, ki urejajo devizno 
poslovanje. 

Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, sme nabavljati 
opremo za izvajanje teh del z nakupom v tujini brez uvoza 
v državo ali z nakupom v Jugoslaviji z obveznim poprejšnjim 
zbiranjem ponudb določenega najmanjšega števila ponudni- 
kov, pri tem pa mora zagotoviti, da svoje ponudbe dajo tudi 
domači proizvajalci. Za postopek in način zbiranja teh 
ponudb se uporabljajo predpisi, ki veljajo za zbiranje ponudb 
za uvoz opreme v Jugoslaviji. 

Za nakup opreme in materiala iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se ne uporabljajo predpisi, ki veljajo za 
uvoz v Jugoslavijo. 

43. člen 
Podjetje, ki izvaja investicijska dela v določeni državi, sme 

zaradi izkoriščanja svojih zmogljivosti skleniti s tujo osebo 
novo pogodbo o opravljanju investicijskih del v zadevni državi 
pod pogojem, da to pogodbo registrira pri pristojnem zvez- 
nem upravnem organu in jo prijavi pristojni narodni banki. 

44. člen 
Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, sme po konča- 
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nih delih oziroma po prenehanju uporabe prosto uvoziti 
v Jugoslavijo osnovna sredstva in nadomestne dele za ta 
sredstva, ki jih je nabavilo in uporabljalo za izvršitev poslov iz 
pogodbe o izvajanju investicijskih del v tujini. 

Od neamortiziranega dela vrednosti sredstev in nadomest- 
nih delov iz prvega odstavka tega člena se plačujejo carina in 
uvozne davščine v skladu s carinskimi predpisi. 

Podjetje mora pri uvozu sredstev in nadomestilih delov iz 
prvega odstavka tega člena poleg dokazov o nakupu priložiti 
tudi izjavo organa upravljanja, da so bila ta sredstva uporab- 
ljana v tujini za izvajanje investicijskih del. 

Če podjetje obdrži oziroma odpiše v tujini osnovna sred- 
stva, ki jih je uporabljalo za izvajanje investicijskih del v tujini, 
mora skupaj s končnim obračunom del o tem poslati sklep 
organa upravljanja banki, ki ji je bila predložena prijava o izva- 
janju teh del. 

45. člen 
Izvajanje investicijskih del oziroma izvajanje posameznih 

del na investicijskem objektu v Jugoslaviji (v nadaljnjem bese- 
dilu: investicijska dela v Jugoslaviji) se sme oddati tujemu 
izvajalcu na podlagi poprejšnje javne licitacije ali zbiranja 
ponudb določenega najmanjšega števila ponudnikov v skladu 
s predpisi, ki urejajo javno licitacijo in zbiranje ponudb. 

46. člen 
Pogoje za oddajanje izvajanja investicijskih del v Jugoslaviji 

tujemu izvajalcu določi podjetje — investitor, zlasti pa: 
1) obveznost tujega izvajalca, da skupaj s ponudbo predloži 

garancijo banke za povračilo škode, ki jo invetitor utegne 
utrpeti, ker izvajalec neredno izpolnjuje pogodbo; 

2) obveznost položitve varščine kot pogoja za udeležbo na 
janem natečaju in obliko varščine; 

3) uporabo jugoslovanskih standardov, tehničnih normati- 
vov oziroma norm kakovosti oziroma uporabo mednarodnih 
standardov, tehničnih normativov oziroma norm kakovosti ali 
standardov tujih držav, če za določeni proizvod, proizvodnjo, 
storitev oziroma dela niso bili izdani predpisi o jugoslovan- 
skih standardih, tehničnih normativih oziroma normah kako- 
vosti, o čemer se priskrbi potrdilo zvezne organizacije za 
standardizacijo, ki mora to potrdilo izdati v 30 dneh po vložitvi 
zahteve. 

47. člen 
Pogodbe o izvajanju investicijskih del v tujini oziroma 

pogodbe o izvajanju investicijskih del v Jugoslaviji se vpišejo 
v poseben register, ki ga vodi zvezni upravni organ za eko- 
nomske odnose s tujino. 

Pogodba o izvajanju investicijskih del v Jugoslaviji se ne 
vpiše v register, če ni v skladu s tem zakonom in drugimi 
zveznimi predpisi in če je v nasprotju z interesi varnosti ali 
obrambe države. Če zvezni upravni organ zavrne! vpis 
pogodbe v register, mora o tem izdati odločbo v 15 dneh po 
pravilno vloženi pogodbi in dokumentaciji, ki se priloži 
k zadevni pogodbi zaradi vpisa v register. Zoper to odločbo ni 
dovoljena pritožba, lahko pa se začne upravni spor. 

2. Druge storitve v zunanjetrgovinskem prometu 
48. člen 

Podjetje, vpisano v sodni register za posle mednarodne 
špedicije, sme organizirati otpremo in dostavo blaga v med- 
narodnem prometu v svojem imenu ter po nalogu za račun 
komitentov ter sklepati pogodbe o prevozu, nakladanju, raz- 
kladanju, prekladanju, sortiranju, pakiranju, skladiščenju in 
zavarovanju blaga, organizirati prevoz z različnimi vrstami 
prevoznih sredstev, zastopati in opravljati posle v zvezi s cari- 
njenjem blaga, zagotovitvijo ugodnosti in refakcij od prevoz- 
nikov, izstavljati in si priskrbovati prevozne in druge listine ter 
opravljati druge posle v zvezi s špediterskimi storitvami 
v zunanjetrgovinskem prometu. 

49. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za mednarodni transport 

blaga in potnikov, sme opravljati prevoz blaga in potnikov 
v mednarodnem železniškem, cestnem, pomorskem, zrač- 
nem, rečnem in jezerskem prometu. 
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50. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za mednarodne pro- 

metno-agencijske posle, sme zastopati in posredovati pri pre- 
vozu blaga in potnikov v mednarodnem prometu ter opravljati 
druge posle v zvezi s tem prevozom. 

S posli iz prvega odstavka tega člena je mišljeno zlasti: 
zagotovitev prostora v prevoznem sredstvu za blago komiten- 
tov, zagotovitev potrebne količine blaga za prevozno sred- 
stvo, komitenta, zagotovitev sredstev za prevoz blaga in potni- 
kov, prodaja voznih listin in drugi posli v zvezi z zastopanjem 
in posredovanjem v mednarodnem prometu. 

Podjetje, ki opravlja mednarodne prometno-agencijske 
posle, sklene pogodbo o mednarodnih prometno-agencijskih 
poslih v imenu in za račun komitenta ali pa samo posreduje 
pri sklepanju takih pogodb. 

51. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za opravljanje turističnih 

poslov s tujino, sme opravljati storitve tujim osebam, zlasti pa: 
gostinske storitve (prenočišče, hrana idr ), turistično-agencij- 
ske storitve, organiziranje turističnih potovanj in izletov 
v Jugoslaviji in v tujini, organiziranje obiskov kulturnih, 
gospodarskih, športnih ali drugih prireditev, organiziranje 
športnega lova in ribolova, posojanje motornih vozil in plovil, 
sprejem, hramba in vzdrževanje tujih plovil, opravljanje stori- 
tev iger na srečo ter druge storitve turističnih potovanj in 
izletov v tujino domačim osebam. 

S storitvami iz prvega odstavka tega člena so mišljene tudi 
storitve kongresnega in zdravstveno-rekreacijskega turizma 
ter prometne storitve v mednarodnem turističnem prometu. 

52. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za oskrbovanje prevoznih 

sredstev, sme oskrbovati tuja prevozna sredstva in domača 
prevozna sredstva, ki vozijo na tujih relacijah, z gorivom, 
mazivom, nadomestnimi deli, industrijskim in drugim blagom, 
ter oskrbovati njihove posadke in potnike z industrijskim in 
drugim blagom. 

Podjetje, vpisano v sodni register za opravljanje luških 
storitev, smo opravljati zlasti storitve sprejemanja in odpreme 
ladij, hrambe ladij, tovora in potnikov, prekladanja in skladiš- 
čenja blaga, oskrbovanja tujih prevoznih sredstev, posojanja 
transportnih sredstev in opreme ter druge storitve. 

Storitve skladiščenja blaga se smejo opravljati tudi na 
železniških postajah in na drugih mestih mednarodnega jav- 
nega prometa v drugih javnih skladiščih. 

S storitvami skladiščenja blaga je zlasti mišljeno sprejema- 
nje, hramba, sortiranje, izdajanje skladiščnih listin in drugi 
posli v zvezi z blagom po nalogu tuje osebe, kot so naklada- 
nje, razkladanje, opravljanje carinskih formalnosti, zavarova- 
nje blaga ipd. 

Podjetje, vpisano v sodni register za opravljanje letaliških 
storitev, sme sprejemati in odpremljati tuje blago in potnike 
v zračnem prometu, opravljati storitve pri pristajanju, vžleta- 
nju in preletu tujih letal, sprejemati/oskrbovati in odpravljati 
ta letala idr. ..  53. člen 

Podjetje, vpisano v sodni register za organiziranje medna- 
rodnih sejmov, sme prirejati sejme, razstave in druge oblike 
prikazovanja gospodarskih in drugih dejavnosti v državi in 
v tujini ter opravljati druge storitve na področju organiziranja 
mednarodnih sejmov. 

Podjetje, ki ni vpisano v sodni register za organiziranje 
mednarodnih sejmov v državi in v tujini, sme sodelovati na 
mednarodnih razstavah in sejmih, lastne proizvode pa sme 
razstavljati samo ali v sodelovanju z drugimi podjetji v tujini. 

54. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za posle pogodbene kon- 

trole kakovosti in količine blaga v mednarodnem prometu, 
opravlja predvsem storitve kontrole kakovosti, količine in 
drugih lastnosti blaga na podlagi pogodbe, sklenjene med 
podjetjem za opravljanje te kontrole, in komitenti - uporab- 
niki storitev, predvsem zato, da se ugotovi', ali kakovost, 
količina in druge lastnosti blaga izpolnjujejo pogoje iz 
pogodbe, ki sta jo sklenila kupec in prodajalec blaga. 

V pogodbi o kontroli kakovosti in količine blaga, ki sta jo 
sklenila kupec blaga in podjetje, ki opravlja kontrolo po nje- 
govem nalogu, so lahko določeni tudi kakovostni in količinski 
prevzem blaga za račun kupca ter garancija podjetja, ki kon- 
trolira kakovost, količino in druge lastnosti blaga. 

Podjetje, ki kontrolira kakovost in količino blaga v medna- 
rodnem prometu, sme opravljati tudi predpisane ali običajne 
stranske dejavnosti v zvezi s to kontrolo, kot so: kontrola 
pakiranja in odpreme blaga, kontrola nakladanja, razkladanja, 
prekladanja, prevoza in zlaganja blaga v prevozno sredstvo, 
kontrola skladišč, kontrola prevoznih sredstev, ekspertize ipd. 

Podjetje, ki opravlja posle kontrole kakovosti in količine 
blaga v mednarodnem prometu, mora o opravljeni kontroli 
oziroma opravljenih drugih poslih iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena izdati komitentu ustrezno pisno listino in 
je odgovorno za pravilnost listine in podatkov v njej. 

55. člen 
Zunanjetrgovinsko podjetje, vpisano v sodni register za 

zastopanje tujih oseb, sme: 
1) v imenu in za račun tuje osebe opravljati posle, ki se 

opravijo pred sklenitvijo pogodbe o nakupu in prodaji blaga 
ali pogodbe o opravljanju storitev, vzpostavljati stike med 
tujimi osebami, ki jih zastopa, in podjetji in drugimi domačimi 
osebami zaradi sklenitve teh pogodb ter opravljati posle, ki se 
nanašajo na izvrševanje teh pogodb; 

2) sklepati pogodbe o nakupu ali prodaji blaga ali pogodbe 
o opravljanju storitev v imenu in za račun tuje osebe; 

3) imeti konsignacijska skladišča tujega blaga za prodajo; 
4) opravljati servisne storitve za vzdrževanje uvožene 

opreme in trajnih dobrin za osebno rabo. 
S servisnimi storitvami so po tem zakonu mišljena popra- 

vila, zamenjava delov in uvožene opreme ter trajnih dobrin 
v garancijski dobi in izven nje ter opravljanje tehničnih in 
drugih storitev. 

Posli iz prvega odstavka tega člena se smejo opravljati, če 
je s tujo osebo sklenjena pisna pogodba o zastopanju. 
Pogodba o konsignacijskem skladišču in opravljanju servis- 
nih storitev se sme skleniti samo, če je bila poprej sklenjena 
pogodba o zastopanju tuje osebe. Te pogodbe se evidentirajo 
v Gospodarski zbornici Jugoslavije, če so izpolnjeni pogoji iz 
tega zakona in predpisov, izdanih na podlagi pooblastil iz 
tega zakona. 

Pogodbe o zastopanju se sklenejo za zastopanje na vsem 
ozemlju Jugoslavije in se smejo praviloma skleniti s tujo 
osebo, ki opravlja proizvodno dejavnost. 

Zunanjetrgovinsko podjetje, ki se ukvarja z zastopanjem 
tujih oseb, sme brez posebnega vpisa v sodni register za 
opravljanje poslov izvoza in uvoza blaga uvažati blago, ki mu 
ga je tuja oseba zaupala v konsignacijsko prodajo, in izvažati 
blago za zastopano tujo osebo. 

Zunanjetrgovinsko podjetje, ki je sklenilo pogodbo o kon- 
signacijskem skladišču, mora zagotoviti servis, potrošni 
material in pribor, nadomestne dele za opremo in trajno 
potrošno blago, ki ga prodaja s konsignacijskega skladišča. 

Uvoz teh delov je prost do višine realizirane provizije iz 
zastopniških poslov. Podjetje sme določene servisne storitve 
zaupati drugemu podjetju. 

Podjetje, ki opravlja proizvodno dejavnost, sme zastopati 
tujo osebo v okviru proizvodnega programa, za katerega je 
sklenilo pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji ali 
pogodbo o industrijski laštnini. 

Podjetje, ki se ukvarja z opravljanjem storitev v zunanjetr- 
govinskem prometu, sme brez posebnega vpisa v sodni regi- 
ster za zastopanje tujih oseb zastopati tuje osebe za isto- 
vrstne storitvene dejavnosti, ki jih opravlja v zunanjetrgovin- 
skem prometu. 

Podjetje, ki se ukvarja z zastopanjem tujih oseb, sme zasto- 
pati tujo osebo tudi na tujih trgih. 

Zvezni izvršni svet izda na podlagi mnenja Gospodarske 
zbornice Jugoslavije predpis, s katerim se natančneje uredijo 
posli zastopanja tujih oseb v Jugoslaviji. 

56. člen 
Zunanjetrgovinsko podjetje sme poleg prodaje blaga s kon- 

signacijskih skladišč tujega blaga prodajati tuje blago in 
blago domače proizvodnje tudi iz brezcarinskih prodajaln, kot 
je to določeno s predpisi, ki urejajo carinjenje blaga. Blago iz 
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brezcarinskih prodajaln se sme prodajati tujim fizičnim ose- 
bam, jugoslovanskim državljanom na začasnem delu v tujini, 
na mejnih prehodih pa tudi domačim in tujim potnikom pri 
prihodu v Jugoslavijo in odhodu iz nje. 

Zunanjetrgovinsko podjetje sme prodajati blago iz brezca- 
rinskih prodajaln na podlagi pogodbe o njegovi prodaji v teh 
prodajalnah, ki jih je sklenilo s podjetjem, ki ima generalno 
zastopstvo tuje osebe v Jugoslaviji, katerega blago se prodaja 
bodisi na podlagi pogodbe o komisijski prodaji tujega blaga 
v takih prodajalnah bodisi na podlagi pogodbe o zastopanju 
tuje osebe za prodajo tujega blaga v brezcarinskih prodajal- 
nah. V brezcarinskih prodajalnah se sme prodajati tudi blago, 
ki ga je podjetje, registrirano za posle posredovanja v zuna- 
njetrgovinskem prometu, začasno uvozilo v Jugoslavijo 
v okviru odobrenega posla posredovanja v zunanjetrgovin- 
skem prometu. 

Za hrambo blaga v brezcarinskih prodajalnah se uporab- 
ljajo predpisi o začasnem uvozu blaga. 

Zvezni izvršni svet lahko predpiše, katero blago se ne sme 
prodajati iz brezcarinske prodajalne, lahko pa predpiše tudi 
obveznost, da se v teh prodajalnah v določenem odstotku 
prodaja tudi blago domače proizvodnje. 

57. člen 
Za opravljanje gospodarskih dejavnosti v posebni carinski 

coni sme podjetje prosto uvažati in izvažati blago in storitve 
v cono in oskrbovati prevozna sredstva v mednarodnem pro- 
metu. 

Blago se sme iz posebne carinske cone zaradi oplemenite- 
nja začasno uvoziti prosto ob posebnem carinskem nadzor- 
stu, dokler se oplemeniteno blago ne vrne v posebno carinsko 
cono oziroma dokler se ne izvozi. 

3. Pogoji za uvoz storitev, tuja predstavništva in prodaja 
tujih eksponatov 

58. člen 
Zvezni izvršni svet lahko predpiše pogoje za uvoz gospo- 

darskih storitev in pogoje, pod katerimi smejo tuje osebe 
opravljati storitvene dejavnosti v Jugoslaviji. S predpisi se 
sme izjemoma omejiti uporaba določenih storitev tujih oseb 
zaradi varnosti Jugoslavije, varstva živali in zdravja ljudi in 
človekovega okolja ter zaradi varstva določenih gospodarskih 
in družbenih dejavnosti, katerih razvoj je zlasti pomemben za 
Jugoslavijo. 

Tuja oseba sme v Jugoslaviji opravljati storitve domačim in 
tujim osebam, če je ustanovila podjetje v Jugoslaviji in če je to 
podjetje vpisano v sodni register za opravljanje storitev 
v zunanjetrgovinskem prometu oziroma če je pridobila pra- 
vico do časovne uporabe objekta v Jugoslaviji. 

59. člen 
Tuja oseba lahko odpre predstavništvo v Jugoslaviji na 

področju proizvodnje, prometa blaga in določenih gospodar- 
skih storitev, bančništva in zavarovanja. 

Predstavništvo iz prvega odstavka tega člena sme opravljati 
predhodna in pripravljalna opravila v zvezi s sklenitvijo 
pogodbe, vendar ne sme skleniti pogodbe o zunanjetrgovin- 
skem prometu. 

Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje za otvoritev 
in delo predstavništev tujih oseb v Jugoslaviji. 

60. člen 
Tuji razstavljalci iz držav v razvoju smejo na mednarodnih 

sejmih v Jugoslaviji prodajati predmete svoje domače obrti in 
obrtništva za dinarje do vrednosti, ki je potrebna za plačilo 
stroškov razstavljanja na sejmu, carine in drugih uvoznih 
davščin. 

Zvezna carinska uprava predpiše v sporazumu z zveznim 
upravnim organom za ekonomske odnose s tujino kontrolo 
prodaje predmetov iz prvega odstavka tega člena, vrsto stro- 
škov, ki jih sme plačati tuja oseba in znesek, do katerega sme 
prodajati predmete iz tega odstavka. 

VI. Začasni izvoz in uvoz 
61. člen 

Za opravdanje storitev tujim osebam in uporabo storitev 

tujih oseb ter v drugih primerih, ko se blago izvaža oziroma 
uvaža z obveznim vračilom v določenem roku, v enakem ali 
spremenjenem stanju, se blago lahko začasno izvozi oziroma 
začasno uvozi. 

Carinarnica dovoli začasen uvoz in izvoz blaga iz prvega 
odstavka tega člena na način, po postopku in pod pogoji, 
predpisanimi z zveznim zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi. 

Začasno izvoz in uvoz dovoli carinarnica najdlje za dve leti. 
Po poteku tega roka se mora začasno izvoženo blago vrniti 
v Jugoslavijo ali dokončno izvoziti, začasno uvoženo blago pa 
vrniti v tujino ali dokončno uvoziti in ocariniti po predpisih, ki 
urejajo uvoz in carinjenje tega blaga. 

62. člen 
Podjetje lahko začasno izvozi oziroma uvozi v zakup 

opremo (stroje, aparate, naprave, prevozna sredstva, instru- 
mente idr.) zaradi uporabe pri proizvodnji in opravljanju sto- 
ritev. 

V zakupni pogodbi mora biti naveden rok trajanja zakupa, 
lahko pa se določi, da po poteku pogodbenega roka zakupnik 
trajno obdrži začasno izvoženo oziroma uvoženo opremo. 

Carinarnica dovoli začasen izvoz oziroma uvoz opreme 
v zakup, če pa je izvoz oziroma uvoz urejen s kontingentom, 
s soglasjem oziroma dovoljenjem se odobritev izda, če 
podjetje razpolaga s kontingentom, s soglasjem oziroma 
dovoljenjem ali če za ta uvoz dobi soglasje zveznega uprav- 
nega organa za ekonomske odnose s tujino, ki mora odločiti 
o zahtevi v 30 dneh po vložitvi zahteve za izdajo soglasja. 

Soglasje iz tretjega odstavka tega člena se izda, če se s tem 
izvozom oziroma uvozom zboljša tehnološki proces proizvod- 
nje, odpravi ozko grlo pri proizvodnji in opravljanju storitev ali 
povečuje izvoz. 

63. člen 
Za blago, ki se začasno izvaža in uvaža, se ne uporabljajo 

določbe 14., 15., 18., 66. in 68. člena tega zakona. 
Začasno izvoženo oziroma uvoženo blago se sme uporab- 

ljati samo za namene, za katere je bilo začasno izvoženo 
oziroma uvoženo. 

64. člen 
Podjetje lahko opravlja dela v zvezi z oplemenitenjem blaga 

(predelavo, dodelavo in obdelavo) tuje osebe ali podjetja, 
vpisanega v sodni register za posredniške posle v zunanjetr- 
govfnskem prometu, oziroma lahko da v oplemenitenje blago 
tuji osebi. Ta dela se lahko opravljajo v več fazah in jih lahko 
opravlja več podjetij oziroma tujih oseb. 

Podjetje lahko storitve oplemenitenja plača oziroma zara- 
čuna v blagu, ki je dano v oplemenitenje, oziroma ki je 
oplemenjeno. Za izvoz in uvoz tega blaga se uporabljajo 
predpisi, ki urejajo izvoz oziroma uvoz tega blaga. 

65. člen 
Zvezni izvršni svet določi vrsto in namen začasnega izvoza 

in uvoza, roke za začasen izvoz in uvoz po namenih ter 
natančnejše pogoje za opravljanje storitev v zvezi z oplemeni- 
tenjem blaga. 

VII. Druge določbe o izvozu in uvozu 
66. člen 

Podjetja, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa 
na določenem tujem trgu ali z določenim blagom ali stori- 
tvami, morajo zagotoviti potrebno sodelovanje pri opravljanju 
tega prometa. Če ne zagotovijo tega sodelovanja in nastane 
s tem vprašanje uresničitve predvidenega obsega in strukture 
blagovne menjave s tujino ter izvajanje trgovinskih in plačil- 
nih sporazumov in drugih mednaordnih pogodb, ki urejajo 
zunanjetrgovinski promet, lahko Zvezni izvršni svet predpiše 
natančnejše pogoje in način opravljanja takšnega prometa. 

67. člen 
Gospodarska zbornica Jugoslavije izda akt, ki ureja 

poslovna razmerja z določenimi osebami v tujini, ki se ukvar- 
jajo z zunanjetrgovinskimi posli. 
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68. člen 
Podjetje sme uvažati blago na podlagi neposrednega dogo- 

vora, na podlagi poprej opravljene javne licitacije ali na pod- 
lagi zbranih ponudb določenega najmanjšega števila ponud- 
nikov. 

Zvezni izvršni svet določi blago in vrednost oziroma koli- 
čino blaga, ki se obvezno uvozi na podlagi prej opravljene 
javne licitacije ali na podlagi zbranih ponudb določenega 
najmanjšega števila ponudnikov in predpiše postopek za 
javno licitacijo in zbiranje ponudb za izvoz in uvoz blaga. 
S tem predpisom se lahko določi, da se uvoz blaga zaupa 
zvezni organizaciji za blagovne rezerve. 

Določba drugega odstavka tega člena se nanaša tudi na 
uvoz osnovnih sredstev, potrebnih za izvajanje investicijskih 
del v Jugoslaviji, ter nakup opreme in materiala, potrebnih za 
izvajanje investicijskih del v tujini. 

69. člen 
Na javni licitaciji se mora omogočiti udeležba domačih 

proizvajalcev blaga, ki se namerava kupiti v tujini, če se 
zbirajo ponudbe, pa mora biti domačim proizvajalcem omo- 
gočeno, da vložijo svoje ponudbe. 

Če domači in tuji ponudniki ponudijo enake pogoje, imajo 
prednost domači ponudniki. 

Če tuji ponudniki ponudijo ugodnejše pogoje od domačih, 
ima prednost ponudba tistega tujega ponudnika, ki v večjem 
obsegu angažira domače proizvajalce za proizvodnjo blaga, 
ki ga dobavlja, in ki v večjem obsegu kreditira domačega 
proizvajalca pri zadevni proizvodnji ali kupuje v večji vredno- 
sti proizvode domačih proizvajalcev, 

70. člen 
Če je v pogodbi s tujo osebo ali mednarodno pogodbo 

določeno, da je treba z blagom, ki se izvaža ali uvaža, poslati 
določena spričevala oziroma določene overjene listine, jih 
izda oziroma overi Gospodarska zbornica Jugoslavije ozi- 
roma gospodarska zbornica republike oziroma avtonomne 
pokrajine pod pogoji, ki se določijo v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije, če za to ni s predpisi določen upravni organ ali 
druga organizacija. 

Če predpisi države, v kateri se bo uporabilo spričevalo 
oziroma druga listina iz prvega odstavka tega člena, določajo, 
da morajo ta spričevala oziroma listine overiti državni organi, 
jih overi zvezni upravni organ za zunanje zadeve. 

Zvezni izvršni svet predpiše način izdajanja spričeval in 
overjanja listin, ki se pošljejo z blagom pri izvozu ali uvozu, 
kaj se šteje za blago jugoslovanskega izvora o izvoru blaga, ki 
se izvozi ali uvozi. S tem predpisom se lahko določi, da 
posamezna spričevala izda carinski organ. 

71. člen 
Podjetje sme v okviru sklenjenih pogodb o izvozu in uvozu 

izvoziti in uvoziti blago zaradi zamenjave za prej dobavljeno 
blago, za katero je bilo komisijsko ugotovljeno, da ni brez- 
hibno ali da ne ustreza pogodbenim pogojem, do roka, dolo- 
čenega s pogodbo za odpravo pomanjkljivosti, ter izvoziti in 
uvoziti blago kot nadomestilo za dolgoročno poslovno sode- 
lovanje (rabit ipd.), če je to določeno v pogodbi. 

Izvoz in uvoz blaga iz prvega odstavka tega člena sta prosta. 

72. člen 
Podjetje sem v zvezi z opravljanjem svoje gospodarske 

dejavnosti izvažati blago in storitve brez zaračunavanja proti- 
vrednosti ter uvažati blago in storitve brez plačila protivredno- 
sti, če je to potrebno za preskušanje kakovosti blaga, ki se 
izvaža oziroma uvaža, če to pomeni presežek v zvezi s posli 
izvoza in uvoza blaga, če je to blago namenjeno za reklamo 
pri izvozu oziroma uvozu, ali če gre za vzorec, projekt in 
drugo tehnično dokumentacijo, ki se pošljejo z izvoženem 
oziroma uvoženim blagom ali so namenjeni za udeležbo na 
mednarodnih javnih tekmovanjih, če opremlja svoja predstav- 
ništva v tujini, če pošilja ali sprejema blago v humanitarne, 
znanstveno-prosvetne, kulturne zdravstvene in socialne 
namene, če pošilja ali sprejema blago kot pomoč za odpravo 
posledic elementarnih nesreč in drugih oblik višje sile, če 
opravlja ali se zanj opravljajo storitve, popravil, montaže 

blaga, ki se pošlje z blagom pri izvozu oziroma uvozu, ter 
v primerih vzajemnosti z zadevno državo ali če je to predvi- 
deno z mednarodnimi pogodbami. 

Podjetje, vpisano v sodni register za zastopanje tujih oseb, 
lahko sprejema orodje, merilne instrumente in naprave, ser- 
visna vozila in opremo, ki mu jih pošlje tuja oseba, s katero sta 
sklenila pogodbo o zastopanju , konsignacijskem skladišču in 
opravljanju servisnih storitev zaradi izvajanja storitev v okviru 
sklenjene pogodbe. 

Družbenopolitične skupnosti ter njihovi organi in organiza- 
cije, družbenopolitične in druge družbene organizacije ter 
druge pravne osebe smejo pošiljati in sprejemati blago ter 
sprejemati in opravljati storitve v humanitarne, znanstveno- 
prosvetne, kulturne, zdravstvene, socialne, športne, verske in 
druge nekomercialne namene. 

Predstavništva tujih oseb in druge tuje organizacije v Jugo- 
slaviji smejo uvažati osnovna sredstva in potrošno blago, ki so 
nujni za njihovo delo. 

Izvoz in uvoz oziroma sprejemanje in pošiljanje blaga ter 
sprejemanje in opravljanje storitev iz prvega do četrtega 
odstavka tega člena so prosti. Za izvoz blaga, brez plačila 
protivrednosti podjetje predloži sklep pristojnega organa 
upravljanja. 

Pristojni carinarnici se skupaj s carinsko deklaracijo pred- 
loži dokaz o izvozu brez plačila oziroma uvozu brez plačila 
protivrednosti. 

VIII. Pridobitev in odstop pravic do industrijske 
lastnine 

73. člen 
Podjetje sme pridobiti od tuje osebe oziroma odstopiti tuji 

osebi pravico do industrijske lastnine. 

74. člen 
Pravica do industrijske lastnine je po tem zakonu lastninska 

pravica in pravica do uporabe izuma, zavarovanega s paten- 
tom, pravica do modela, vzorca, trgovinske znamke ali druga 
pravica do industrijske lastnine (know how) in mora biti ne 
glede na to, ali je zavarovana s patentno pogodbo o pridobitvi 
oziroma odstopu te pravice ali ne zagotovljeno varstvo pred 
izpodbijanjem te pravice od tretjih oseb. 

75. člen 
Pravica do industrijske lastnine med podjetjem in tujimi 

osebami se pridobi in odstopi s pogodbo, ki se sklene pisno in 
postane polnomočna, ko jo odobri zvezni upravni organ za 
ekonomske odnose s tujino. 

76. člen 

V pogodbi o pridobitvi pravice do izuma se mora določiti: 
1) obveznost dajalca izuma, da med veljavnostjo pogodbe 

da na razpolago prejemniku vse zboljšave na izumu v skladu 
s pogodbo; 

2) garancija dajalca izuma, da uporaba izuma ne vpliva 
škodljivo na življenje in zdravje ljudi oziroma stvari in člove- 
kovo okolje; 

3) da se s prometom proizvodov, proizvedenih na podlagi 
dobljenega izuma, ne kršijo pravice tretjih oseb. 

77. člen 
Pogodba o pridobitvi pravice do izuma ne sme določati: 
1) omejitev za podjetje, da uporablja, zboljšuje, dopolnjuje 

in naprej razvija dobljeni izum ter da v svojem imenu zavaruje 
inovacije, ki so plod lastnega raziskovanja; 

2) omejitev za podjetje, da samostojno odloča o nakupu in 
uporabi surovin, reprodukcijskega materiala, nadomestnih 
delov in opreme; _ . 

3) prepoved ali omejitev za podjetje, da izvaža proizvode in 
storitev v določene države, razen v države, v katerih ima 
dajalec izuma ali je dal izključno pravico do proizvodnje 
oziroma opravljanja storitev za enake proizvode in storitve, 

4) prepoved, da se izum uporablja tudi po prenehanju 
pogodbe oziroma obveznosti podjetja, da plača nadomestilo 
za uporabo izuma po prenehanju pogodbe. 
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78. člen 
Pred odločanjem o zahtevi za odobritev pogodbe iz 75. 

člena tega zakona si priskrbi zvezni organ za ekonomske 
odnose s tujino: 

1) mnenje zvezne organizacije za standardizacijo, da stan- 
dardi proizvodov, ki se bodo proizvajali po pridobljeni pravici 
do izuma, niso v nasprotju z jugoslovanskimi standardi, unifi- 
kacijo in tipizacijo, razen če so proizvodi namenjeni za izvoz; 

2) potrdilo zvezne organizacije za patente o tem, ali je ta 
pravica zavarovana in kako; 

3) odločbo zveznega upravnega organa za delo, zdravstvo 
in socialno politiko o dajanju zdravil, sredstev za varstvo 
rastlin, kozmetičnih preparatov in živil v promet, če je skle- 
njena pogodba za njihovo proizvodnjo. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino mora 
izdati o vloženi zahtevi odločbo najkasneje v 60 dneh po 
pravilno vloženi zahtevi. Zoper to odločbo ni dovoljena pri- 
tožba, lahko pa se začne upravni spor. 

IX. Začasni ukrepi 
79. člen 

Zaradi odprave trajnejših motenj v zunanjetrgovinski 
menjavi, plačilni bilanci ali na domačem trgu lahko Zvezni 
izvršni svet začasno uredi zunanjetrgovinski promet, in sicer: 
1. sprejme ukrepe za uvoz surovin, reprodukcijskega materi- 
ala za proizvodnjo za izvoz in druge ukrepe za spodbujanje 
izvoza; 2. sprejme ukrepe za omejitev uvoza, zlasti pa pred- 
piše obvezno vezanost uvoza na izvoz, določi blago, katerega 
uvoz je pogojno prost, določi obseg uvoza opreme in blaga za 
široko porabo ter način delitve tega obsega idr; 3. dovoli 
intervencijski uvoz; 4. uvede regionalna soglasja za izvoz in 
uvoz; 5. predpiše druge ukrepe, s katerimi se uredi zunanjetr- 
govinski promet. 

Trajne motnje so po prvem odstavku tega člena tiste mot- 
nje, ki trajajo dlje od šest mesecev v plačilih obveznostih do 
tujine, prenehanju dela enotnega deviznega trga idr. 

Ukrepi iz prvega odstavka tega člena morajo biti časovno 
omejeni in lahko trajajo najdlje eno leto. Če se motnje, zaradi 
katerih so bili ukrepi predpisani, ne odpravijo v tem roku, 
lahko Zvezni izvršni svet podaljša njihovo trajanje, o čemer 
mora obvestiti Skupščino SFRJ. 

Pri predpisovanju ukrepov iz prvega odstavka tega člena, 
s katerimi se zmanjša obseg uvoza, se zagotovi, da podjetja, 
ki ustvarijo večji izvoz od uvoza, obdržijo tisti obseg uvoza, ki 
ustreza potrebam proizvodnje za izvoz. 

80. člen 
če izvoz ali uvoz določenega blaga povzroča motnje na 

domačem trgu ali grozi, da nastane večja škoda pri proizvod- 
nji in prometu tega blaga na domačem trgu, lahko Zvezni 
izvršni svet začasno ukrepa za odpravo nastalih motenj in 
škode. Ti ukrepi se uporabljajo, dokler trajajo motnje oziroma 
dokler se ne odpravi škoda, vendar najdlje šest mesecev. 

Če je treba zaščititi položaj SFRJ v trgovinski menjavi ali 
zagotoviti ustrezno raven deviznih rezerv ali če zaradi uvoza 
določenega blaga ali storitev nastanejo ali utegnejo nastati 
motnje na domačem trgu ali grozi, da nastane škoda pri 
proizvodnji in prometu blaga in storitev na domačem trgu, 
lahko Zvezni izvršni svet začasno ukrepa za odpravo nastalih 
motenj in škode. Ti ukrepi se uporabljajo, dokler trajajo mot- 
nje oziroma dokler se ne odpravi škoda. 

Predlog za sprejetje ukrepov iz prvega in drugega odstavka 
tega člena lahko predložijo Gospodarska zbornica Jugosla- 
vije, upravni organi za gospodarstvo in ekonomske odnose 
s tujino ter zainteresirana podjetja, pri čemer dajo podatke 
o dejanski škodi, ki je nastala ali utegne nastati z uvozom 
zadevnega blaga, če se ukrepi ne sprejmejo. 

X. Pospeševanje izvoza blaga in storitev 

81. člen 
Izvoz blaga in storitev ter ustvarjanje deviznega priliva, 

opravljanje storitev domačim in tujim osebam v mednarod- 
nem prometu in povračilo voznine, plačane na tuji relaciji pri 
izvozu in uvozu blaga iz določenih držav, se spodbuja s poli- 
tiko realnega tečaja dinarja, z razvojno politiko, s sistemom in 

mehanizmom vračila davčnih, carinskih in drugih davščin, 
s kreditno-monetarno politiko in drugimi ukrepi ekonomske 
politike. 

Z ukrepi iz prvega odstavka tega člena se dodatno spodbuja 
izvoz proizvodov s področja kmetijstva in živilske industrije 
v skladu s programi izvoza teh proizvodov. 

Zvezni izvršni svet predpiše v skladu s politiko za pospeše- 
vanje izvoza vračilo carinskih, davčnih in drugih davščin ter 
druge ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

Podjetja s področja kmetijstva in živilske industrije lahko 
sprejmejo izvozne in uvozne programe in določijo ukrepe za 
njihovo uresničevanje. Te programe odobri Zvezni izvršni 
svet. 

Pravice iz prvega odstavka tega člena se uresničujejo tudi 
za izterjavo terjatev po kontokorentnih ali deviznih računih 
v tujini. 

82. člen 
Sredstva za vračilo davčnih, carinskih in drugih uvoznih 

davščin ter za splošno gospodarsko propagando in splošno 
turistično-informacijsko dejavnost do tujine ter za uporabo 
drugih ukrepov iz prvega odstavka 79. člena tega zakona 
določi Skupščina SFRJ na predlog Zveznega izvršnega sveta 
vsako leto hkrati s sprejetjem proračuna federacije. Ta sred- 
stva se prenesejo na račun zveznega upravnega organa za 
ekonomske odnose s tujino, del sredstev, namenjen za 
splošno gospodarsko propagando, na poseben račun Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije, del, namenjen za splošno turi- 
stično-informacijsko dejavnost, pa na poseben račun zvez- 
nega upravnega organa za turizem. 

83. člen 
Osnova za obračun vračila davčnih, carinskih in drugih 

davščin se določi z uporabo srednjih tečajev tujih valut, dolo- 
čenih na medbančnem sestanku enotnega deviznega trga, ki 
veljajo na dan, ko je bilo plačilo izvršeno. Pri uvozu na kredit 
se uporablja tečaj, ki velja na dan plačila anuitet. 

Osnova za obračun vračila davčnih, carinskih in drugih 
davščin za storitve domačim osebam v mednarodnem pro- 
metu je dinarski znesek, prejet za storitve na tuji relaciji. 

Osnovo za obračun vračila carine in drugih davščin od 
priliva, ustvarjenega z izvajanjem investicijskih del v tujini, je 
dinarska protivrednost dokončno vnesenih deviz iz vseh 
naslovov od plačanih del v tujini. 

Zvezni izvršni svet predpiše na predlog Narodne banke 
Jugoslavije metodologijo za določitev dinarskih zneskov, 
dobljenih v zamenjavo deviz, vštevajo pa se v osnovo za 
spodbujanje izvoza storitev. 

84. člen 
Zahtevo za uveljavljanje pravic iz 79. člena tega zakona 

mora podjetje vložiti pri pristojni narodni banki v 60 dneh, ko 
je dobilo obvestilo pooblaščene banke, da je plačilo izvoza 
izvršeno. 

Pristojna narodna banka lahko podaljša rok iz prvega 
odstavka tega člena za nadaljnjih 60 dni, če podjetje iz opravi- 
čenih razlogov ni moglo vložiti zahteve v roku iz omenjenega 
odstavka. 

Po poteku rokov iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se ne morejo uveljavljati pravice iz 79. člena tega zakona. 

85. člen1' 
Podjetja, ki sodelujejo pri proizvodnji določenega proiz- 

voda ali skupine sorodnih proizvodov, lahko določijo skupne 
izvozne programe, s katerimi se zagotovi povečanje izvoza 
teh proizvodov v določene države ali na določeno območje. 

1) Izvozni programi so vključeni v osnutek zakona, ker so bili upošte- 
vani predlogi, dani v prejšnji razpravi v okviru Odbora za ekonomske 
odnose s tujino Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ ter na 
predlog posameznih skupščin republik oziroma avtonomnih pokra- 
jin. Opozorjeno pa je bilo, da se predlagani ukrepi ne odmikajo od 
ukrepov, ki so običajni kot spodbuda izvoza v celoti, če so za to dane 
z zakonom predvidene možnosti, in ob upoštevanju pripombe, da ko 
sledimo načela reforme gospodarskega sistema ne bi smeli ustvar- 
jati ugodnejših pogojev za gospodarjenje za posamezne subjekte, 
predlagatelj ne nasprotuje, da se predlagana določba črta. 
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Zvezni izvršni svet lahko za izvrševanje skupnih izvoznih 
programov, s katerimi se uresničuje precejšnje povečanje 
izvoza za najmanj tri leta, dovoli prost uvoz surovin in repro- 
dukcijskega materiala, potrebnih za proizvodnjo proizvodov, 
ki se izvažajo v okviru izvoznih programov; oprosti ali pred- 
piše nižjo carino ali drugo uvozno davščino za uvoz opreme, 
potrebne za proizvodnjo teh proizvodov, in oprosti plačila 
carine in drugih uvoznih davščin za uvoz surovin in reproduk- 
cijskega materiala, ki se vgrajujejo v proizvode, ki se izvažajo 
v okviru izvoznih programov, ter druge ukrepe za realiacijo 
teh izvoznih programov. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino ugo- 
tovi, ali izvozni programi izpolnjujejo z zakonom predpisane 
pogoje in pošlje te programe Zveznemu izvršnemu svetu. 

Podjetja, ki so določila izvozne programe, morajo najmanj 
enkrat na leto do 31. januarja tekočega leta za predhodno leto 
obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino 
o izvrševanju izvoznih programov, ki o tem obvesti Zvezni 
izvršni svet. 

Na podlagi poročila o izvrševanju izvoznih programov iz 
četrtega odstavka tega člena predlaga zvezni upravni organ iz 
omenjenega odstavka Zveznemu izvršnemu svetu povečanje 
oziroma zmanjšanje ukrepov za zboljšanje izvoza blaga in 
storitev. 

XI. Prijavljanje pogodb o sklenjenih poslih 
zunanjetrgovinskega prometa 

86. člen 
Podjetje mora v predpisanem roku, ki teče od dneva skleni- 

tve pogodbe s tujo osebo, oziroma od dneva, ko je pogodbo 
odobril pristojni organ, vložiti prijavo o sklenjeni pogodbi 
oziroma prijavo o razdrtju sklenjene pogodbe. Prijava o skle- 
njeni pogodbi in prijava o razdrtju pogodbe se vloži pri 
narodni banki republike oziroma narodni banki avtonomne 
pokrajine, na katere območju je sedež podjetja oziroma dela 
podjetja, ki vloži prijavo. 

Banka iz prvega odstavka tega člena ne more prejeti pri- 
jave, če iz podatkov v njej in iz priložene dokumentacije 
ugotovi, da sklenjena pogodba ni v skladu s predpisi. 

Odločba banke iz prvega odstavka tega člena o zavrnitvi 
prijave o sklenjeni pogodbi je končna v upravnem postopku. 

Postopek v upravnem sporu zoper odločbo iz tretjega 
odstavka tega člena je nujen. 

Banka iz prvega odstavka tega člena mora podatke iz spre- 
jetih prijav iz omenjenega odstavka, ki jih predpiše Narodna 
banka Jugoslavije v sodelovanju z zveznim upravnim orga- 
nom za ekonomske odnose s tujino, poslati Narodni banki 
Jugoslavije najmanj trimesečno, na njeno zahtevo pa tudi 
v krajših rokih. Zbirna poročila o teh podatkih pošlje Narodna 
banka Jugoslavije zveznemu upravnemu organu za ekonom- 
ske odnose s tujino najmanj trimesečno. 

87. člen 
S tem ko je banka sprejela prijavo o sklenjeni pogodbi, 

podjetje ni oproščeno odgovornosti, če se kasneje ugotovi, 
da je bil kršen predpis. 

Prijavo o sklenjeni pogodbi in prijavo o razdrtju sklenjene 
pogodbe vloži Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvo- 
dov s posebnim namenom pri Narodni banki Jugoslavije 
- Vojaškem servisu. 

Z dnem, ko narodna banka sprejme prijavo o sklenjeni 
pogodbi, pridobi podjetje pravico, da opravi posel zunanjetr- 
govinskega prometa po predpisih, ki veljajo ob vložitvi pri- 
jave. Če podjetje v enem letu po vložitvi prijave ne opravi 
zadevnega posla zunanjetrgovinskega prometa, mora prijavo 
uskladiti s predpisi, ki se uporabljajo pri izvozu in uvozu blaga 
oziroma storitve na podlagi te prijave, razen če gre za dolgo- 
ročne posle zunanjetrgovinskega prometa. 

Če se po sklenitvi pogodbe o zunanjetrgovinskem prometu 
zamenja domači ali tuji sopogodbenik, mora podjetje predlo- 
žiti banki novo prijavo, če pa se spremeni kakšna sestavina 
v sklenjeni pogodbi, mora ustrezno spremeniti tudi vloženo 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino pred- 
piše pogoje in roke za vložitev prijav in način usklajevanja 
vloženih prijav s predpisi, ki se uporabljajo v trenutku izvršitve 
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poslov, Narodna banka Jugoslavije pa predpiše navodilo za 
izpolnjevanje prijav. 

S predpisom zveznega upravnega organa iz prvega 
odstavka tega člena je lahko izjemoma določeno, da podjetje 
in druga pravna oseba v posameznih primerih nista dolžna 
vložiti prijave o sklenjeni pogodbi o opravljanju posameznih 
gospodarskih storitev, o prometu določenega blaga po pošt- 
nih pošiljkah in v drugih podobnih primerih. 

89. člen 
Carinski organi pri carinjenju blaga kontrolirajo, ali dejan- 

sko stanje blaga, ki se izvaža ali uvaža, ustreza obliki izvoza in 
uvoza, navedeni v prijavi. Pri tej kontroli se uporabljajo 
določbe zveznih predpisov, ki urejajo kontrolo pri carinjenju 
blaga. 

90. člen 
Pri sklenitvi pogodbe o zunanjetrgovinskem prometu mora 

podjetje spoštovati predpise, ki urejajo obligacijska razmerja, 
in poleg bistvenih sestavin pogodbe (predmet pogodbe, cena 
idr.) določiti tudi čaš izpolnitve pogodbenih obveznosti, 
ustrezna zavarovanja za plačila in izterjavo ter način reševa- 
nja nastalih sporov. 

XII. Varovanje ugleda v zunanjetrgovinskem 
prometu 

91. člen 
Podjetje in njegovi delavci morajo pri poslih zunanjetrgo- 

vinskega prometa varovati svoj ugled, ugled drugih podjetij in 
ugled Socialistične federativne republike Jugoslavije v tujini. 

Kršitev ugleda je ravnanje, ki je v nasprotju z dobrimi 
poslovnimi običaji, posebnimi uzancami, poslovno moralo, in 
zanemarjanje interesov družbene skupnosti. 

Kršitev ugleda je tudi hujša kršitev pogodbenih obveznosti, 
neodgovorno prevzemanje obveznosti, sklepanje pogodb 
o prodaji blaga, katerega dobava ni zagotovljena, dobava 
blaga, ki ne ustreza pogodbeni kakovosti, ogrožanje interesov 
drugih podjetij na zunanjem trgu, nespoštovanje dogovorov 
in sporazumov o skupnem nastopu v tujini in malomarno 
ravnanje v zunanjetrgovinskem prometu. 

Delavec podjetja po prvem odstavku tega člena je vsak 
delavec, zastopnik, pooblaščenec, prokurist ter druga oseba, 
ki v imenu podjetja sklepa ali izvršuje pogodbe o zunanjetrgo- 
vinskem prometu. 

92. člen2 

Nelojalna konkurenca po tem zakonu je zlasti: 
1) če je podjetje sklenilo pogodbo za izvoz blaga in storitev 

po nižji ceni, drugo podjetje pa je že sklenilo pogodbo 
o izvozu takega blaga ali storitve po višji ceni in s tem 
prizadene škodo temu podjetju ali družbeni skupnosti; 

2. Če daje podjetje predstavništvu Gospodarske zbornice 
Jugoslavije v tujini oziroma pristojnemu upravnemu organu 
netočne ali neresnične podatke o poslu zunanjetrgovinskega 
prometa; 

3. če daje zunanjetrgovinsko podjetje netočne podatke 
o poslu zunanjetrgovinskega prometa podjetju, za katero 
opravlja določen posel zunanjetrgovinskega prometa; 

4. če hastopa podjetje na zunanjem trgu v nasprotju 
z aktom o organiziranem nastopu, s čimer prizadene škodo 
podpisnikom tega akta ali družbeni skupnosti. 

93. člen 
Podjetje, za katero se sumi, da je storilo dejanje nelojalne 

konkurence, mora zveznemu upravnemu organu za ekonom- 
ske odnose s tujino na njegovo zahtevo poslati potrebno 
dokumentacijo. 

če zvezni upravni organ iz prvega odstavka tega člena na 
podlagi dokumentacije iz omenjenega odstavka in na podlagi 
drugih dokazil ugotovi, da je podjetje storilo dejanje nelojalne 

2 Določbe 92. člena, s katerimi je urejena nelojalna konkurenca pri 
opravljanju zunanjetrgovinskega prometa, bi črtali, če bodo zajete 
$ posebnim zakonom, ki je prav tako v postopku. 
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konkurence, mu lahko izreče enega ali več ukrepov iz 95. 
člena tega zakona. 

XIII. Ukrepi za začasno prepoved opravljanja 
zunanjetrgovinskega prometa 

94. člen 
ZVezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko 

izreče podjetju ukrep prepovedi opravljanja zunanjetrgovin- 
skega prometa: 

1. če je bilo s sodbo pristojnega sodišča kaznovano za 
gospodarski prestopek iz tega zakona ali drugega predpred- 
pisa, ki ureja poslovanje podjetja s tujino; 

2. če mu je častno sodišče pri Gospodarski zbornici Jugo- 
slavije v zadnjih dveh letih več kot dvakrat izreklo ukrepe. 

Prepovedi opravljanja poslov zunanjetrgovinskega prometa 
iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izreči po poteku 
šestih mesecev od dneva prejema obvestila sodišča oziroma 
častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Jugoslavije. 

95. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko 

v primerih iz 94. člena tega zakona izreče podjetju enega ali 
več naslednjih ukrepov: 

1. ga pisno opomni z opozorilom, da mu bo v ponovnem 
primeru izrekel kak ukrep prepovedi iz tega člena; 

2. mu prepove opravljanje posameznih oblik zunanjetrgo- 
vinskega prometa; 

3. mu prepove izvoz na posamezne trge in uvoz s posamez- 
nih trgov; 

4. mu prepove izvoz in uvoz določenega blaga; 
5. mu prepove opravljanje konkretnega posla zunanjetrgo- 

vinskega prometa. 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko 

izreče podjetju kak ukrep iz prvega odstavka tega člena tudi, 
če je s svojim poslovanjem v tujini prizadelo škodo družbeni 
skupnosti ali če so ga tuji pravosodni organi kaznovali zaradi 
nevestnega poslovanja v tujini. 

Prepovedi iz prvega odstavka tega člena lahko trajajo od 
enega do treh let. Trajanje prepovedi teče od dneva vročitve 
odločbe, s katero je bila izrečena prepoved. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino pošlje 
odločbo, s katero je izrekel prepoved, pristojnemu sodišču, ki 
jo vpiše v sodni register in izda sklep, s katerim prepove 
podjetju opravljanje določene vrste poslov zunanjetrgovin- 
skega prometa, dokler traja prepoved. Ta sklep se objavi 
v Uradnem listu SFRJ na stroške podjetja, ki mu je ukrep 
izrečen. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino mora, 
preden izreče ukrep iz prvega odstavka tega člena, zaslišati 
predstavnika podjetja ali kako drugače omogočiti podjetju, da 
se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki utegnejo vplivati na izrek 
ukrepa. 

Zoper sklep, s katerim je bil izrečen ukrep iz prvega 
odstavka tega člena, ni dovoljena pritožba, lahko pa se začne 
upravni spor. 

96. člen 
Pristojno sodišče mora zveznemu upravnemu organu za 

ekonomske odnose s tujino poslati pravnomočno sodbo, 
s katero je izreklo podjetju kazen za gospodarski prestopek 
zaradi kršitve tega zakona ali drugih predpisov, ki urejajo 
poslovanje podjetij s tujino, častno godišče pri Gospodarski 
zbornici Jugoslavije pa odločbo, s katero je izreklo ukrep iz 
svoje pristojnosti. 

97. člen 
Če obstaja nevarnost, da bi z določenim zunanjetrgovin- 

skim poslom utegnila nastati precejšnja škoda za družbeno 
skupnost, varnost in zdravje ljudi ali človekovo okolje, lahko 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino izreče 
podjetju ukrep začasne prepovedi izvršitve tega posla. 

Zoper ukrep iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena 
pritožba, lahko pa se začne upravni spor. Postopek v zvezi 
s tožbo v upravnem sporu je nujen. 

Podjetje, ki meni, da mu je bila z ukrepom iz prvega 
odstavka tega člena prizadeta materialna škoda, lahko 
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v postopku pred rednim sodiščem zahteva povrnitev dejanske 
škode. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino mora 
v 15 dneh od dneva, ko je bil izrečen ukrep iz prvega odstavka 
tega člena, naznaniti to pristojnemu organu, da začne posto- 
pek pred pristojnim sodiščem, oziroma vložiti tožbo čast- 
nemu sodišču pri Gospodarski zbornici Jugoslavije. 

XIV. Fizične osebe 
98. člen 

Domače in tuje fizične osebe smejo svobodno prinašati in 
sprejemati iz tujine predmete osebne prtljage, predmete za 
osebne potrebe, za zdravstvene potrebe, za potrebe izobraže- 
vanja, razvedrila ipd. ter za potrebe svojih družinskih članov, 
potrebe njihovega gospodinjstva, živali ter predmete, predvi- 
dene v meddržavnih pogodbah, in predmete, ki so jih podedo- 
vale v tujini, in sicer samo v količinah, ki niso namenjene 
nadaljnji prodaji. 

Domače osebe smejo uvažati delovna sredstva, ki jih potre- 
bujejo za opravljanje z zakonom dovoljene dejavnosti, če za 
to opravljanje niso ustanovile podjetja ali obratovalnice. 
Delovna sredstva, ki se uvažajo na podlagi kontingenta, se 
smejo kupovati s konsingnacijskih skladišč tujega blaga ali 
uvoziti prek zunanjetrgovinskih podjetij. Pri delitvi kontingen- 
tov iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona bodo zajete tudi 
potrebe podjetij, ki imajo konsingacijska skladišča tega 
blaga. Če se delovna sredstva uvažajo z dovoljenjem ali 
s soglasjem, je treba poprej dobiti dovoljenje oziroma 
soglasje zveznega upravnega organa za ekonomske odnose 
s tujino. 

Domače fizične osebe smejo uvažati osebna motorna 
vozila, ki niso stara več kot tri leta, pri čemer se ta vozila ne 
smejo odtujiti, preden potečejo tri leta od dneva, ko so bila 
uvožena. 

Osebna motorna vozila se ne smejo uvažati v razstavljenem 
stanju. 

99. člen 
Domače in tuje fizične osebe, ki prihajajo na začasno biva- 

nje v Jugoslavijo oziroma odhajajo na začasno bivanje 
v tujino smejo začasno prinesti ali sprejeti iz tujine oziroma 
začasno odnesti ali poslati v tujino predmete, ki jih potrebu- 
jejo med začasnim bivanjem v Jugoslaviji oziroma v tujini. 

Začasno prineseni oziroma odneseni predmeti iz prvega 
odstavka tega člena se smejo uporabiti samo za namene, 
zaradi katerih so bili začasno prineseni oziroma odneseni. 

Domače in tuje fizične osebe morajo po poteku določenega 
roka predmete, ki so jih začasno prinesle oziroma odnesle, 
vrniti v Jugoslavijo oziroma v tujino. 

Carinarnica odobri začasno prinašanje oziroma odnašanje 
predmetov iz pravega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena pod pogoji, ki so predpisani v zvezenem zakonu in 
v predpisih, izdanih na njegovi podlagi. 

100. člen 
Tuje fizične osebe, ki začasno bivajo v Jugoslaviji dlje kot 

dve leti in ki so začasno uvozile osebno motorno vozilo po 99. 
členu tega zakona, smejo pred vrnitvijo v tujino to vozilo 
uvoziti proti plačilu carine in drugih uvoznih davščin in ga 
prodati v Jugoslaviji. 

101. člen 
Če nastopijo okoliščine iz 79. člena tega zakona, sme 

Zvezni izvršni svet omejiti uvoz tujih fizičnih oseb ali predvi- 
deti posebne pogoje za uvoz motornih vozil, določenih pred- 
metov za potrebe gospodinjstva ali uvesti posebno takso na 
njihov uvoz. 

XV. Kazenske določbe 

1. Kazniva dejanja 
102. člen 

Odgovorna oseba v podjetju, ki v zvezi z izvozom in uvozom 
blaga ali storitev predloži listine z neresničnimi podatki ali 
kako drugače preslepi pristojni organ, organizacjo ali skup- 
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nost in tako uveljavi določene pravice iz izvoza ali uvoza, se 
kaznuje z zaporom od šetih mesecev do petih let. 

S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje, kdor 
z zlorabo svojega uradnega položaja oziroma pooblastila 
omogoči izvršitev dejanja iz prvega odstavka tega člena. 

V posebno hudem primeru dejanja iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se storilec kaznuje z zaporom od enega 
do desetih let. 

2. Gospodarski prestopki 
103. člen 

Podjetje ali druga pravna oseba se kaznuje za gospodarski 
prestopek z denarno kaznijo od 4.500.000 do 45,000.000 di- 
narjev: 

1) če opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa pred 
vpisom v sodni register, razen če s tem zakonom ni predpi- 
sano drugače (2. člen); 

2) če s splošnim aktom ne določi pogojev, ki jih morajo za 
opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa izpolnjevati 
osebe, ali če za sklenitev pogodbe o zunanjetrgovinskem 
prometu pooblasti osebo, ki ne izpolnjuje pogojev, predpisa- 
nih v tem zakonu (6. člen); 

3) če opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa, za kate- 
rih opravljanje ni dobilo dovoljenja zveznega upravnega 
organa za ekonomske odnose s tujino (13. člen); 

4) če sklene pogodbo o uvozu ali začasnem uvozu blaga, ki 
ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona, ali če si ni preskrbela 
predpisane dokumentacije o tem uvozu oziroma če uvaža 
v naspotrju s predpisom Zveznega izvršnega sveta, izdanim 
na podlagi pooblastila iz tega zakona (16. člen); 

5) če pri izvozu in uvozu blaga ne upošteva predpisa Zvez- 
nega izvršnega sveta, po katerem je blago razvrščeno na 
posamezne oblike izvoza in uvoza (prvi odstavek 17. člena); 

6) če blaga iz naslova prevzete izvozne obveznosti ne izvozi 
v roku, ki je določen v dovoljenju zveznega upravnega organa 
za ekonomske odnose s tujino (prvi odstavek 20. člena); 

7) če uvozi blago za potrebe upravnega organa za notranje 
zadeve oziroma Inštituta za varnost brez dovoljenja zveznega 
upravnega organa za notranje zadeve (drugi odstavek 21. 
člena); 

8) če uvaža blago, ki je vloga tuje osebe v lastno ali mešano 
podjetje, katerega uvoz je urejen s kontingentom ali dovolje- 
njem, brez soglasja zveznega upravnega organa za ekonom- 
ske odnose s tujino (24. člen); 

9) če na podlagi pogodbe o kooperaciji uvaža blago nad 
vredostjo, ki jo izvaža (prvi odstavek 28. člena); 

10) če opravlja kompenzacijske posle s tujino v nasprotju 
s predpisom Zvezenega izvršnega sveta, izdanega na podlagi 
tega zakona (32. člen); 

11) če posle posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu 
opravlja brez dovoljenja pristojnega organa ali če plačil 
v zvezi s posli posredovanja ne izvršuje v skladu s predpisi, ki 
urejajo devizno poslovanje, ali če pri opravljanju poslov Zvez- 
nega izvršnega sveta, izdanega na podlagi tega zakona (tretji, 
četrti in peti odstavek 33. člena); 

12) če izvaža in uvaža blago in storitve v maloobmejnem 
prometu v nasprotju s sklenjeno meddržavno pogodbo ai če 
te posle opravja, nima pa na tem območju sedeža ali dela 
podjetja (prvi in četrti odstavek 34. člena); 

13) če izvaža in uvaža blago iz mednarodnih sejemskih 
kompenzacijskih poslov brez vpisa v sodni register ali če 
vrednost tega blaga presega celotno vrednost, ki jo letno 
določi Zvezni izvršni svet (35. člen); 

14) če s pogodbo o izvajanju investicijskih del v tujini ne 
zagotovi plačila teh del ali če za investicijska dela, ki se 
plačujejo v blagu, ne sklene pogodbe s podjetjem, ki bo to 
blago uvozilo (40. člen); 

15. če izvajanje investicijskih del oziroma izvajanje posa- 
meznih del na investicijskem objektu v Jugoslaviji odda 
tujemu izvajalcu brez poprejšnje javne licitacije oziroma zbi- 
ranja ponudb določenega najmanjšega števila ponudnikov, 
ali če ta dela odda brez predhodno določenih pogojev, pred- 
pisanih s tem zakonom (45. in 46. člen); 

16. če po opravljeni kontroli kakovosti in količine blaga, 
v mednarodnem prometu komitentu ne izda pisne listine o tej 
kontroli ali če vanjo vnese netočne podatke (četrti odstavek 
54. člena); 

17. če domače in tuje blago na mejnih prehodih in iz 

brezcarinskih prodajaln prodaja osebam, ki se jim to blago po 
tem zakonu ne sme prodajati (prvi odstavek 56. člena); 

18. če ne spoštuje akta Gospodarske zbornice Jugoslavije, 
ki ureja poslovne odnose z določenimi tujimi osebami v tujini, 
ki še ukvarjajo s posli zunanjetrgovinskega prometa (67. 
člen); 

19. če uvozi blago brez poprejšnje javne licitacije ali brez 
poprejšnjega zbiranja ponudb določenega najmanjšega šte- 
vila ponudnikov, javna licitacija oziroma zbiranje ponudb pa 
je predpisano (drugi odstavek 66. člena); 

20. če na javni licitaciji oziroma pri zbiranju ponudb doma- 
čim proizvajalcem blaga, ki se namerava nabaviti v tujini, ne 
omogoči udeležbe, ali če pri izbiri ponudnikov ne upošteva 
pogojev, določenih v tem zakonu (69. člen); 

21. če izvaža ali uvaža blago v nasprotju s pogoji, določe- 
nimi s tem zakonom, ali če nudi brezplačne storitve oziroma 
storitve brez plačila protivrednosti (72. člen); 

22. če pridobi oziroma odstopi pravice do industrijske last- 
nine brez odobrene pogodbe (75. člen); 

23. če pri izvozu in uvozu blaga in storitev ne spoštuje 
ukrepov Zveznega izvršnega sveta o začasni ureditvi zunanje- 
trgovinskega prometa ali začasnih ukrepov, sprejetih, da bi se 
odpravile nastale motnje in škoda na domačem trgu (prvi 
odstavek 79. člena, prvi in drugi odstavek 80. člena); 

24. če ne spoštuje predpisa Zveznega izvršnega sveta, 
izdanega na podlagi tega zakona (tretji odstavek 81. člena); 

25. če pri opravljanju poslov zunanjetrgovinskega prometa 
krši svoj ugled ali ugled drugega podjetja (91. člen); 

26. če pri opravljanju poslov zunanjetrgovinskega prometa 
stori dejanje nelojalne konkurence, ki je določeno s tem 
zakonom (92. člen). 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v podjetju oziroma drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

104. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba se kaznuje za gospodarski 

prestopek z denarno kaznijo od 2,500.000 do 22,500.000 di- 
narjev: 

1. če v predpisanem roku ne obvesti sodišča, da je naveden 
stečajni postopek (11. člen); 

2. če pogodbe o izvajanju investicijskih del v tujini ne 
registrira pri pristojnem upravnem organu oziroma je ne pri- 
javi pristojni narodni banki (43. člen); 

3. če zastopa tujo osebo v nasprotju s pogoji in načinom, 
predpisanimi s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi (55. člen); 

4. če uporablja gospodarske storitve tujih oseb v zunanjetr- 
govinskem prometu v nasprotju s pogoji, predpisanimi s tem 
zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (58. člen); 

5. če v nasprotju s tem zakonom in predpisom, izdanim na 
njegovi podlagi, izvaža ali uvaža blago brez določenega potr- 
dila oziroma določene overjene listine (70. člen). 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,500,000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v podjetju poziroma pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

105. člen 
Z denarno kaznijo od 2,500.000 do 22,500.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek tuja pravna oseba, če 
opravlja storitve v Jugoslaviji v nasprotju s pogoji, predpisa- 
nimi s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
ali če odpre v Jugoslaviji predstavništvo v nasprotju s pogoji, 
predpisanimi s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, ali tuji razstavljalec iz države v razvoju, če prodaja 
predmete svoje domače obrti in obrti po ceni, ki presega 
vrednost, potrebno za plačilo stroškov razstavljanja na sejmu, 
carine in drugih uvoznih davščin (58., 59. in 60. člen). 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v tujini pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

106. člen 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500,00 dinarjev se kaz- 
nuje za gospodarski prestopek odgovorna oseba v organu 
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družbenopolitične skupnosti in drugem državnem organu, če 
uvaža blago in storitve v obsegu, ki presega določeni obseg 
plačila, predvidenega za njihove potrebe (prvi odstavek 21. 
člena). 

107. člen 
Z,a gospodarske prestopke iz 103. in 104. člena tega zakona 

lahko izreče pristojno sodišče podjetju oziroma drugi pravni 
osebi varstveni ukrep prepovedi opravljanja ene ali več oblik 
zunanjetrgovinskega prometa. 

Za gospodarske prestopke iz prvega odstavka tega člena 
lahko izreče pristojno sodišče odgovorni osebi poleg denarne 
kazni tudi varstveni ukrep prepovedi opravljanja poslov zuna- 
njetrgovinskega prometa. 

Pristojno sodišče ne more izreči varstvenega ukrepa iz 
prvega odstavka tega člena podjetju, če je opravljanje 
zadevne oblike zunanjetrgovinskega prometa edini predmet 
njegovega poslovanja. 

3. Prekrški 
108. člen 

Podjetje oziroma druga pravna oseba se kaznuje za prekr- 
šek z denarno kaznijo od 450.000 do 4,500.000 dinarjev: 

1. če prekorači rok za vračilo začasno izvoženega oziroma 
uvoženega blaga (61. člen); 

2. če začasno uvozi blago brez dovoljenja carinskih orga- 
nov za začasen uvoz (tretji odstavek 62. člena); 

3. če začasno izvoženo ali uvoženo blago odtuji oziroma če 
da začasno uvoženo blago drugemu v uporabo ali ga uporabi 
v druge namene, ne pa za to, zaradi česar je bilo začasno 
izvoženo iziroma uvoženo (63. člen); 

4. če pristojni narodni banki v predpisanem roku ne prijavi 
sklenjene pogodbe in razdrtja sklenjene pogodbe s tujo 
osebo ali če sprejme prijavo o sklenjeni pogodbi o zunanjetr- 
govinskem prometu, ki ni v skladu s predpisi, ali če ne spo- 
štuje predpisa o predložitvi prijav (prvi in drugi odstavek 86. 
člena in 88. člen); 

5. če ne pošlje zveznemu upravnemu organu za ekonom- 
ske odnose s tujino na njegovo zahtevo potrebne dokumenta- 
cije, da bi ugotovil dejanje nelojalne konkurence (prvi odsta- 
vek 93. člena); 

6) če zaupa opravljanje poslov zunanjetrgovinskega pro- 
meta osebi, ki je bila obsojena za kako izmed kaznivih dejanj 
iz tega zakona, ali osebi, ki je bila obsojena za gospodarski 
prestopek iz tega zakona (113. in 114. člen). 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju oziroma 
drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

109. člen 
Domača fizična oseba ali tuja fizična oseba se kaznuje za 

prekršek z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev: 
1) če prinese predmete iz tujine v nasprotju z določbami 

tega zakona (98. člen); 
2) če odtuji začasno izvoženo blago oziroma če da začasno 

uvoženo blago drugemu v uporabo ali ga uporabi v druge 
namene, ne pa za namene, zaradi katerih je bilo blago 
začasno izvoženo oziroma uvoženo, ali če začasno uvože- 
nega ali prinesenega blaga v Jugoslavijo ne vrne v tujino (99. 
člen). 

110. člen 
Za prekrške iz tega zakona se lahko poleg denarne kazni 

izreče tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili 
uporabljeni ali namenjeni za izvršitev prekrška ali so nastali 
z njegovo izvršitvijo. 

Ce se blago, ki je predmet prekrška iz 108. in 109. člena tega 
zakona, ne najde, se storilcu prekrška zaračuna njegova vred- 
nost, ki po carinskih predpisih pomeni carinsko osnovo. 

Šteje se, da blago ni najdeno, če ga iz kakršnih koli razlo- 
gov ni mogoče odvzeti od osebe, ki ima to blago. 

Za vrednost blaga, ki se ne najde, so storilci prekrška 
odgovorni solidarno. 

Blago, ki je predmet prekrška iz tega zakona, za katerega je 
predpisan varstveni ukrep odvzema blaga, se lahko da pod 
carinski nadzor, dokler ni končan postopek za prekršek. 

111.člen 
Postopek za prekršek v zvezi s prekrški iz 5. in 6. točke 

prvega odstavka 108. člena in 1. točke prvega odstavka 109. 
člena tega zakona vodi na prvi stopnji Zvezni devizni inšpek- 
torat, za prekrške iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 108. 
člena ter 2. točke prvega odstavka 109. člena na prvi stopnji 
pa carinarnica. 

O pritožbi zoper odločbo Zveznega deviznega inšpektorata 
in odločbo carinarnice odloča Zvezni senat za prekrške. 

112. člen 
Postopka za prekrške iz tega zakona ni mogoče začeti, ko 

potečejo tri leta od dneva, ko je bil storjen. Zastaranje se 
pretrga z vsakim dejanjem pristojnega organa zaradi pregona 
storilca prekrška ali zaradi izvršitve kazni oziroma varstve- 
nega ukrepa. Z vsakim pretrganjem začne zastaranje znova 
teči, vendar ne glede na pretrganje zastaranje nastane v vsa- 
kem primeru, ko poteče šest let od dneva, ko je bil storjen 
prekršek. 

4. Pravne posledice obsodbe 

113. člen 
V podjetju ali drugi pravni osebi, ki opravlja posle zunanje- 

trgovinskega prometa, ne sme opravljati teh poslov oseba, ki 
je storila kaznivo dejanje zoper temelje socialistične samou- 
pravne družbene ureditve in varnosti SFRJ, zoper oborožene 
sile SFRJ, zoper človečnost in mednarodne organizacije, 
zoper pravice samoupravljanja, zoper enotnost jugoslovan- 
skega trga, ali kaznivo dejanje, ki je določeno s tem zakonom, 
za katero je bila pravnomočna obsojena na kazen zapora 
najmanj šestih mesecev. 

Za osebo, ki je naklepno storila kaznivo dejanje zoper 
gospodarstvo, druge družbene vrednote ali zoper uradno 
dolžnost, nastopi predpoved iz prvega odstavka tega člena, 
če je bila za takšno kaznivo dejanje pravnomočno obsojena 
na kazen zapora najmanj enega leta. 

Za osebo, ki je storila drugo kaznivo dejanje, razen kaznivih 
dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena, nastopi 
prepoved iz prvega odstavka tega člena, če je bila za to 
dejanje pravnomočno obsojena na kazen zapora najmanj treh 
let. 

Prepoved za osebe iz prvega in drugega odstavka tega 
člena traja 10 let, za osebo iz tretjega odstavka tega člena pa 
5 let od prestane, odpuščene ali zastarane kazni. 

114. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba ne sme za dela in naloge, 

za katere so potrebna posebna pooblastila ali odgovornosti 
za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa, sprejeti 
in ne zadržati osebe, ki je bila obsojena za gospodarski 
prestopek na podlagi tega zakona ali zveznega zakona, ki 
ureja devizno poslovanje in za katerega ji je bila izrečena 
denarna kazen nad 1,000.000 dinarjev. 

Prepoved iz prvega odstavka tega člena traja eno leto od 
dneva, ko postane sodba pravnomočna. 

115. člen 
Denarna kazen, premoženjska korist, blago in predmeti, ki 

so bili uporabljeni ali so bili namenjeni za izvršitev gospodar- 
skega prestopka ali prekrška ali so nastali z izvršitvijo gospo- 
darskega prestopka ali prekrška, se vplačajo v proračun fede- 
racije. 

XVI. Prehodne in končne določbe 
116. člen 

Obstoječe organizacije združenega dela morajo svojo regi- 
stracijo za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa 
uskladiti s tem zakonom in hkrati uskladiti tudi svojo notranjo 
organizacijo z določbami zakona o podjetjih najpozneje do 
31. decembra 1991. 

Organizaciji združenega dela, ki ne uskladi svoje registra- 
cije za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa 
v roku iz prvega odstavka tega člena, preneha pravica oprav- 
ljanja poslov zunanjetrgovinskega prometa. 
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Organizacija združenega dela lahko v primeru iz drugega 
odstavka tega člena začete posle zunanjetrgovinskega pro- 
meta konča ali jih odstopi podjetju, ki je registrirano za posle 
zunanjetrgovinskega prometa. 

117. člen 
Domače osebe, ki imajo pogodbo o dolgoročni proizvodni 

kooperaciji, odobrene po zakonu o dolgoročni proizvodni 
kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju ter pridobitvi in 
odstopu materialne pravice do tehnologije (Uradni list SFRJ 
št. 40/78 in 10/83), morajo te pogodbe uskladiti s tem zako- 
nom in si priskrbeti dovoljenje iz 30. člena tega zakona v dveh 
letih po uveljavitvi tega zakona. 

Pogodbe, ki se ne uskladijo s tem zakonom v roku iz prvega 
odstavka tega člena, nehajo veljati. 

Pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno- 
tehničnem sodelovanju ter pridobitvi in odstopu materialne 
pravice do tehnologije, o izvajanju investicijskih del v tujini ter 
o oddajanju izvajanja investicijskih del tujemu izvajalcu 
v Jugoslaviji, ki so bile do uveljavitve tega zakona predložene 
zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino 
v odobritev oziroma registracijo, se odobrijo oziroma registri- 
rajo po predpisih, ki so veljali ob njihovi sklenitvi. 

Blago, za katero je predpisan pogojno prost uvoz, sme biti 
na tej obliki uvoza eno leto po uveljavitvi tega zakona. 

118. člen 
Predpisi in drugi splošni akti, izdani na podlagi pooblastil iz 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta četrti odstavek 
252. člena ustave SFRJ, po katerem zvezni zakon določa 
pogoje za menjavo blaga in storitev in pogoje za poslovanje 
organizacij združenega dela v odnosih s tujino, in 5. točka 
prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija 
po zveznih organih ureja sistem zunanjetrgovinskega in 
deviznega poslovanja in drugega ekonomskega poslovanja 
s tujino in zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov na teh 
področjih. 

Ta zakon po 2. točki drugega odstavka 286. člena ustave 
SFRJ sprejme Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na 
podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih 
pokrajin. 

II. Ocena stanja na področju prometa blaga in 
storitev s tujino in razlogi za izdajo zakona 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino je bilo sprejetih 
več zakonov, od katerih je bil zakon o prometu blaga in 
storitev s tujino sprejet ob koncu leta 1985 in dopolnjen v letih 
1986 in 1987, ureja pa celoto zunanjetrgovinskega prometa 
blaga in storitev; zakon o dolgoročni proizvodni kooperaciji, 
poslovno-tehničnem sodelovanju ter pridobitvi in odstopu 
materialne pravice do tehnologije med organizacijami združe- 
nega dela in tujimi osebami je bil sprejet leta 1978 in izpolnjen 
leta 1983, ureja pa eno izmed oblik zunanjetrgovinskega pro- 
meta; zakon o izvajanju investicijskih del v tujini je bil sprejet 
ob koncu leta 1985, ureja pa eno vrsto gospodarskih storitev, 
ki jih domače osebe opravljajo za tuje osebe, in zakon o odda- 
janju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu, je bil 
sprejet leta 1976 in izpopolnjen leta 1979, ureja pa eno izmed 
vrst storitev, ki jih tuja oseba opravlja za domačo osebo. 

Navedeni zakoni so celota glede urejanja razmerij na 
področju ekonomskih odnosov s tujino in vsebujejo skupne 
določbe, tako da se snov, ki jo urejajo, kljub določenim 
specifičnostim, lahko uredi z enim zakonom. S tem bomo 
dosegli zmanjšanje števila zakonov na tem področju, enot- 
nost in boljšo medsebojno povezanost vseh vrst in oblik 
zunanjetrgovinskih poslov, kar naj bi prispevalo k učinkovi- 
tejši uporabi zakonskih rešitev. Poleg tega vsebujejo zakoni, 
ki so bili sprejeti, da bi uredili samo eno področje zunanjetr- 
govinskega poslovanja, tudi vrsto določb, ki so praviloma 
predmet podzakonskih aktov in se pogostokrat spreminjajo. 
Glede na navedeno ocenjujemo, da obstajajo opravičeni raz- 

zakona o prometu blaga in storitev s tujino (Uradni list SFRJ 
št. 66/85, 67/86, 38/86, 43/87 in 87/87), ki niso v nasprotju s tem 
zakonom, se uskladijo s tem zakonom v šestih mesecih po 
njegovi uveljavitvi. 

119. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati zakon 

o prometu blaga in storitev s tujino (Uradni list SFRJ»št. 66/85, 
38/66, 67/86, 43/87 in 87/87), zakon o dolgoročni proizvodni 
kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju ter pridobitvi in 
odstopu materialne pravice do tehnologije (Uradni list SFRJ 
št. 40/78 in 10/83), zakon o izvajanju investicijskih del v tujini 
(Uradni list SFRJ št. 71/85), zakon o oddajanju graditve inve- 
sticijskega objekta tujemu izvajalcu (Uradni list SFRJ št. 24/76 
in 36/79) in predpisi, izdani na podlagi teh zakonov, ki so 
v nasprotju z njim. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se bodo 8. člen zakona 
o prometu blaga in storitev s tujino in predpisi, izdani na 
podlagi pooblastil iz 9. in 10. člena tega zakona, uporabljali za 
obstoječe organizacije združenega dela, dokler svoje regi- 
stracije za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa 
ne uskladijo s tem zakonom, najpozneje pa do 31. decembra 
1991. 

120. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SFRJ 

logi za združitev navedenih zakonov, tako da bi bilo področje 
ekonomskih odnosov s tujino urejeno z zakonom o zunanjetr- 
govinskem prometu, zakonom o opravljanju gospodarskih 
dejavnosti v tujini, zakonom o deviznem poslovanju in zako- 
nom o kreditnih odnosih s tujino. 

V ekonomskih odnosih s tujino so bili na področju blagovne 
menjave, kljub določenim težavam glede zagotavljanja suro- 
vin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo, doseženi 
določeni pozitivni rezultati, in sicer predvsem pri povečanju 
izvoza na konvertibilno področje, večji uravnovešenosti bla- 
govne menjave in zmanjšanju deficita v trgovinski bilanci, kar 
je prispevalo k temu, da je bil v tekoči plačilni bilanci dosežen 
suficit. 

Zaradi učinka izvedenih aktivnosti in ukrepov, predvsem 
v zvezi z dohodkovno motiviranostjo gospodarstva za izvoz na 
konvertibilno področje, kjer so skoncentrirani problemi eks- 
terne likvidnosti države, so bili doseženi zadovoljivi rezultati. 
Izvoz blaga v letu 1986 na to področje se je povečal po stopnji 
11,6%, v letu 1987 pa 17,6%, medtem ko se je uvoz blaga v letu 
1986 s konvertibilnega področja povečal po stopnji 17,8% 
v letu 1987 pa zmanjšal za 2,2% (po tekočem tečaju). 

Na podlagi takega gibanja izvoza in uvoza v blagovni 
menjavi s konvertibilnim področjem v trgovinski bilanci je 
v letu 1986 deficit znašal 2.490 mio USD, v letu 1987 pa 1.067 
mio USD. Pomembno zmanjšanje deficita v trgovinski bilanci 
je med drugim prispevalo, da se je v tekoči plačilni bilanci 
v letu 1987 povečal suficit s 173 mio USD v letu 1986 na 1.037 
mio USD. 

Pokritost uvoza z izvozom na konvertibilno področje je 
v letu 1986 znašala 74%, v letu 1987 pa 89%, kar je bilo nad 
tistim, kar je bilo načrtovano za leto 1987 (načrtovano 84,4%). 

V nasprotju z realiziranimi določenimi pozitivnimi gibanji 
pri menjavi s konvertibilnim področjem je blagovna menjava 
s klirinškim področjem zaradi znanih problemov sedanjega 
visokega terjatvenega salda na klirinških računih, predvsem 
pri menjavi z ZSSR, vplivala na pomemben padec izvoza 
blaga na to področje. Nezadosten uvoz blaga, predvsem po 
strukturi posameznega blaga, katerega uvoz s tega področja 
je po količini omejen, je vplival tudi na padec izvoza v zadnjih 
dveh letih (v letu 1986 za 7,1%, v letu 1987 pa za 19,5%). 

I/ trgovinski bilanci je v letu 1987, kot je bilo tudi predvi- 
deno, nastal deficit v znesku 110 mio USD, v nasprotju s sufi- 
citom v letu 1986 v znesku- 478 mio USD. 

Za blagovno menjavo s tujino v obdobju januar—november 
1988 je značilen pri izvozu blaga porast celotnega izvoza ter 
izvoza na konvertibilno področje, pri uvozu blaga pa porast 
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celotnega uvoza, in sicer samo s konvertibilnega področja, 
medtem ko se je zmanjšal uvoz s klirinškega področja. Posle- 
dica takšne menjave sta pomembno zmanjšanje deficita 
v trgovinski bilanci ter povečan odstotek pokritosti uvoza 
z izvozom v obravnavanem obdobju v primerjavi z enakim 
obdobjem predhodnega leta. 

Izvoz blaga v 11 mesecih lanskega leta je bil realiziran 
v znesku 10.743,6 mio USD, kar pomeni porast za 10,7% 
v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta. 

Uvoz blaga v istem obdobju lanskega leta je bil realiziran 
v znesku 11.232,4 mio USD, kar je več za 4,3% kot v enakem 
obdobju predhodnega leta. 

Če gledamo po valutni usmerjenosti, je bilo na konverti- 
bilno področje izvoženega blaga v vrednosti 8.331,8 mio USD 
ali več za 13,5%, na klirinško področje pa v vrednosti 2.412,6 
mio USD ali več za 1,9% v primerjavi z enakim obdobjem leta 
1987. 

V okviru izvoza na konvertibilno področje je bil zlasti velik 
izvoz blaga v razvite zahodne države (v znesku 5.861,7 mio 
USD, kar pomeni porast za 16,8%), manjši pa je bil porast 
v države v razvoju (v znesku 1.476,4 mio USD, kar pomeni 
porast za 5,9%) in socialistične države (v znesku 3.405,5 mio 
USD, kar pomeni porast za 3,4%). 

Iz take realizacije blagovne menjave s tujino se je v trgovin- 
ski bilanci oblikoval deficit v znesku 488,9 mio USD, in sicer 
z državami s konvertibilnega področja v znesku 378,8 mio 
USD, z državami klirinškega področja pa v znesku 110,0 mio 
USD. Povečala se je tudi pokritost uvoza z izvozom z 90,1% na 
95,6% - s konvertibilnim področjem z 90,6% na 95,6%, s klirin- 
škim področjem pa z 88,6% na 95,6%. 

Po opravljeni preregistraciji zunanjetrgovinske mreže 
v državi je končno stanje takšno, da je za izvoz in uvoz 
registrirana skupaj 1101 organizacija združenega dela. 

Učinki opravljene preregistracije so: 
1) število subjektov se je zmanjšalo s 1413 na 1101 oziroma 

za 22%; 
2) opravljena je delitev zunanjetrgovinskih poslov v okviru 

posameznih sestavljenih sistemov ali pa je zunanjetrgovinska 
funkcija združena na ravni enega subjekta (doslej je bilo tudi 
11 subjektov registriranih v okviru sestavljenega sistema); 

3) opravljena je bila specializacija pri prometu s posamez- 
nim blagom in opravljanju posameznih storitev. 

V letu 1987 in v začetku leta 1988 smo proučili uporabo 
posameznih rešitev iz zakona in stranskih predpisov, izdanih 
za njegovo izvajanje, v razmerah oteženega plačevanja 
nasproti tujini in ugotovili, da jih je treba izpopolniti, da bi 
ustvarili še ugodnejše pogoje za nadaljnje razvijanje menjave 
s tujino in večjo udeležbo jugoslovanskega izvoza v medna- 
rodni delitvi dela. 

Toda čeprav so bili v celoti doseženi rezultati v zunanjetrgo- 
vinski menjavi zadovoljivi, je zaradi specifičnih pogojev poslo- 
vanja s tujino, predvsem zaradi nepravočasnega plačevanja 
tekočih obveznosti, prišlo do nezadovoljivih strukturnih spre- 
memb v zvezi z deležem posameznih specifičnih poslov 
(kooperacija, kompenzacija, maloobmejni promet ipd.) 
v skupni menjavi, in sicer v škodo rednega izvoza in uvoza. 

Ker je bila v začetku leta 1988 z reprogramiranjem jugoslo- 
vanskega dolga ustvarjena podlaga za nadaljnje razvijanje 
ekonomskih odnosov s tujino po načelih, ki veljajo za tržno 
gospodarjenje, je treba vse veljavne rešitve, zlasti pa tiste, ki 
urejajo pogoje za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, 
blagovni režim, oblike izvoza in uvoza ter vlogo blagovnega 
režima in specifične oblike zunanjetrgovinskega prometa, in 
druge rešitve ponovno proučiti in uskladiti z zahtevami 
reforme celotnega gospodarskega sistema. 

V okviru normativne ureditve poslovanja »drobnega gospo- 
darstva« je bilo še posebej sproženo vprašanje večjega in 
svobodnega vključevanja nosilcev samostojnega osebnega 
dela s sredstvi v lastnini občanov v ekonomske odnose 
s tujino, kar se predvsem nanaša na odpravo količinske in 
vrednostne omejitve pri uvozu delovnih sredstev, nadomest- 
nih delov in reprodukcijskega materiala in dajanje možnosti 
»drobnemu gospodarstvu«, da izvaža lastne proizvode, kar je 
bilo z veljavnimi rešitvami samo delno omogočeno in ni imelo 
večjih učinkov na uveljavljanje pravic do uvoza na tej podlagi. 

Tudi v zvezi z uvozom, ki ga opravljajo občani, je bilo 
sproženo vprašanje v zvezi z odpravo limita ob hkratnem 
preprečevanju pojava prodaje naprej uvoženega potrošnega 
blaga. 

III. Načela, po katerih mora biti urejeno 
razmerje na tem področju, in namen, ki ga 
želimo doseči, ter posledice predlaganih rešitev 

Osnutek zakona temelji na naslednjih temeljnih načelih: 
- da so ekonomski odnosi s tujino sestavni del odnosov 

v družbeni reprodukciji, ki temeljijo na samoupravljanju 
delavcev z družbenimi sredstvi ter na drugih oblikah lastnine, 
določenih z ustavnimi amandmaji, sprejetimi leta 1988; 

- da podjetja med seboj urejajo razmerja na področju 
ekonomskih odnosov s tujino v skladu s skupno ekonomsko 
politiko in potrebami po večjem in hitrejšem vključevanju 
v mednarodno delitev dela; 

- da oblike izvoza in uvoza (blagovni režim) morajo zagoto- 
viti odprtost jugoslovanskega gospodarstva za pozitivne 
vplive svetovnega trga in v smotrnem obsegu zagotoviti var- 
tvo domače proizvodnje in zagotavljanje potreb domačega 
trga. Liberalizacijo uvoza spremlja tudi liberalizacija v plače- 
vanju nasproti tujini; 

- da mora skupna liberalizacija poslovanja s tujino prispe- 
vati k osamosvojitvi organizacij združenega dela za sprejema- 
nje poslovnih odločitev na tem področju; 

- da je treba v zunanjetrgovinski promet vključiti nepo- 
sredno ali v kooperaciji z družbenim sektorjem domače 
fizične osebe, zlasti proizvodno dejavnost s sredstvi v lastnini 
občanov; 

- da je treba racionalizirati poslovanje na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino s skrajšanjem in poenostavitvijo 
veljavne procedure na najnujnejšo mero; 

- da se lahko s kodifikacijo zakonov na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino dosežejo pozitivni rezultati glede pre- 
ciznosti in jasnosti zakonskih rešitev, kar bo prispevalo k nji- 
hovi učinkovitejši uporabi. 

Ta načela in njihovo uresničevanje so prvi pogoj za reformo 
gospodarskega sistema na področju ekonomskih odnosov 
S tujino. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino so sedaj veljavne 
rešitve, predvsem tiste, ki so kot trajne definirane v zakonu 
o prometu blaga in storitev s tujino in zakonu o deviznem 
poslovanju, takšne, da z določenimi zboljšavami omogočajo 
reformo na področju ekonomskih odnosov s tujino. To je bilo 
ugotovljeno tudi v Izhodiščih reforme gospodarskega 
sistema, kjer je bilo opozorjeno, da je treba nehati uporabljati 
prehodne rešitve iz teh zakonov. Toda ne glede na vse speci- 
fičnosti tega zakona, ki ima predvsem statusno-organizacijski 
značaj, je za nadaljnje razvijanje in zboljševanje ekonomskih 
odnosov s tujino pomembno, da se določijo rešitve v smeri 
nadaljnje deregulacije in liberalizacije zunanjetrgovinskega 
poslovanja, večjega vključevanja delovnih ljudi, ki opravljajo 
samostojno dejavnost z osebnim delom, in njihovih združenj 
v zunanjetrgovinski promet, poenostavitve zunanjetrgovin- 
skega poslovanja, vštevši tudi kodifikacijo zakonske regula- 
tive na tem področju. 

Glavni cilj reforme gospodarskega sistema na tem področju 
je, da se ustvarijo maksimalni pogoji za prosto zunanjetrgo- 
vinsko poslovanje vseh gospodarskih subjektov, pri čemer 
smo pazili da bodo vsi subjekti gospodarjenja v zunanjetrgo- 
vinskem prometu enakopravni. 

Z osnutkom zakona in njegovo uporabo bomo dosegli na- 
slednje: 

1. Liberalizacijo izvoza in uvoza 
Dosežena stopnja liberalizacije v letu 1988 je v skladu 

s načrtovano dinamiko (delež prostega izvoza v celotnem 
jugoslovanskem izvozu je 95%, uvoza pa več kot 60%). Končni 
cilj do leta 1992 je, da dosežemo razmerje med prostim in 
reguliranim uvozom, ki ustreza razmerju, ki so ga dosegle 
industrijsko najrazvitejše države. S te bomo pomembno pri- 
spevali k celotni liberalizaciji zunanjetrgovinskega poslovaja, 
ker so z zakonom urejena razmerja večinoma povezana 
z delom reguliranega izvoza in uvoza (kontingent, dovoljenje, 
soglasje), ki postaja znatno manjši del celotnega jugoslovan- 
skega izvoza iz uvoza. 

2. Deregulacijo zunanjetrgovinskega poslovanja 
Precej se je zboljšalo število pooblastil zveznih zakonov za 

posebno ureditev zunanjetrgovinskega prometa, in sicer tako 
zakonskih aktov v pristojnosti Zveznega izvršnega sveta, kot 
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tudi pooblastil Zveznega sekretariata za ekonomske odnose 
s tujino. 

Pri tem je deregulacija razvidna tudi iz zmanjševanja pravic 
zveznih organov s tem, da so v zakonu določeni osnovni 
pogoji, tako da je za zvezne organe natančno določen obseg 
nadaljnjega urejanja pri izpopolnjevanju in razčlenjevanju 
z zakonom predvidenih rešitev. 

Glavni razlogi za to, da se zunanjetrgovinsko poslovanje še 
naprej v določeni meri ureja z zakonom, so: 

1) Potreba po smotrni zaščiti pred možnim negativnim 
vplivom svetovnega trga. 

Pri tem smo upoštevali prakso drugih držav, vštevši tudi 
industrijsko najrazvitejših. Dejstvo, da se z blagovnim reži- 
mom še naprej urejata izvoz in uvoz prek kontingentov, pov- 
zroča, da je treba predpisati način določanja in delitve pravic 
do uvoza na tej podlagi. Toda, kot smo že rekli, bomo z zmanj- 
šanjem teh dveh oblik uvoza na približno 20%, pri čemer je 
obseg blaga na dovoljenju zanemarljiv (približno 1%), dosegli 
stopnjo liberalizacije uvoza, ki je značilna za razvito tržno 
gospodarstvo. Po vzoru na prakso industrijsko razvititvdržav 
je bilo treba z zakonom natančneje urediti druge oblike neca- 
rinske zaščite (standardizacija proizvodov, ki je obvezna tudi 
za blago iz uvoza, možnost izvajanja zaščitnih ukrepov zaradi 
naglega povečanja uvoza posameznega blaga; zaščita pred 
uvozom proizvodov, ki so škodljivi za človekovo okolje ipd.). 
Zaradi bližnje runde pogajanja v okviru GATT je bilo treba 
v zakon vgraditi tudi določbe, ki zagotavljajo varstvo domačih 
storitvenih organizacij. 

2) Potreba, da se zagotovi subsidiarna vloga zveznih orga- 
nov pri urejanju zunanjetrgovinskega prometa v primeru, ko 
se v okviru združenega dela ne doseže sprazum (na primer: 
o delitvi pravic do izvoza in uvoza, organiziranem nastopu na 
tujih trgih) ali kadar je potrebna intervencija zaradi odprave 
monopolnega obnašanja pri izvozu in uvozu ali nelojalne 
konkurence pri nastopu v tujini. / 

Navedeni primeri so izjema od pravila, ker zvezni organi 
intervernirajo šele takrat ko pride do odmika od z zakonom 
predvidenega rednega poslovanja, pri katerem so gospodar- 
ski subjekti svobodni, da sporazumno zagotovijo pogoje za to 
poslovanje, tako da je v praksi to redek primer. 

3) Potreba, da se določeni zunanjetrgovinski posli natanč- 
neje uredijo ali kontrolirajo. 

Razlogi za to, da so še naprej ostala posamezna pooblastila 
za izdajo podzakonskih aktov, so: dejstvo da obstajajo dolo- 
čene ugodnosti pri določenih zunanjetrgovinskih poslih 
(kompenzacijski posli, kooperacija, reeksport ipd.). 

Posameznih podzakonskih aktov, ki pomenijo del tekoče 
ekonomske politike, kot so urejanje razvrščanja blaga na 
posamezne oblike izvoza in uvoza, dinarsko spodbujanje 
izvoza, ohranjanje sorazmerij plačilne bilance z izvajanjem 
začasnih ukrepov ali urejanje poslovanja s tujimi osebami 
(zastopanje tujih oseb, odpirnje in poslovanje predstavništev 
tujih firm), ni mogoče v celoti vgraditi v zakon, vendar so 
z zakonom določene podlage, na katerih temeljijo ti podza- 
konski akti. To pa ne pomeni, da se ti akti sprejemajo vsako 
leto, temveč se sprejemajo za daljše časovno obdobje, z njimi 
pa se praviloma samo izpopolnijo posamezne rešitve, da bi se 
uskladile z novim stanjem, ki so ga narekovala notranja giba- 
nja in gibanja v svetu. 

Z izpopolnitvijo veljavnih rešitev v zakonu smo dosegli 
naslednje: 

1) Pri vpisu v sodni register pravic do opravljanja zunanjetr- 
govinskega prometa smo predlagali pomembne spremembe 
v smeri nadaljnje liberalizacije zunajetrgovinskega poslova- 
nja. Tako praktično velja, da je dejstvo, ali se bo določeni 
gospodarski subjekt ukvarjal z zunanjetrgovinsko dejavnostjo 
ali ne, odvisno od njegove svobodne volje in izpolnjevanja 
z zakonom določenih pogojev. Osnovni pogoji so omejeni na 
najmanjšo možno mero (sklep organa upravljanja, kadrovska 
usposobljenost za opravljanje zunanjetrgovinske dejavnosti), 
posebni pogoji pa so predvideni samo za storitvene dejavno- 
sti in zunanjetrgovinsko dejavnost kot osnovno dejavnost. 

Torej z zakonom ni več urejeno, kateri del organizacije 
združenega dela podjetij sme opravljati zunanjetrgovinske 
posle, povečalo se je število subjektov, ki lahko samostojno 
opravljajo zunanjetrgovinski promet, povečale pa so se tudi 
pravice do izvoza in uvoza za opravljanje lastnih dejavnosti 
proizvodnih in storitvenih podjetij. 

2) Pri urejanju izvoza iz uvoza (blagovni režim) so iz veljav- 
nega zakona izpuščene določbe, ki so omenile del prehodnih 
rešitev, so pa zelo oteževale poslovanje podjetij (korekcije 
pravic do uvoza na podlagi kontingenta, merila za delitev 
kontingentov idr.). 

Pri delitvi kontingentov bi bili sedaj za razliko od veljavne 
rešitve, po kateri so bili udeleženci tako proizvajalci kot tudi 
potrošniki (uporabniki) proizvodov, ki se delijo, udeleženci pri 
izvozu - proizvajalci, pri uvozu pa potrošniki in v določenih 
primerih zunanjetrgovinske organizacije. Tako bi preprečili 
monopolno obnašanje proizvajalcev pri delitvi kontingentov 
za uvoz, zaradi česar je izpuščeno pooblastilo ZIS, da lahko 
intervenira v primeru monopolnega obnašanja pri delitvi. 

3) Pri urejanju kompenzacijskih poslov 
Dovoljenje za sklepanje pogodb o kompenzacijskih poslih 

je ostalo samo za zamenjavo, ker so samo ti posli izjema glede 
na reden izvoz in uvoz. Drugi posli vzporednega izvoza iz 
uvoza ne uživajo nikakršnih ugodnosti in se lahko prosto 
sklepajo, razen če se po potrebi sklepanje posameznih »veza- 
nih (vzporednih) poslov« ne pogoji z dovoljenjem pristojnega 
zveznega organa. 

4) Tudi pri kooperaciji in investicijskih delih v tujini so 
rešitve poenostavljene. 

Ker pa so pri kooperciji ostale sedaj veljavne rešitve, po 
katerih ima podjetje - nosilec kooperacije prednost pri bla- 
govnem režimu (dovoljenje za sklenitev pogodbe je hkrati tudi 
pravica do uvoza na podlagi kontingenta in dovoljenja) ter 
prednost pri plačevanju in sprejemanju plačil preko kontoko- 
rentnega računa, je ostala tudi rešitev, po kateri je treba dobiti 
dovoljenje Zveznega sekretariata za ekonomske odnose s tu- 
jino. 

IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje 
zakona, in način njihovega zagotavljanja 

Za izvajanje tistega dela tega zakona, ki se nanaša na 
dinarsko spodbujanje izvoza (vračilo carin in drugih davščin), 
se sredstva zagotavljajo z zakonom o financiranju federacije. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih inštitutov iz 
osnutka zakona 

1. člen 
V tem členu je difiniran zunanjetrgovinski promet blaga in 

storitev, določeno, pa je tudi kdo so njegovi nosilci. 
Z zunanjetrgovinskim prometom bi bil mišljen praviloma 

promet, ki se opravlja med pravnimi osebami s sedežem 
v Jugoslaviji, vštevši tudi mešana zasebna podjetja s pravno 
ali fizično osebo s sedežem v tujini. Za tak zunanjetrgovinski 
promet se uporabljajo poleg predipisov SFRJ tudi medna- 
rodne pogodbe, ki jih je ratificirala SFRJ. Zunanjetrgovinski 
promet obsega tudi opravljanje storitev v tujini domačih prav- 
nih oseb (npr. prevoz blaga, potnikov na tujih relacijah) ter 
odnašanje in pošiljanje predmetov v tujino s strani fizičnih 
oseb oziroma njihovo prinašanje in prejemanje iz tujine\ 

Zunanjetrgovinski promet smejo opravljati družbena 
podjetja, mešana podjetja, pogodbena podjetja, zasebna 
podjetja, obratovalnice, zadruge, podjetja drobnega gospo- 
darstva in njihove oblike medsebojnega združevanja in pove- 
zovanja. S tem so torej zajeti vsi subjekti, predvideni v zakonu 
o podjetjih, pri čemer je v osnutku tega zakona razčlenjeno, 
s katerim delom zunanjetrgovinskega prometa se smejo 
ukvarjati posamezna izmed teh podjetij. 

2. člen 
V 2. členu je predlagano, da sme podjetje opravljati zuna- 

njetrgovinski promet, ne glede na to ali gre za osnovno ali 
dopolnilno dejavnost, če je za ta promet registrirano pri 
pristojnem gospodarskem sodišču. Z zakonom so predvidene 
izjeme od tega pravila. 

3. člen 
Ohranjena je sedaj veljavna rešitev, po kateri se domače in 

tuje fizične osebe ne smejo ukvarjati z zunanjetrgovinskim 
prometom kot poklicno dejavnostjo, kar pomeni, da domače 
osebe ne smejo biti ustanoviteljice organizacije (podjetja) ali 
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drugega pravnega subjekta, ki bi se ukvarjal izključno z zuna- 
njo trgovino - izvozom, uvozom in posredovanjem za račun 
tretjih oseb. 

Takšna rešitev je nastala kot posledica pojava številnih 
zasebnih in polzasebnih t. j. »GG podjetij«, v katerih so se 
dogajale številne finančne in druge zlorabe in malverzacije. 

Navedeno ne bi bilo v nasprotju s predlagano rešitvijo, da 
lahko tudi delovni ljudje, ki opravljajo poklicno proizvodno in 
storitveno dejavnost z delovnimi sredstvi v lastnini občanov, 
v okviru svoje registrirane dejavnosti za lastne potrebe uva- 
žajo in izvažajo proizvode svojega dela. 

4. člen 
V 4. členu so predlagane razmejitve oziroma obseg zuna- 

njetrgovinskega prometa, ki ga lahko opravljajo proizvodna 
podjetja, ki to delajo za svoje potrebe v okviru svoje proiz- 
vodne dejavnosti; za podjetja, ki opravljajo storitve v zunanje- 
trgovinskem prometu, ki lahko prav tako samostojno oprav- 
ljajo zunanjetrgovinski promet za svoje potrebe, pri čemer je 
njihova osnovna dejavnost opravljanje storitev v zunanjetrgo- 
vinskem prometu, in za zunanjetrgovinske organizacije, ki 
smejo opravljati zunanjetrgovinski promet tudi za tretje 
osebe. 

V zvezi z oblikami združevanja podjetij predlagamo, da le-te 
lahko opravljajo zunanjetrgovinski promet, če so jih za to 
pooblastili člani oziroma ustanovitelji zadevne oblike združe- 
vanja podjetij. 

Z zunanjetrgovinskim prometom se ne smejo ukvarjati 
zasebna podjetja, vštevši tudi lastna podjetja tujih oseb. Na 
podlagi XV. amandmaja ustavnih amandmajev, v katerem je 
določeno, da se z zakonom lahko omeji dejavnost podjetij, ki 
so jih ustanovile tuje osebe, in XXI. amandmaja, ki prav tako 
določa, da se lahko, kadar to zahteva narava določenih dejav- 
nosti ali poseben družbeni interes, z zakonom določijo dejav- 
nosti, ki jih ni mogoče samostojno opravljati z osebnim 
delom, predlagamo, da se podjetja, ki so bila ustanovljena 
z vlogo tuje osebe ali domače fizične osebe, ne smejo ukvar- 
jati z zunanjetrgovinskim prometom kot osnovno in edino 
dejavnostjo (3. in 4. člen). Ta podjetja smejo, torej, opravljati 
del zunanjetrgovinskega prometa za lastne potrebe in 
potrebe svojih kooperantov. 

5. do 13. člen 
Pogoji za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa 
Določbe zakona, ki urejajo pogoje za opravljanje zunanjetr- 

govinskega prometa, so najbolj spremenjene v primerjavi 
s privotnim osnutkom zakona, ker se je največji del pripomb 
med razpravo o Odboru za ekonomske odnose s tujino 
Skupščine SFRJ in posameznih skupščin SR in SAP nanašal 
na ta del zakona s splošno ugotovitvijo, da v tem delu niso 
predlagane rešitve, ki spremljajo reformo gospodarskega 
sistema v celoti, zlasti pa v delu večje svobode delovnih 
organizacij oziroma podjetij pri določanju s katero dejav- 
nostjo se bodo ukvarjala, da bi dosegla svoje ekonomske 
cilje. 

Predlagatelj je načeloma sprejel pripombe in sugestije 
k temu delu osnutka zakona, upošteval pa je tudi, da sta bila 
medtem izdana zakon o podejetjih in zakon o vlaganjih tujih 
oseb; zato je rešitve iz prvotnega osnutka zakona spremenil, 
pri čemer je osnovni predlog, da bi registracijo za opravljanje 
poslov zunanjetrgovinskega prometa opravljala pristojna 
gospodarska sodišča pod pogoji, ki jih določa zakon. 
V osnutku zakona so izenačeni vsi gospodarski subjekti, tako 
da, če izpolnjujejo z zakonom predvidene pogoje, lahko 
opravljajo zunanjetrgovinski promet v odvisnosti od dejavno- 
sti, ki jo opravljajo v notranjem prometu. Proizvodna podjetja 
lahko, ne glede na to, ali gre za družbena, za osebna ali 
mešana podjetja, za svoje potrebe in za potrebe svojih koope- 
rantov izvažajo in uvžajo. To pravilo se analogno nanaša tudi 
na podjetja, ki opravljajo storitvene dejavnosti. 

Zunanjetrgovinsko dejavnost kot edino dejavnost po pred- 
logu lahko opravljajo družbena podjetja in mešana podjetja, 
ki so ustanovljena z deležem družbene lastnine. 

Upoštevajoč navedeno in številne OZD, ki se ukvarjajo 
z izvozom in uvozom, smo sprejeli stališče, da je treba tudi 
takrat, ko gre za družbena in mešana podjetja, predvideti 
omejitev za ukvarjanje s trgovinsko dejavnostjo v zunanjetr- 
govinskem prometu. Zato predlagamo, da mora podjetje za 
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opravljanje zunanjetrgovinske dejavnosti razpolagati z dolo- 
čenim premoženjem, ki bi bilo določeno z zakonom in bi 
pomenilo seštevek stvari, pravic in denarja, s katerimi 
podjetje razpolaga (predlagamo da bi to bila protivrednost 
1 mio dolarjev). Predlagano rešitev bomo med nadaljnjo raz- 
pravo ponovno proučili. 

Drugi pogoji, ki so splošni za vsa podjetja ne glede na to, ali 
gre za podjetje, ki opravlja zunanjetrgovinsko dejavnost kot 
edino dejavnost ali za podjetje, ki jo opravlja v okviru proiz- 
vodne oziroma storitvene dejavnosti, so omejeni: 

- na sprejetje statutarne odločitve, da je opravljanje zuna- 
njetrgovinskega prometa edina ali stranska dejavnost; in 

- kadrovsko usposabljanje za opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa; 

- za storitvene organizacije je predvidena tudi obveznost 
razpolaganja z osnovnimi sredstvi, ki ustezajo mednarodnim 
dogovorjenim standardom (npr.: za transportna podjetja 
izpolnitev mednarodnih pogodb za opravljanje teh storitev.) 

Poleg navedenega je z rešitvami, predlaganimi v tem 
osnutku-zakona, v primerjavi s prvotnim osnutkom poeno- 
stavljen postopek registracije, ker so pogoji za vpis v sodni 
register za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa 
natnačno določeni z zakonom in ni predvidena izdaja poseb- 
nega predpisa s strani Zveznega izvršnega sveta, ko gre za 
strokovne kadre, potrebne za opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa pa so prav tako z zakonom predvideni pogoji, 
ki jih morajo izpolnjevati delavci s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi in drugi strokovni delavci, s tem da sama 
podjetja s splošnim aktom določijo število potrebnih strokov- 
nih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili ter poklic, ki 
ustreza vrsti dejavnosti, ki jo opravlja podjetje v zunanjetrgo- 
vinskem prometu. Podjetje bi poslalo zahtevo za vpis v sodni 
register za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa hkrati 
pristojnemu sodišču in Zveznemu sekretariatu za ekonomske 
odnose s tujino, ki bi lahko v 15 dneh obvestil pristojno 
sodišče in vložnike zahteve, da niso izpolnjeni z zakonom 
predvideni pogoji. S tem je precej poenostavljen vpis v sodni 
register, ki se opravi na podlagi dokazov, predvidenih 
s posebnim predpisom, ki ureja način in postopek za vpis 
podjetj v sodni register. 

V 12. členu zakona so predlagana izvzetja glede tega kdaj 
lahko podjetja, ki opravljajo specifične storitve (gostinske, 
turistične, storitve na področju lova in ribolova, storitve 
v marinah ipd.), ali imajo sklenjeno pogodbo o dolgoročni 
kooperaciji s tujo osebo ali izvajajo investicijska dela v tujini, 
brez posebnega vpisa v register za opravljanje posameznih 
storitev tujim osebam, opravljajo te storitve oziroma posle 
s tujimi osebami, ker to izhaja iz narave njihovega dela ozi- 
roma dela, ki ga že opravljajo s tujo osebo (proizvodna koope- 
racija). 

Prav tako predlagamo možnost, da smejo podjetja, ki so 
registrirana za izvajanje investicijskih del v tujini, opravljati 
reeksportne posle, če jim pristojni zvezni organ odobri oprav- 
ljanje tega posla, pri čemer upošteva, da s tem prispevek 
izvozu proizvodov zadevne organizacije. 

Reeksport je praviloma posredniški posel, za katerega je 
potrebna posebna registracija in ki ga opravljajo zunanjetrgo- 
vinske organizacije, registrirane za večje število blaga pri 
izvozu in uvozu. Predlagamo izjemo omenjenega pravila, ko 
gre za izvajalce investicijskih del v tujini pri izvozu v države 
z oteženo izterjavo, kjer se terjatve izterjajo v blagu, tako da se 
praviloma to blago reeksportira na tretja tržišča. V teh in 
drugih podobnih primerih bi iahko Zvezni sekretariat za eko- 
nomske odnose s tujino odobril opravljanje reeksportnega 
posla kot posebnega zunanjetrgovinskega posla, za katerega 
se ta organizacija ne bi registrirala. 

Predlagamo, da se lahko posli montiranja opreme v tujini 
opravljajo brez posebnega vpisa v sodni register za storitve 
montaže, če je podjetje registrirano za izvoz opreme oziroma 
postrojev. 

Predlagamo dopolnitev, tako da tudi zdravstvene ustanove, 
žičnice, kamp naselja smejo izvajati storitve zdravljenja, 
rekreacije in podbno za tuje osebe tudi brez posebne registra- 
cije. 

13. člen 
S to odločbo je Zvezni sekretariat za ekonomske odnose 

s tujino pooblaščen, da sme izdajati odobritve za izvrševanje 
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posamičnega posla zunanjetrgovinskega prometa za lastne 
potrebe tistim organom oziroma organizacijam, ki neoprav- 
Ijajo gospodarske dejavnosti in smiselno temu niso niti regi- 
strirane za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa. Veči- 
noma gre za družbenopolitične organizacije, športne, zdrav- 
stvene, kulturno-prosvetne institucije ipd., ker ni razloga, da 
te institucije ne opravljajo posamičnega izvoza ali uvoza samo 
za svoje potrebe, in da se torej ne napotujejo na registriranje 
izvoznika ali uvoznika, kar se s tem členom predlaga. 

V praksi je pogosto prihajalo do tega, da je morala organi- 
zacija združenega dela, ki ni registrirana za posle izvoza in 
uvoza blaga, opravljati posamičen posel izvoza ali uvoza. Pri 
tem ie-te nimajo interesa, da se posebej registrirajo za izvoz in 
za uvoz omenjenega blaga, glede na to, da gre za posamične 
posle. Zato predlagamo, da se Zvezni sekretariat za ekonom- 
ske posle s tujino pooblasti, da sme izdajati odobritve taki 
organizaciji združenega dela v omenjenih primerih, ko je 
treba opraviti posamičen posel izvoza ali uvoza brez obvezno- 
sti, da temeljijo pravice za izvoz oziroma za uvoz na registra- 
ciji za te posle. 

14. do 23. člen 
Določbe 14. do 23. člena osnutka zakona urejajo režim 

izvoza in uvoza blaga in storitev. 
Zakon o prometu blaga in storitev s tujino je v delu za 

ureditev blagovnega režima vseboval določbe, s katerimi je bil 
urejen trajen režim izvoza in uvoza ter poseben režim v pogo- 
jih oteženih plačil do tujine. 

V predlaganih rešitvah se po tem podrobneje obdeluje 
trajni režim izvoza in uvoza, s tem da so tudi posebne 
določbe, vendar v bistveno spremenjeni bloiki glede na novo 
vlogo blagovnega režima. 

Od sprejetja zakona ob koncu leta 1985 do danes je uvoz 
liberaliziran, tako da se je delež prostega uvoza v celotnem 
uvozu dokaj povečal od prejšnjih 7% na 60%. Hkrati se je 
zmanjšal delež urejenega uvoza. Najmanjša sprememba v tem 
obdobju je bila pri režimu dovoljenj, glede na to, da je bila ta 
oblika uvoza že prej reducirana na manjše število blaga 
(mamila, oborožitev in vojaška oprema ipd ). Omenjene spre- 
membe deleža posameznih oblik uvoza v celotnem uvozu so 
pravzaprav korak naprej k trajnim rešitvam, določenim z zako- 
nom, ko je blagovni režim pri uvozu izključno v funkciji 
smotrnega varstva domače proizvodnje. 

Reprogramiranje zapadlih dolgov do tujine je omogočilo, 
da se blagovni režim razbremeni svoje plačilnobilančne funk- 
cije, ki jo je imel v obdobju veljavnosti omejitve uvoza. 

To omogoča pogoje za odprtost jugoslovanskega tržišča za 
pozitivne vplive svetovnega tržišča, kar bi moralo pozitivno 
vplivati tudi na gibanje cen v državi in stabilnejše pogoje za 
gospodarjenje. 

Ko bo doseženo razmerje urejenega in prostega uvoza, ki 
ga imajo visoko industrijsko razvite države, je nujno z zako- 
nom določiti in aktivirati vse druge ukrepe, ki se v teh državah 
uporabljajo za dopolnilno varstvo lastne proizvodnje (anti- 
dumping, kompenzacijske carine, prelevmaji), po potrebi pa 
tudi drugi ukrepi, ki lahko trajno ali začasno uredijo prosti 
uvoz. 

Vendar za te dopolnilne ukrepe izven carinskega varstva 
morajo veljati pravila obnašanja, sprejeta v svetovni praksi 
(pravila G ATT in drugih mednarodnih dvostranskih in več- 
stranskih pogodb). 

V posameznih določbah osnutka zakona predlagamo na- 
slednje: 

14. člen 
Velja načelo, da sta izvoz in uvoz prosta, kar se nanaša tudi 

na uvoz nadomestnih delov za vzdrževanje uvožene opreme, 
ne glede na to, v katero obliko uvoza so deli razvrščeni (ker 
v seznamu blaga blago ni razvrščeno po namenu, isto blago 
pa ima lahko različne namene - repodukcija, oprema, blago 
za široko porabo, bodisi da je namenjeno za neposredno 
proizvodnjo ali ga uvaža končni uporabnik kot osnovno sred- 
stvo ali ga uvaža trgovinska organizacija, se na ta način 
določi, da je uvoz nadomestnih delov za vzdrževanje opreme 
prost). 

Blago se sme izvažati in uvažati tudi na podlagi kontingen- 
tov. Pri izvozu bi to bilo blago, katerega proizvodnja je neza- 
dostna ali odvisna od različnih okoliščin, ki se ne morejo 

predvideti vnaprej (kmetijska proizvodnja ipd), gre pa za pro- 
izvode strateškega pomena, ki so nujni za stabilnost doma- 
čega tržišča. Pri uvozu bi bilo to samo tisto blago, katerega 
uvoz je treba količinsko in vrednostno omejiti v določenem 
časovnem obdobju, da bi zagotovili razvoj domače proizvod- 
nje, pri čemer so merila razvoja opredeljena z družbenimi 
plani in zaščito zadevne proizvodnje v svetu (kmetijstvo, črna 
metalurgija ipd.). 

Predlagamo, da se kontingent kot oblika uvoza ohrani 
glede na možnost elastičnega izvajanja politike uvoza s tem 
režimom. S povečanjem izvoznega in uvoznega kontingenta 
se lahko med veljavnostjo tega režima prav tako postopno 
izvaja liberalizacija uvoza zadevnega blaga in prehod na prost 
uvoz, ko nehajo veljati razlogi, zaradi katerih je bilo to blago 
razvrščeno v to obliko uvoza (dosežena stopnja razvoja 
domače proizvodnje, povečanje proizvodnje v državi zadev- 
nega proizvoda ipd.). 

Z izvoznim in uvoznim dovoljenjem naj bi bili kot tudi doslej 
zajeti oborožitveni predmeti in vojaška oprema, plemenite 
kovine, zgodovinska in umetniška dela (pri izvozu) ter blago, 
za katero je z mednarodno pogodbo določena obveznost 
stroge kontrole prometa (mamila idr.). 

Glede na prvotni osnutek zakona predlagamo, da se 
pogojno prosti uvoz obdrži kot kategorija uvoza, ki se uvaja, 
ko za to nastopijo izredne okoliščine v okviru začasnih ukre- 
pov. S tem omogočamo, da se ta režim uvoza obdrži, dokler je 
to potrebno. 

Predlagamo, da se v zakonu določi, da sta tudi izvoz in uvoz 
storitev prosta, če z zakonom in predpisi, sprejetimi na pod- 

(lagi zakona, ni določeno drugače. Torej se lahko morebitna 
' omejitev uporabe posameznih storitev v zunanjetrgovinskem 
prometu predpiše z zakonom, s katerim se ureja promet 
omenjenih storitev v državi (na primer: predpisi o izvajanju 
prometnih storitev) ali s posebnimi predpisi Zveznega izvrš- 
nega sveta v skladu s predlaganimi določbami 61. in 62. člena 
osnutka. 

15. člen 
Predlagamo, da se ohrani možnost za urejanje izvoza in 

uvoza z izdajo soglasja, predvsem zaradi usmerjanja uvoza 
posameznega blaga v države v razvoju ter zaradi usklajevanja 
blagovne menjave s posameznimi državami (kliring, sociali- 
tične države Vzhodne Evrope ipd.). 

Glede na veljavno rešitev predlagamo dopolnitev, s katero 
so opredeljena natančnejša merila za regionalno usmerjanje 
izvoza in uvoza, in sicer predvsem zaradi usmerjanja uvoza 
določenih osnovnih surovin (bombaž, kavčuk, južno sadje 
ipd.) iz držav y razvoju ter usklajevanje menjave z državami, 
s katerimi so bile sklenjene pogodbe o uravnovešeni menjavi 
(kliring, socialistične države Vzhodne Evrope). 

16. člen 
Predlagamo, da se s to zakonsko določbo zagotovi spošto- 

vanje predpisov o standardih, tehničnih normativih, predpisa- 
nih za dajanje v promet posameznih proizvodov, ter drugih 
predpisov, ki se nanašajo na zdravstveno in drugo varstvo 
oziroma kakovost blaga iz uvoza. Predpisane pogoje bi 
morala organizacija združenega dela zagotoviti, preden 
sklene pogodbo o uvozu. 

Prav tako predlagamo, da se prepove uvoz blaga, škodlji- 
vega za zdravje ljudi in za človekovo okolje, Zvezni izvršni svet 
pa bi lahko prepovedal ali predpisal pogoje za uvoz tudi 
drugega blaga, za katero oceni, da utegne biti njegov nekon- 
trolirani uvoz škodljiv. 

17. do 19. člen 
Predlagamo, da Zvezni izvršni svet po prejšnjem mnenju 

Gospodarske zbonice Jugoslavije razvrsti blago v posamezne 
oblike izvoza in uvoza ter da vsako leto določi obseg kontin- 
gentov za izvoz in uvoz z regionalno strukturo uvoza. Ker je 
bilo v letu 1985 to blago razvrščeno, za naslednje obdobje 
preostane nadaljnja liberalizacija uvoza, in sicer predvsem 
z odpravo režima pogojno prostega uvoza. 

Kontingenti se razdelijo najpozneje do 1. decembra teko- 
čega leta za naslednje leto, s tem da so pri rezdelitvi izvoznih 
kontingentov udeleženci organizacije - proizvajalci, pri raz- 
delitvi uvoznega kontingenta pa uporabniki - porabniki. Raz- 
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lično od prejšnjih rešitev predlagamo, da se, kadar je kontin- 
gent samo zaščitna kategorija, zagotovi, da v razdelitvi ne 
pride do monopolnega obnašanja posameznih gospodarskih 
subjektov, temveč da se določeni kontingenti razdelijo med 
zainteresiranimi organizacijami združenega dela za izvoz ozi- 
roma uvoz. Med dolgoletno uporabo tega instrumenta bla- 
govnega režima so bile pripombe, da organizacija združe- 
nega dela, ki sodeluje pri delitvi, ki so neposredno zainteresi- 
rane, da zaradi svoje proizvodnje preprečijo ali zmanjšajo 
izvoz oziroma uvoz, pogojujejo sklepanje samoupravnega 
sporazuma z omejitvijo in zmanjšanjem že določenega 
obsega izvoza in uvoza. Prav tako ugotavljamo, da določeni 
proizvajalci proizvodov, za katerih uvoz se opravlja razdelitev 
kontingentov in ki sodelujejo v razdelitvi in dobijo največji del 
kontigentov, postanejo trgovci teh istih proizvodov iz uvoza 
glede na nižje cene teh proizvodov iz uvoza v primerjavi 
z lastnimi proizvodi namesto proizvajalcev, katerih proizvod- 
nja se zavaruje z omejitvijo uvoza. 

Če se kontingenti ne razdelijo do roka, določenega z zako- 
nom, jih v nadaljnjih 30 dneh razdeli Zvezni sekretariat za 
ekonomske odnose s tujino. 

Kontingenti so praviloma letna kategorija, tako da se 
z zakonom kot izjema določi možnost, da se lahko kontingent 
določi za obdobje uvoza, daljše od enega leta, če se blago, 
zlasti oprema, uvaža sukcesivno v več letih ali če gre za 
dolgoročni posel. To naj bi se nanašalo predvsem na uvoz na 
kredit. 

20. člen 
Predlagamo, da Zvezni sekretariat za ekonomske odnose 

s tujino sme določiti posameznim podjetjem dodatni kontin- 
gent za uvoz, in sicer: 

- če je blago zaradi višje sile uničeno; 
- če se blago uvaža na podlagi mednarodne licitacije iz 

kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj; 
- če gre za dopolnilni kontingent za povečani izvoz; 
- če proizvodnja določenega blaga presega potrebe doma- 

čega trga, se lahko odobri kontingent za izvoz. 
Sekretariat upošteva v omenjenih primerih, da se z odobri- 

tvijo dopolnilnega kontingenta ne moti načrtovana proporc 
plačilne bilance oziroma da z razdelitvijo kontingentov za 
izvoz ne pride do motenj pri preskrbljenosti domačega tr- 
žišča. 

21. člen 
S to določbo osnutka je določen režim uvoza za potrebe 

družbenopolitičnih skupnosti, njihovih organov in organi- 
zacij. 

Predlagamo, da smejo uvažati družbenopolitične skupnosti 
ter njihovi organi in organizacije blago in storitve do določe- 
nega obsega plačila zneska deviz, ki se določi z aktom pristoj- 
nega organa oziroma ki jih določijo skupščine omenjenih 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Ko gre za blago, za katero je predpisano, da se uvaža na 
podlagi kontingentov, je treba pridobiti kontingent tudi za ta 
uvoz. 

Predlagana rešitev se razlikuje od trenutno veljavne, po 
kateri je potrdilo Gosodarske zbornice Jugoslavije, da zadev- 
nega blaga ne proizvajamo pri nas, nadomeščalo kontingent. 

V pogojih, ko je kontingent izključno zaščitna kategorija 
domače proizvodnje, ni razlogov, da se uvoz blaga na kontin- 
gentu zunaj gospodarstva opravlja drugače kot v gospodar- 
stvu. 

Pri tem upoštevamo, da se bo blago na kontingentu 
bistveno zmanjšalo in da bodo v razdelitvi kontingentov 
v Gospodarski zbornici Jugoslavije za vse organizacije znašla 
uvozna podjetja, če gre za subjekte, ki ne sodelujejo direktno 
pri razdelitvi kontingentov v Gospodarski zbornici Jugosla- 
vije. 

Predlagamo, da se Zvezni sekretariat za notranje zadeve 
pooblasti, da uredi uvoz in izvoz varnostnih sredstev in repro- 
dukcijskega materiala, potrebnega za njihovo proizvodnjo. 
Predlagano je bilo, da zunanjetrgovinski promet varnostnih 
sredstev opravlja Zvezni sekretariat za notranje zadeve ozi- 
roma Inštitut za varnost po njegovem pooblastilu. 

Inštitut za varnost, ki je v sestavi Zveznega sekretariata za 
notranje zadeve, je predlagal spremembo in dopolnitev 
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zakona o prometu blaga in storitev s tujino, tako da se kot pri 
Zvezni direkciji za posebne namene z zakonom določi, da 
omenjeni inštutut sme opravljati zunanjetrgovinski promet 
varnostih sredstev in opreme. 

V svoji obrazložitvi inštitut navaja, da je v 9. členu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delov- 
nem področju zveznih upravnih organov in zveznih organiza- 
cij (Uradni list SFRJ št. 7/85 in 24/88) v 6. točki prvega 
osstavka 54. člena Inštitut za varnost pooblaščen, da v okviru 
svojega delovnega področja opravlja promet specifičnih sred- 
stev, ki se uporabljajo pri delu varnostnih organov in var- 
nostne službe. 

Inštitut po navedenih zakonskih rešitvah opravlja neposre- 
den promet specifičnih varnostnih sredstev in opreme 
v državi in s tujino, na zahtevo varnostnih organov in var- 
nostne službe ter drugih subjektov sistema družbene samo- 
zaščite in za njihove potrebe. 

22. člen 
Določeno je spremljanje uresničevanja trgovinske bilance, 

zlasti prostega uvoza glede na visok odstotek deleža tega 
uvoza v celotnem jugoslovanskem uvozu po opravljeni libera- 
lizaciji uvoza. 

23. člen 
Predlaga se, da se kot izjema določijo pogoji, pod katerimi 

se lahko šteje, da je bil izvoz in uvoz izvršen, tudi ko blago ni 
šlo čez carinsko črto. 

V praksi so primeri, ko domača organizacija združenega 
dela na podlagi sklenjene pogodbe s tujo firmo opravlja 
določeni promet blaga in storitev s tujino, ne da bi blago šlo 
čez jugoslovansko mejo. 

Po sklenjeni pogodbi o opravljenju določenega zunanjetr- 
govinskega posla mora praviloma organizacija združenega 
dela v določenem roku izvoziti oziroma uvoziti blago, kar 
potrdi s carinskimi delaracijami o izvozu in uvozu. To je tudi 
podlaga za plačilo oziroma izterjavo iz tujine, dokazilo o pri- 
javljenem zunanjetrgovinskem poslu in uveljavitev določenih 
pravic. 

Vendar v določenih primerih, zlasti ko gre za posamezne 
faze izvoznega oziroma uvoznega posla, se zastavlja vpraša- 
nje potrebe po fizičnem prehodu blaga čez jugoslovansko 
mejo. 

V takih primerih bi opravljanje celotnega izvoznega ozi- 
roma uvoznega posla terjalo dodatne stroške zaradi tran- 
sporta blaga do meje oziroma čez njo. 

Najpogostejši primeri v praksi so, ko domače organizacije 
začasno uvažajo na podlagi sklenjene pogodbe s tujo firmo 
tuje blago za plemenitenje. Po končanem oplemenitenju 
ostane del oplemenitenega blaga v državi, in sicer tako, da 
omenjeno blago domača organizacija združenega dela kupi 
od tuje firme - lastnika blaga. Z zakonom določeni primeri 
izvozno-uvoznega carinjenja so bili poleg oplemenitenja posli 
z odstopanjem graditve investicijskega objekta tujemu izva- 
jalcu, ko omenjeni izvajalec ostopi del posla (dobavo dela 
opreme) domači OZD. 

Poleg primerov, omenjenih v zakonu, je v praksi tudi vrsta 
drugih primerov, ko blago ne gre čez carinsko črto oziroma 
ostane v državi, vendar se plačilo ali izterjava izvrši v devizah. 

Vendar s fiktinim izvozno uvoznim carinjenjem blaga, ki ne 
gre čez jugoslovansko mejo, če le-to ni omejeno na določene 
primere, se lahko uzakoni uporaba tega načina za razvijanje 
odnosov nakupa in prodaje med domačimi osebami s plači- 
lom v devizah. 

Z omogočanjem izvozno-uvoznega carinjenja, ne da bi šlo 
blago čez carnsko črto, se izognemo nepotrebnemu plačilu 
transportnih stroškov, ki bi jih plačali, če bi blago izvozili iz 
Jugoslavije in takoj potem uvozili v Jugoslavijo samo zaradi 
carinjenja in prehodu čez mejo; priznavanje izvoznega tret- 
maja v takih primerih je omogočalo tudi druge prednosti za 
izvoznike, kot so pravice do uvoza na podlagi pogojno pro- 
stega uvoza (povečanje družbeno priznanih reprodukcijskih 
potreb) in druge prednosti, ki jih imajo izvozniki pri uresniče- 
vanju izvoza in deviznega priliva. 

Zato predlagamo, da se omogoči izvozno-uvozno carinjenje 
tako, da Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino 
v omenjenih in podobnih primerih odobri izvozno-uvozno 
carinjenje blaga. 
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24. do 36. člen 
Določbe 24. do 36. člena osnutka zakona urejajo posebne 

oblike zunanjetrgovinskega prometa, in sicer: 

24. člen 
Predlagamo, da se uvoz opreme in drugega blaga kot 

ustanoviteljska vloga ali povečanje te vloge s strani tuje osebe 
opravlja prosto ali s soglasjem zveznega upravnega organa, 
če gre za opremo na kontingentu in dovoljenju. V tem primeru 
se s soglasjem pridobi enkratna pravica do uvoza. 

25. do 31. člen 
Določbe teh členov osnutka zakona urejajo posle dolgo- 

ročne kooperacije domačih in tujih oseb. 
Navedeno je, kaj je mišljeno z dolgoročno proizvodno 

kooperacijo podjetij in tujih oseb. To je sodelovanje pri proiz- 
vodnji skupnega proizvoda, menjava delov, sklopov, podsklo- 
pov, delov, ki se vgrajujejo v skupni proizvod, ter dobava 
delov, sklopov in podsklopov s strani ene pogodbene strani 
ter dobava gotovega proizvoda, v katerega te dele, sklope in 
podsklope vgrajuje druga pogodbena stran. 

Posli dolgoročne proizvodne kooperacije so se precej 
povečali v zadnjih dveh letih. To povečanje pa ni bilo rezultat 
razvijanja višjih oblik sodelovanja s tujino, temveč sklepanja 
poslov, da bi se ustvarile določene ugodnosti v veljavnem 
režimu uvoza in plačevanja. V blagovnem režimu se to nanaša 
na izjemo v obveznosti pridobivanja kontingentov; v režimu 
plačevanja izvzetje pri vseh omejitvah pri plačevanju uvoza, ki 
so veljale v obdobju zanjih dveh let (prednosti plačevanja, 
izločanje deviz na ravni pooblaščenih bank za kritje splošnih 
in družbenih potreb ipd.) in v režimu uvozne obremenitve, ker 
se niso porabljale takse pri plačevanju do tujine, glede na to, 
da ti posli praviloma potekajo po kontokorentnih računih, 
skozi remplacemer.t pa so bili le-ti najpogosteje pri uvozu 
oproščeni tudi dela drugih uvoznih davščin. 

Omenjeno definicijo poslov dolgoročne proizvodne koope- 
racije s tujino predlagamo, da bi usmerili nadaljnji razvoj teh 
poslov v zaželeno smer, in da bi preprečili sklepanje komerci- 
alnih vezanih poslov, ki ne vsebujejo osnovnih atributov pro- 
izvodne kooperacije. Za kooperacijske posle ni mogoče šteti 
poslov, kadar se uvažajo proizvodi različnih proizvodnih de- 
javnosti. 

Določeno je, da mora biti pogodba o dolgoročni kooperaciji 
sklenjena v pisni obliki, s tem. da mora poleg bistvenih ele- 
mentov vsebovati tudi elemente, nujne za obračun oziroma 
plačevanje in izterjavo z medsebojnimi dobavami sestavnih 
delov v okviru kooperacije oziroma izvajanje in uporabljanje 
z zakonom določenih storitev ipd. 

Predlagali smo, da se tuji osebi omogoči realizacija 
pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji z dobavami tudi 
iz podjetij, katerih sedež je zunaj države, v kateri je sedež 
matičnega podjetja. 

Predpisano je, da mora biti vrednost izvoza in uvoza 
v okviru kooperacije vsaj enaka oziroma v razmerju 1:1. 

Pogodbe o dolgoročni kooperaciji s tujino bi odobraval in 
registriral Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino 
(prej Zvezni komite za energetiko in industrijo). 

Sedanje rešitve, ki določajo, da se za uvoz blaga, ki je 
predmet kooperacije in je na režimu kontingenta, ne določi 
kontingent, temveč da je odobritev za sklepanje pogodbe 
hkrati pravica do uvoza iz tega naslova, smo ohranili, da bi 
obdržali dolgoročnost poslov in varnost pri poslovanju za ves 
čas trajanja pogodbe. 

Spravljanje uvoza v okviru kooperacije v blagovni režim bi 
ogrozilo izvršitev teh poslov, ker bi utegnilo v postopku razde- 
litve kontingentov vsako leto iz različnih razlogov povzročiti, 
da organizacija združenega dela - nosilka kooperacije ne 
dobi kontinenta. Z izvršeno in bližnjo liberalizacijo uvoza bo 
število vrst blaga, ki se uvaža na podlagi kontingentov, precej 
manjše, da to ne bi ogrozilo proporca plačilne bilance. Pri tem 
je kooperacija tudi bilančno nevtralna glede plačilne bilance. 
To je hkrati tudi razlog, da ostane odobritev zveznega uprav- 
nega organa. 

Kar zadeva dosedanje tendence za povečanje teh poslov in 
odstopanje od meril industrijske in druge kooperacije, bo 
večja liberalizacija uvoza, poenotenje pogojev za gospodarje- 
nje pri rednem izvozu in uvozu s kooperacijo odpravila 

potrebo, da se kooperacija uporabi kot oblika, da bi se izog- 
nili restrikcijam in obremenitvam, ki veljajo za reden uvoz. 
Z zakonom določena definicija, da je s kooperacijo mišljena 
predvsem menjava delov za proizvodnjo skupnega proizvoda 
ter izvajanje in uporabljanje določenih storitev, bi prav tako 
morala prispevati k spravljanju kooperacije v realne okvire. 

Določeni so primeri oziroma merila za zavrnitev izdajanja 
odobritev oziroma registracije pogodbe o dolgoročni koope- 
raciji z zakonom, da bi se objektiviziralo delo zveznega or- 
gana. 

32. člen 
Predlagamo, da se z zakonom opredeli, kaj je mišljeno 

s kompenzacijskim poslom za razliko od drugih vezanih 
poslov izvoza in uvoza. Kompenzacijski posli s tujino so po 
predlagani definiciji samo posli menjave, torej tisti posli, kjer 
se izvoz blaga in storitev plača z uvozom blaga in storitev; te 
posle naj bi odobril Zvezni sekretariat za ekonomske odnose 
s tujino. Merila za odobritev teh poslov naj bi bila nemožnost 
izterjave izvoza v devizah zaradi plačilnobilančnih težav 
države, v katero se izvaža. Zvezni izvršni svet naj bi piredpisal 
natančnejše pogoje, način in roke, v katerih se smejo oprav- 
ljati ti posli, s tem predpisom pa bi se lahko za posamezne 
vezane posle izvoza in uvoza predpisala obveznost pridobiva- 
nja odobritve pristojnega organa ter pogoji za odobritev teh 
poslov. 

To predlagamo zato: 
- da bi se opravljanje poslov po odobritvi zveznega uprav- 

nega organa nadaljevalo, samo če so ti posli izjema glede na 
redni izvoz in uvoz, kar so posli menjave, ker se odstopa od 
običajenega načina plačila s tujino. To zmanjšuje administra- 
tivni postopek v Zveznem sekretariatu za ekonomske odnose 
s tujino, ker opada ogromen pritisk, ki je bil prisoten tudi 
v drugih »vezanih poslih«; 

- da bi se dala večja prostost organizacijam združenega 
dela pri samostojnem sklepanju drugih vezanih poslov izvoza 
in uvoza, kadar to zahteva interes domačega in tujega part- 
nerja; 
- da bi odpravili ugotovljeno prakso, da se v odobritvi 

zveznega upravnega organa krijejo precejšnji odmiki cen pri 
izvozu in uvozu od cen omenjenega blaga na svetovnem 
tržišču, ker bi prosto sklepanje teh poslov povečalo odgovor- 
nost podjetij. 

Pri tem upoštevamo, da se ti posli zmanjšujejo z organizira- 
njem dela deviznega tržišča, ker je bila njihova rast nad 
normalo bolj rezultat oteženih plačil do tujine kot dejanskih 
potreb partnerjev, da vežejo izvoz in uvoz. Razen tega dobr- 
šen del dosedanjih vezanih poslov ni temeljil na pogodbi 
domače in tuje osebe, temveč je bil posel vezan z naše strani, 
tuje osebe pa niso bile medsebojno povezane. 
Kar zadeva četrti odstavek tega člena, ki določa možnosti, da 
se tudi uvoz opreme, kadar se odplačuje z dobavami blaga, 
proizvedenega s to opremo, omogoči z menjavo, kaže, da bi 
le-ta prav tako bil izjema in neugodno vplival na plačilno 
bilanco države, ker je pod kontrolo pristojnega zveznega 
organa, gre pa za povečano proizvodnjo za izvoz, ki jo omo- 
goča uvožena oprema. 

33. člen 
Pod pojmom posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu so 
taksativno navedene blagovne in finančne transakcije, ki so 
oblika poslov posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, 
za katere morajo biti organizacije združenega dela, ki jih 
želijo opravljati, tudi registrirane. 

Natančnejše predpise o teh poslih izda Zvezni izvršni svet. 
Pri sprejetju zakona ob koncu leta 1985 je bila zakonska 

določba, ki določa te posle, dopolnjena z nekaterimi rešitvami 
iz prakse, vsebovanimi v spremnih predpisih, in so materialne 
narave (vprašanje tretmaja teh poslov glede na redni izvoz in 
uvoz ipd.). 
Predlagamo, da sta pri poslih remplacementa izvoz in uvoz 
prosta, ker izvoz domačega blaga dosega določene finančne 
pozitivne učinke, uvoz blaga pa zagotavlja, da domače tržišče 
ni oškodovano z izvozom blaga, ki je praviloma strateškega 
značaja (npr. nafta). 
Posli zunanjetrgovinskega remplacementa - izvoz in uvoz 
istovrstnega blaga (različno od carinskega remplacementa, ki 
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je širši) niso začasni izvoz in uvoz, vendar so v bistvu nev- 
tralni, ker se izvaža domače blago, v zamenjavo pa se na 
domači trg uvaža tuje blago iz istega odstavka carinske 
nomenklature. Razlogi za opravljanje teh poslov so ali eko- 
nomske narave ali gre za sezonsko blago, ki ima ugodne 
pogoje za izvoz oziroma uvoz v določenih časovnih obdobjih. 
Predlagamo, da se v okviru poslov posredovanja v zunanjetr- 
govinskem prometu določijo tudi posli menjave, kjer je to 
nujno zaradi prevzema blaga iz države v razvoju z oteženo 
izterjavo, za katero pa ni interesa za uvoz v državo, in poslov 
konverzije jugoslovanskega dolga v dinarje, kar je nova mož- 
nost za zmanjšanje jugoslovanskega terjatvenega salda pred- 
vsem v klirinških državah. 

Glede na sedaj veljavne določbe v zakonu je predlagano, 
naj se z zakonom natančneje določijo merila za opravljanje 
posameznih reeksportnih poslov, s čimer se v zakonu objekti- 
vizirajo pogoji za soglasje za opravljanje teh poslov in na ta 
način zmanjša diskreacijska pravica pristojnih organov. 

34. člen 
Upoštevajoč, da so razen blagovnih list za brezcarinsko 

menjavo, ki je vezana na menjavo obmejnih območij, s posa- 
meznimi sosednimi državami tudi širše liste blaga, ki obse- 
gajo blago, ki se ne proizvaja v obmejnem območju oziroma, 
ki ni namenjeno za potrebe tega območja, predlagamo mož- 
nost, da v okviru obmejne menjave s sosednimi državami 
nastopa tudi blago širšega območja oziroma proizvedenega 
tudi zunaj obmejnega območja, s tem da smejo biti v tem 
primeru kot subjekti - nosilci maloobmejnega prometa vsa 
podjetja s tega območja ali deli podjetij zunaj tega omočja, 
s katerimi so registrirani za opravljanje tega prometa. 

Ta določba ureja pogoj za izvoz in uvoz v okviru sejemskih 
kompenzacijskih poslov s tujino. 

Zvezni izvršni svet bo vsako leto, določil do katere vrednosti 
se sme izvažati in uvažati iz tega naslova, in sicer za vsak 
sejem posamič (Gradec, Alpe-Adrija idr.). To bi se določalo 
tudi na podlagi predloga gospodarskih zbornic republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Blagovne liste izvoza in uvoza bo prav tako določala Gospo- 
darska zbornica Jujgoslavije v sodelovanju z republiškimi 
zbornicam in pokrajinskima zbornicama. 

36. člen 
Predlagano je, da se razen skupnih ulaganj, kooperacije in 

dolgoročnih poslov zunanjetrgovinskega prometa vse ostale 
posamezne oblike zunanjetrgovinskega prometa (kompenza- 
cijski posli, sejemski kompenzacijski posli in maloobmejni 
promet ipd.) opravljajo v okviru veljavnega blagovnega re- 
žima. 

37. do 57. člen 
Ti člen se nanašajo na urejanje gospodarskih storitev orga- 

nizacij združenega dela (podjetij) v zunanjetrgovinskem pro- 
metu. 

Določene so posamezne oblike gospodarskih storitev 
s tujino, kot so: mednarodna špedicija, mednarodni prevoz 
blaga in potnikov, mednarodni prometno-agencijski posli, 
turistični posli s tujino, gostinski posli s tujino, posamezne 
storitve športnega lova in ribolova tujim osebam in posli 
pogodbene kontrole kakovosti in količine blaga in druge 
gospodarske storitve, ki so sedaj bolj izrazite in so posebej 
definirane z zakonom. 

38. do 47. člen 
Ti členi urejajo> izvajanje investicijskih del v tujini oziroma 

natančneje določajo, kaj se vse šteje za izvajanje investicij- 
skih del v tujini, določene pa so tudi posebnosti glede na 
reden izvoz in uvoz, ki so značilne za tovrsten zunanjetrgovin- 
ski promet, oziroma storitve ter izvoz opreme in materiala 
oziroma uvoz, ki spremlja izvajanje investicijskih del v tujini. 

Izvajanje investicijskih del v tujini je sedaj urejeno s poseb- 
nim zakonom. Pri izdelavi osnutka tega zakona je bilo oce- 
njeno, da je mogoče večino snovi tega posebnega zakona 
zajeti z zakonom o zunanjetrgovinskem prometu, delno pa 
z zakonom o opravljanju gospodarskih dejavnosti s tujino (del 
ureditve ustanavljanja in delo delovnih enot v tujini). 

S tem in z zajemanjem zakonske ureditve, ki ureja dolgo- 
ročno proizvodno kooperacijo s tujino, oddajanje graditve 
investicijskih objektov v državi tujemu izvajalcu, pridobivanje 
in odstop materialnih pravic, je s tem osnutkom zakona precej 
zmanjšana veljavna zakonska ureditev na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino, tako da bi bil celoten zunanjetrgovinski 
promet blaga in storitev pregledneje, natančneje in enotneje 
urejen. 

Ob širšem posvetovanju pri izdelavi tega osnutka zakona 
z gospodarstveniki, republiškimi in pokrajinskimi organi 
s področja ekonomskih odnosov s tujino je bilo izraženo 
mnenje, daje treba na področju ekonomskih odnosov s tujino 
bolj združiti zakone in druge predpise. 

38. člen 
V njem je definicija, kaj se štje za izvajanje investicijskih del 

v tujini. Na predlog Gospodarske zbornice Jugoslavije je 
vključena določba pod 7), ki v izvajanje investicijskih del 
v tujini všteva tudi inženiring. 

39. člen 
Predvideno je, da sme pogodbo o izvajanju investicijskih 

del v tujini skleniti bodisi organizacija združenega dela izva- 
jalka, če je registrirana za izvoz in uvoz takih storitev, bodisi 
zunanjetrgovinska organizacija združenega dela (podjetje) 
kot nosilka dela, pogodbo pa lahko sklenejo tudi skupaj, če so 
vsi skupaj nosilci posla. 

Ta člen ureja, da lahko nosilec posla za izvajanje investicij- 
skih del v tujini vzame domače ali tuje kooperante, kooperanti 
pa tudi proizvajalce. 

40. člen 
Predlagano je, kaj naj vsebuje pogodba o izvajanju investi- 

cijskih del v tujini, pri tem pa mora izvajalec del poleg bistve- 
nih elementov pogodbe zavarovati plačilo tudi v državah 
z oteženim plačilom tako, da si preskrbi garancije prvora- 
zredne tuje banke. 

Medsebojne pravice in obveznosti uredijo udeleženci posla 
sporazumno. 

41. člen 
Ta člen natančneje ureja kooperantsko razmerje med ' 

domačim izvajalcem del in tujo osebo, s katero skupaj izvaja 
zadevna dela. 

42. člen 

Ta zakonska določba določa pogoje, pod katerimi nabavlja 
podjetje opremo za izvajanje del v tujini (lastna osnovna 
sredstva) ter opremo in material, ki jih vgrajuje v objekt, ki se 
gradi v tujini. 

Predlagano je, da ostanejo rešitve, ki so bile sprejete 1985 
in na podlagi katerih se ob popolnoma svobodnem poslova- 
nju usmerjajo izvajalke investicijskih del v tujini bolj uporab- 
ljajo domačo opremo (kot osnovna sredstva ter za vgraditev 
v investicijski objekt), če pa to pogoji omogočajo, tudi domač 
material. 

Zato predlagamo, naj bi organizacije lahko kupovale v tujini 
opremo in material predvsem, če gre za opremo in material, ki 
se ne proizvaja v državi ali če so drugi opravičeni razlogi 
(tečajni pogoji tujega investitorja, neustrezna oprema, mate- 
rial v državi ipd.). 

Za nakup opreme in materiala v tujini se ne uporabljajo 
določbe, ki veljajo za uvoz v Jugoslavijo. 

Za uvoz delovnih sredstev za izvajanje investicijskih del je 
predlagan postopek obveznega zbiranja ponudb z obvezno 
udeležbo domače strojne industrije. 

43. člen 
Predlagano je, da bi smel izvajalec del v tujini v državi, 

v kateri izvaja investicijska dela, sprejeti ponudbo za izpolni- 
tev drugega posla le, če ga prijavi pristojnim organom zaradi 
evidence. 

44. člen 
Predlagamo, da se ohranijo veljavne rešitve pri vrnitvi 
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snovnih sredstev z gradbišč v tujini po končanih delih, po 
aterih je uvoz takih sredstev, uporabljenih za izvajanje inve- 
ticijskih del, prost. 

45., 46. in 47. člen 
45., 46. in 47. člen urejajo oddajanje izvajanja investicijskih 

el oziroma posameznih del na investicijskem objektu tujemu 
•vajalcu v Jugoslaviji, kar je do sedaj urejal poseben zakon. 
Posamezni členi urejajo naslednje: 

45. člen 
Predlagano je, da se graditev objekta v Jugoslaviji odda tuji 

>sebi izključno na podlagi razpisanega natečaja pod pogoji, 
i zagotavljajo, da se natečaja udeležijo domača podjetja in 
la imajo prednost, če ponudijo enake pogoje. 

46. člen 
V tem členu je med drugim predvideno, da se mora domači 

nvestitor glede na tujega izvajalca zavarovati z garancijo 
"aradi povračila morebitne škode (izogibanje in neredno 
zpolnjevanje pogodb) in s polaganjem varščine za udeležbo 
7a natečaju. 

47. člen 
Predvideno je obvezno vpisovanje pogodbe o oddajanju 

graditve objekta tujemu izvajalcu pri Zveznem sekretariatu za 
ekonomske odnose s tujino, ki pogodbe ne vpiše, če ni 
v skladu z veljavnimi predpisi ter tehničnimi in drugimi nor- 
mativi, ki veljajo v Jugoslaviji. Pri omenjenem sekretariatu se 
vpišejo tudi pogodbe domačih podjetij o izvajanju investicij- 
skih del v tujini. 

48. do 57. člen 
Druge gospodarske storitve v zunanjetrgovinskem prometu 

so navedene zaradi vpisa v register (delovnega področja) 
podjetja, ker se v sodni register vpišejo za opravljanje zuna- 
njetrgovinskega prometa glede na vrsto storitev, ki jih oprav- 
ljajo. 

48. člen 
Navedeno je, katere storitve smejo opravljati podjetja, regi- 

strirana za posle mednarodne špedicije. 
V 49. členu je predvideno, da smejo podjetaja, registrirana 

za mednarodni prevoz blaga in potnikov, opravljati storitve 
v železniškem, cestnem, pomorskem, zračnem, jezerskem in 
rečnem prometu. 

50. člen ureja, katere storitve sme opravljati podjetje, regi- 
strirano za mednarodno prometno-agencijske posle. 

V 51. členu je predvideno, katere turistične storitve smejo 
opravljati podjetja, registrirana za opravljanje teh storitev 
v zunanjetrgovinskem prometu. 

V 52. členu so predvidene storitve oskrbovanja tujih in 
domačih prevoznih sredstev na tujih relacijah, luške storitve, 
letališke storitve in skladiščenje, ki so zelo pogoste v poslova- 
nju s tujimi osebami. 

53. člen ureja mednarodne sejemske prireditve v Jugoslaviji 
ter udeležbo tujih podjetij na sejemskih in razstavnih priredi- 
tvah v tujini. 

54. člen ureja razmerja med podjetji, ki opravljajo pogod- 
beno kontrolo kakovosti in količine blaga v izvozu in uvozu, 
ter domačimi in tujimi osebami, za katere se opravljajo te 
storitve, posli, ki se opravljajo v okviru te kontrole idr. 

55. člen 
Ta člen ureja posle zastopanja tujih firm. 

Ta člen natančneje določa, kaj se šteje za zastopniške 
posle. Ti posli obsegajo: opravljanje del, ki jim sledi sklepanje 
pogodb o nakupu ali prodaji blaga in storitev v imenu in za 
račun tujih firm, vzpostavljanje stikov med tujimi firmami in 
jugoslovanskimi organizacijami združenega dela zaradi skle- 
panja pogodb, ter. delo v zvezi z izpolnjevanjem teh pogodb. 

S posli zastopanja tujih firm je mišljeno tudi sklepanje 
pogodb o nakupu ali prodaji blaga ali pogodb o opravljanju 
storitev v imenu in za račun tuje firme in držanje konsignacij- 

skih skladišč in servisov za vzdrževanje uvožene opreme 
oziroma trajnih potrošnih dobrin. 

Natančnejše predpise o teh poslih izda na predlog Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije Zvezni izvršni svet. 

Novost glede na dosedanje rešitve je določba, po kateri 
morajo konsignaterji oskrbovati domači trg (servise in proda- 
jalne) z nadomestnimi deli, potrebnimi za vzdrževanje potroš- 
nega tujega blaga, ki se prodaja na konsignaciji. Uvoz bo 
prost, limita pa bi bila višina zastopniške provizije. 

56. člen ureja prodajo tujega blaga in blaga domače proiz- 
vodnje iz brezcarinskih prodajaln. Predlagan je, da se lahko 
tuje blago začasno hrani v brezcarinski prodajalni zaradi 
prodaje za devize na podlagi pogodbe, ki jo imetnik proda- 
jalne sklene neposredno s tujo osebo (komisijska pogodba), 
ali na podlagi pogodbe z generalnim zastopnikom tuje osebe 
v Jugoslaviji. V teh prodajalnah bi se lahko prodajalo tudi 
blago,ki se začasno uvozi v okviru odobrenega reeksportnega 
posla. Zvezni izvršni svet bo po potrebi predpisal, katero 
blago se ne sme prodajati v teh prodajalnah, ter obveznosti 
imetnika prodajalne, da zagotovi v določenem odstotku pro- 
dajo domačega blaga za devize. 

V 57. členu se predlaga, da bi smela podjetja za opravljanje 
gospodarskih dejavnosti v posebnih carinskih conah prosto 
uvažati blago in storitve v coni. Predlaga se tudi, da se blago 
iz cone v Jugoslavijo lahko samo začasno uvozi zaradi ople- 
menitenja in ponovno oplemeniteno vrne v cono ali izvozi. Za 
dokončni uvoz blaga iz cone v Jugoslavijo bi se torej uporab- 
ljal redni uvoz. 

58. do 60. člen 
Zvezni izvršni svet je na seji dne 13. avgusta 1987 sklenil, da 

se zaradi zboljšanja posameznih rešitev v zakonu v zvezi 
z uporabo storitev tujih oseb s strani pristojnih zveznih orga- 
nov pošljejo Zveznemu sekretariatu za ekonomske odnose 
s tujino ustrezni predlogi. Predloge sta poslala Zvezni komite 
za promet in zveze in Jugoinspekt, pri čemer sta opozorila na 
prakso v svetu. Kadar gre namreč za prevozne storitve,je več 
držav predpisalo obveznost uporabe domačih transportnih 
zmogljivosti za prevoz blaga, ki se izvaža na kredit ali se 
obravnava kot »državno breme«. 

Tudi pri kontroli kvalitete in kvantitete blaga so posamezne 
države postavile pogoj, da pri večjih nabavah to opravljajo 
domače organizacije. 

Ureditev t.i. netradicionalnih storitev (informatika, teleko- 
munikacije, bančnitvo, zavarovanje, komercialne, pravne, 
računovodske in druge storitve) je zelo kompleksno vpra- 
šanje. 

Izkušnje industrijsko razvitih držav opozarjajo na zahtev- 
nost in heterogenost zakonske ureditve glede na specifične 
značilnosti vsakega od teh sektorjev, njihov pomen in občut- 
ljivost za ekonomski, socialni razvoj in varnost države in se 
praviloma večina odloča za negativno definicijo storitev. 

Ta snov je urejena v mnogih in zelo različnih zakonskih 
aktih, pri federalnih državah (ZDA, Kanada) pa je zakonodajna 
ureditev razdeljena med zvezne države in federalne enote. 

Vse države se zavarujejo z različnimi sredstvi, vštevši 
pogoje in standarde za ustanovitev in poslovanje tujih firm, ki 
izvajajo take storitve. 

Najpogosteje se kot storitve v mednarodnem prometu ome- 
njajo storitve na področju gradbeništva, na področju prometa 
in zvez, gostinstva in turizma ter druge storitve, ki spremljajo 
trgovino, kot so bančne storitve, storitve zavarovanja ipd. 
V predlaganih določbah 51. do 60. člena so definirane stori- 
tve, ki so značilne za zunanjetrgovinski promet, s tem da je 
dana možnost, da se za storitve v zunanjetrgovinskem pro- 
metu lahko štejejo tudi druge storitve z elementom tujinstva. 

Sedanja zakonska ureditev v mednarodni praksi opozarja 
na naslednja načela pri urejanju storitev, ki jih subjekti neka- 
terih držav izvajajo ali uporabljajo v medsebojnem razmerju 
s subjekti drugih držav. 

V prvi vrsti je to vzajemnost pri izvajanju in uporabi storitev, 
ki se vzpostavi s večstranskimi ali dvostranskimi sporazumi, 
kaže pa se v pravici do ustanovitve podjetja in pravici do 
opravljanja določenih storitvenih dejavnosti s strani tujih 
oseb na ozemlju določene države. 

Drugo načelo je nacionalno obravnavanje v storitvenih tran- 
sakcijah, ki temelji na načelu, da tuji izvajalec storitve ni 
neugodneje obravnavan od domačega izvajalca storitve. 
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Izjema od tega pravila je predvidena zaradi nacionalne 
varnosti in varstva premoženja ali varstva industrije ozironga 
storitev v razvoju. 

V velikem številu držav obstaja določen monopolitični polo- 
žaj podjetij, ki izvajajo storitve, ta pa se kaže v dajanju poseb- 
nih olajšave državnemu podjetju (npr. višja tarifa pri letaliških 
storitvah za tujega prevoznika kot za domačega v letalskem 
prometu). 

Obstaja tudi načelo transparentnosti, t.j. objavljanja vseh 
domačih predpisov, ki se neposredno aH posredno nanašajo 
na izvajanje storitev v zunanjetrgovinskem prometu. 

Iz navedenih razlogov, pa tudi upoštevajoč določbe zakona 
o podjetjih, s katerimi je omogočeno ustanavljanje mešanih in 
privatnih podjetij tujih oseb za opravljanje storitvenih dejav- 
nosti, je predlagano, da Zvezni izvršni svet lahko v primerih, 
določenih z zakonom, predpiše pogoje, pod katerimi smejo 
domače osebe uporabljati storitve tujih oseb, in pogoje, pod 
katerimi smejo tuje osebe opravljati storitvene dejavnosti 
v Jugoslaviji. 

59. člen . 
Predlaga se, da se z zakonom natančneje določi, katere 

posle smejo tuje osebe opravljati po svojih predstavništvih, 
odprtih v Jugoslaviji. Ta bi lahko kot do sedaj opravljala 
predhodna in pripravljalna dela v zvezi s sklenitvijo pogodbe, 
ne bi pa tudi sklepala pogodbe. 

Predlaga se tudi, da se natančneje določi, kaj Zvezni izvršni 
svet ureja s podzakonskim aktom. Pri tem je posebno poudar- 
jeno vprašanje zagotovitve delovanja predstavništva po banč- 
nih garancijah,z depoziti. 

60. člen 
Predlaga se, da ostane možnost, da tuji razstavljalci na 

mednarodnih sejemskih prireditvah v Jugoslaviji zagotovijo 
s prodajo predmetov svoje domače obrti in obrtniških izdelki 
na teh sejmih plačilo stroškov za razstavljanje na sejmu. 

61. do 65. člen 
V 61. do 65. člen osnutka se urejata začasni izvoz in uvoz. 
Ureditev začasnega izvoza in uvoza je prenesena iz leta 

v 1985 iz carinskega zakona, ko so bile vključene tudi neka- 
tere nove rešitve, kot je uvoz opreme v zakup (leasing), tako 
da v obdobju uporabe teh rešitev v obdobju 1986-1988 ni bilo 
večjih pripomb, razen k delu, ki se nanaša na začasni izvoz in 
uvoz, ki ga opravljajo občani (predlagane so bile ustrezne 
spremembe v oddelku, v katerem se urejata izvoz in uvoz 
občanov), v kazenskih določbah (predlagane so bile spre- 
membe v carinskem postopku pri začasnem uvozu, ki ga 
opravljajo občani). 

Le delno je bilo sprejeto, je kot pripomba posameznih 
gospodarskih grupacij (elektronika - proizvodnja računalni- 
kov in proizvodnja tovornjakov in drugih gospodarskih vozil) 
bilo izrečeno, t.j. da te grupacije menijo, da uvoz proizvodov, 
predvsem električnih računalnikov in tovornjakov, ogroža 
domačo proizvodnjo, in so predlagali, da ta oblika uvoza 
ostane, vendar naj bi ne imela značaj začasnega, ampak 
rednega uvoza. 

V okviru Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino so bile 
ob sprejetju zakona o prometu blaga in storitev s tujino v letih 
1984 in 1985 ponovno preučene rešitve, ki se nanašajo na 
jemanje in dajanje opreme v zakup oziroma »leasing« in 
takrat je bila širša razprava o tej obliki uvoza, v kateri so 
sodelovali znanstveni delavci predstavniki gospodarstva. 
Splošni sklep je bil, da je ta oblika nerazvita v jugoslovanski 
praksi delno tudi zaradi neustreznih sistemskih rešitev. Hkrati 
je bilo sklenjeno, da bi razvijanje te oblike poslovanja s tujino, 
zlasti kadar gre za možnosti izvoza jugoslovanske opreme in 
tehnologije, omogočilo jugoslovanskemu gospodarstvu večje 
vključevanje v mednarodno delitev dela, še zlasti če upošte- 
vamo sedanjo mednarodno situcijo in motnje v finančnih in 
medvalutnih razmerjih. 

V zvezi s posameznimi določbami predlagamo naslednje: 
V 61. členu je predpisana možnost začasnega izvoza in 

uvoza z obveznim vračilom začasno izvoženega oziroma uvo- 
ženega blaga v Jugoslavijo oziroma v tujino. 

Predlaga se, da se z zakonom določi skrajni rok, do kdaj se 
lahko šteje, da gre za začasni izvoz oziroma uvoz (do dveh 
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let), nakar nastane obveznost vrnitve blaga v državo oziroma 
v tujino. 

Predlaga se, da če podjetje razpolaga s pravico do uvoza in 
začasnega uvoza v zakup, da je le-ta prost. V nasprotnem je 
potrebno dovoljenje Zveznega sekretariata za ekonomske 
odnose s tujino. S tem je v primerjavi z vejavno rešitvijo po eni 
strani poenostavljen postopek začasnega uvoza v zakup na 
tej podlagi, s tem, da če gre za opremo, ki se z blagovnim 
režimom zavaruje (kontingent, dovoljenje), mora podjetje raz- 
polagati s pravico do uvoza ali pa si mora namesto kontin- 
genta in dovoljenja priskrbeti soglasje Zveznega sekretariata 
za ekonomske odnose s tujino. 

63. člen - predvideno je, da se za začasni izvoz in uvoz ne 
uporabljajo predpisi, ki veljajo za dokončni izvoz in uvoz, ter 
da se začasno izvoženo oziroma uvoženo blago lahko uporabi 
samo za namene, zaradi katerih je bilo začasno izvoženo 
oziroma uvoženo. 

V 64. členu je predvidena možnost, da se storitev predelave 
dodelave in obdelave lahko plača oziroma izterja v blagu, ki je 
predmet posla oplemenitenja, ali v oplemenitenem blagu. 

V 65. členu se predlaga pooblastilo za Zvezni izvršni svet, 
da lahko natančneje uredi začasni izvoz in uvoz, pri čemer 
določi namene in vrste blaga, ki se začasno izvažajo ali 
uvažajo. 

To je praviloma blago, ki se začasno izvaža ali uvaža v zvezi 
s proizvodnjo blaga za izvoz ali izvajanje storitev, v določenih 
primerih pa gre za razširitev turistične ponudbe ipd. 

66. člen 
Če podjetja ne zagotovijo potrebnega sodelovanja na dolo- 

čenem tržišču ali pri izvozu ali uvozu določenga blaga ali 
storitve, pri čemer nastanejo motnje glede predvidenega 
obsega in strukture blagovne menjave s tujino, ali če zaradi 
tega nastane vprašanje izpolnjevanja sporazumov in pogodb, 
sklenjenih s tujino, s katerimi se ureja zunanjetrgovinski pro- 
met, je Zvezni izvršni svet pooblaščen, da lahko predpiše 
način in pogoje, pod katerimi se bo ta promet opravljal. 

67. člen 
Po 152. členu ustave SFRJ se s to zakonsko določbo pri 

opravljanju javnih pooblastil zaupa Gospodarski zbornici 
Jugoslavije, da izda akte, s katerimi se urejajo poslovni odnosi 
z določenimi tujimi firmami in fizičnimi osebami v tujini. 

68. do 72. člen 
Te določbe kot tudi druge določbe o izvozu in uvozu urejajo 

posebna vprašanja, ki so skupna pri poslovanju s tujino, ne 
glede na obliko zunanjetrgovinskega posla. 

V posameznih členih se predlaga tole: 

68. in 69. člen 
Da bi se določeno blago, ki se kupuje v tujini, nabavilo pod 

najugodnejšimi pogoji glede kakovoti, cene, dobavnih rokov 
ipd., se uvoz takega blaga lahko opravlja na podlagi javne 
licitacije. 

Zvezni izvršni svet določi, v katerih primerih in za katero 
vrsto blaga se uvoz mora opraviti na podlagi javne licitacije ali 
zbiranja ponudb, in predpiše postopek za izvedbo javne licita- 
cije in zbiranje ponudb za uvoz blaga, s tem predpisom pa 
lahko tudi določi, da je za uvoz določene opreme pogoj izvoz 
domače opreme. 

Poleg že navedenega razloga za zagotovitev uvoza pod 
najugodnejšimi pogoji (kakovost, cena, dobavni roki) je 
namen obveznosti zbiranja ponudb in razpisa javne licitacije 
tudi zavarovanje domače proizvodnje, ker ima v približno 
enakih razmerah prednost domači proizvajalec blaga, ki se 
uvaža. 

70. člen 
V tem členu se ureja vprašanje izdajanja spričeval oziroma 

listin, ki jih je treba poslati z blagom, ki se izvaža ali uvaža. Po 
predpisih nekaterih držav mora ta spričevala oziroma listine 
legalizirati tudi pristojni organ države izvoznice. 

glede na to, da po prvem odstavku tega člena, ta spričevala 
oziroma listine izdaja Gospodarska zbornica Jugoslavije, po 
njenem pooblastilu pa tudi gospodarske zbornice republik in 
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avtonomnih pokrajin, naj bi ta spričevala oziroma listine, 
fakture ipd. v primerih, kadar tuje zakonodaje zahtevajo, lega- 
liziral Zvezni sekretariat za zunanje zadeve, in sicer zaradi 
tega, ker se ta spričevala oziroma listine ne morejo spraviti 
pod institut »javnih listin«, ki jih legalizira Zvezni sekretariat 
za notranje zadeve po zakonu o legalizaciji listin v mednarod- 
nem prometu (Uradni list SFRJ št. 6/73). 

Hkrati je Zvezni izvršni svet pooblaščen, da izda natanč- 
nejše predpise o izdajanju zadevnih spričeval. Ta predpis naj 
bi obsegal tudi spričevala, ki se pošiljajo z blagom pri uvozu. 
Potreba po tem, da se za določeno blago izdajo certifikati 
o izvoru ali da se bo blago uporabljalo v državi kupca blaga (t. 
i. reeksportna klavzula, kadar se uvoženo blago ne more 
reeskportirati v drugo državo) nastane tudi v primerih, kadar 
obstajajo določene olajšave za določeno državo ali kadar 
obstaja prepoved izvoza določenih proizvodov v določene 
države. 

V 71. členu so predvideni primeri, kadar se v okviru sklenje- 
nih pogodb o izvozu in uvozu kasneje ugotovi, da dobavljeno 
blago ne ustreza pogodbenim pogojem, da podjetje lahko na 
podlagi komisijske ugotovitve prosto izvozi oziroma uvozi 
takšno blago, ter v primerih v pogodbi določenega blagov- 
nega rabata. 

72. člen 
Predlagana določba zakona ureja v odvisnosti od tega, ali 

gre za podjetje ali drug subjekt, katero vrsto in za kateri 
namen se lahko izvaža in uvaža blago in storitve brez zaraču- 
navanja oziroma plačila protivrednosti. 

Tako se predlaga, da ostanejo veljavne rešitve in da 
podjetja lahko v okviru izvoznih in uvoznih poslov uvažajo in 
izvažajo brez zaračunavanja oziroma plačila protivrednosti 
reklamne vzorce, blago, s katerim se zagotavlja dogovorjena 
kakovost, ter v drugih primerih, ki so izjema glede na redno 
poslovanje, ali pa se izvoz in uvoz opravlja v humanitarne, 
znanstveno-prosvetne, zdravstvene in druge nekomercialne 
namene (sanitetno vozilo, strokovna literatura, proizvodi za 
varstvo pri delu ipd.) ali pri izvrševanju mednarodnih sporazu- 
mov za izvoz in uvoz raznega blaga, ki je predmet teh spora- 
zumov (poštne znamke ipd.). 

Predlaga se tudi, da ostane možnost, da organi in organiza- 
cije zunaj gospodarstva, društva občanov in druge pravne 
osebe smejo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti pošiljati 
in sprejemati blago in opravljati storitve v humanitarne, znan- 
stveno-prosvetne, kulturne, zdravstvene, socialne in druge 
nekomercialne namene. 

To se nanaša na možnost dajanja in sprejemanja daril 
družbenopolitičnih skupnosti oziroma držav, pomoči za 
odpravljanje posledic elementarnih nesreč, športnih trofej, 
verskih relikvij itd. 

Za takšen izvoz in uvoz se ne bi uporabljali predpisi, ki 
veljajo za urejanje izvoza in uvoza. 

V 73. do 78. členu je urejano pridobivanje in odstopanje 
pravic do izumov in znakov razlikovanja. Ta vprašanja so bila 
prvotno urejena z uredbo Zveznega izvršnega sveta o obliki 
pridobivanja in odstopanja materialnih pravic do tehnologije 
med organizacijami združenega dela in tujimi osebami, kas- 
neje pa z zakonom o dolgoročni proizvodni kooperaciji s tu- 
jino. 

V 73., 74. in 75. členu osnutka je podana definicija pravic do 
industrijske lastnine, z industrijsko lastnino pa je mišljena 
zavarovana pravica lastnine po zakonu o varstvu izumov, 
tehničnih zboljšav in znakov razlikovanja (Uradni list SFRJ št. 
34/81), mednarodni konvencijah o varstvu industrijske last- 
nine, h katerim je pristopila Socialistična federativna repu- 
blika Jugoslavija, s katerimi je urejeno pridobivanje in odsto- 
panje pravic do izumov (patent) in pravic do znakov razlikova- 
nja (model za izkoriščanje, industrijski vzorec aH model, 
tovarniški in trgovski žig in storitveni žig) pa tudi nezavaro- 
vane pravice do industrijske lastnine (know how) po patentih, 
ki je že predmet pogodbe kot poslovna tajnost. 

75. člen predpisuje, da se pogodba o pridobitvi in odstrani- 
tvi materialnih pravic mora skleniti v pisni obliki in da jo 
morajo potrditi pristojni organi. 

76. in 77. člen določata, kaj morajo vsebovati pogodbe 
o pridobitvi pravic do izumov oziroma česar v njih ne sme biti. 
To so hkrati merila za zvezni organ za izdajanje dovoljenj tudi 
za registracijo pogodb. 

78. člen ureja, katera mnenja mora Zvezni sekretariat za 
ekonomske odnose s tujino priskrbeti ter v katerem roku 
mora vložniku zahteve odgovoriti. 

Ohranitev pooblastila za zvezni upravni organ, da izdaja 
dovoljenja pri uvozu industrijske taštine, izhaja iz potrebe, da 
to ostane pod kontrolo, s tem da so v zakonu natančneje 
določeni pogoji za sklepanje pogodb. 

79. člen 
V 79. členu osnutka zakona so predvideni ukrepi, ki naj bi 

zagotovili odpravo motenj zunanjetrgovinskem prometu, pla- 
čilni bilanci in na domačem tržišču. V okviru ukrepov Zvezni 
izvršni svet lahko predpiše obveznost vezanosti uvoza na 
izvoz, prepove ali zmanjša pravice do uvoza, usmeri, da se 
uvoz opreme opravlja na kredit ali v okviru obsega določe- 
nega dela amortizacije in izvoza ipd. 

Ti ukrepi se kot plačilnobilančne omejitve lahko uporabljajo 
samo kot začasne, dokler se ne odpravijo vzroki nastalih 
motenj (do enega leta). Če se v tem obdobju ne odpravijo 
motnje, se ukrepi lahko podaljšajo, o tem pa mora biti obveš- 
čena Skupščina SFRJ. V 80. členu, ki ureja začasne ukrepe, je 
opravljena uskladitev s šestimim odstavkom 15. člena, tako da 
se izvajanje začasnih ukrepov, vštevši tudi razvrščanje blaga 
na LBO veže na trajnejše motnje v plačilni bilanci, podana pa 
je tudi definicija, kaj so trajnejše motnje v plačilni bilanci. 

80. člen 
GATT XIX. člen (zaščitna klavzula) daje možnost, da se 

v primerih, kadar zaradi velikega in naglega povečanja uvoza 
domača proizvodnja trpi škodo, začasno uvedejo varstveni 
ukrepi oziroma umaknejo že odobrene koncesije in druge 
obveznosti GATT, ko je bila poprej dokazana škoda in oprav- 
ljena konsultacija z zainteresiranimi državami. V okviru GATT 
se zboljšujejo zaščitni sistemi na ta način, zato je bila usta- 
novljena posebna skupina, ki pripravlja nova pravila. 

Ob upoštevanju, da je predlagana precejšnja liberalizacija 
jugoslovanskega uvoza, predvsem s povečanjem števila vrst 
blaga, ki se prosto uvaža, je nujno v zakon vključiti mehani- 
zem, ki bo zagotovil intervencijo v izrednih okoliščinah more- 
bitnega znatnega povečanja uvoza, ki bi utegnil prizadeti 
škodo organizacijam združenega dela, katerih proizvodnja bi 
bila na ta način ogrožena. 

Ta institut je treba uporabljati previdno, ker obstaja mož- 
nost, da države, ki so s tem prizadete, uvedejo »protiukrepe«. 

Zaradi tega se tudi predlaga, da uvedba tega ukrepa zah- 
teva zagotovitev podatkov o nastali in pričakovani škodi, ki bi 
nastala zaradi prevelikega uvoza. Kot možen pobudnik 
uvedbe tega ukrepa so bili predlagani Gospodarska zbornica 
Jugoslavije, zainteresirane organizacije združenega dela in 
pristojni zvezni organi za zunanjo trgovino ter tržišče in cene. 
Ukrepe bi sprejel Zvezni izvršni svet, predvsem začasno ome- 
jitev uvoza, pa tudi ustvarjanje ožnosti, da se sprejmejo drugi 
ukrepi necarinske zaščite - začetek antidumpinškega 
postopka, uvedba kompenzacijske takse ipd. 
81., 82., 83. in 84. člen 

Glede na veljavne rešitve, ki so po sprejetju zakona leta 
1985 spremenjene pri določitvi zveznega upravnega organa, 
pri katerem se vodi poseben račun, se ne predlagajo večje 
spremembe. 

Na predlog komisije za kmetijstvo Skuščine SFRJ se pred- 
laga, da se posebej uredi način uresničevanja dinarskega 
vračila za kmetijske in živilske proizvode v okviru agrokom- 
pleksa, ki bi potekal na podlagi potrjenih programov za izvoz 
proizvodov tega kompleksa. 

Predlaga se, da se v 82. členu osnutka določi zakonski rok, 
v katerem mora organizacija združenega dela listine o izter- 
javi dinarskih spodbud poslati pristojni narodni banki (60 dni 
po izterjavi deviz). Narodna banka lahko ta rok podaljša za 
nadaljnjih 60 dni, nakar bi organizacija združenega dela izgu- 
bila pravico do spodbude. 

V 85. členu se upoštevajoč ■ dane predloge in sugestije 
v prejšnji razpravi o osnutku tega zakona predlaga, da se 
določi možnost izdaje skupnih izvoznih programov, ki bi 
združevali podjetja pri izvozu proizvodov ali skupine sorodnih 
proizvodov, in katerih učinek bi bil precejšnje povečanje 
izvoza. Zvezni izvršni svet naj bi potrjeval te programe in 
sprejemal ukrepe za njihovo uresničitev. Kar pa predlagani 
ukrepi niso pomembnejša izjema med ukrepi, ki se uresniču- 
jejo pri rednem izvozu, je treba v nadaljnji razpravi o osnutku 
zakona odločiti, ali naj ta določba ostane ali ne. 
86., 87. in 88. člen 

Predvidena je obveznost prijavljanja izvoznih in uvoznih 
poslov, to pa naj bi zagotovilo poprejšnjo kontrolo (sedaj jo 
opravljajo narodne banke) z dokumentacijo, ki jo vložijo 



podjetja s prijavo o sklenjeni pogodbi o zunanjetrgovinskem 
prometu. S prijavljanjem izvoza in uvoza bo zagotovljen vpo- 
gled v uresničevanje predvidenega obsega izvoza in uvoza. 

87. člen pomeni novost v primerjavi z dosedaj veljavno 
rešitvijo. Prijava pogodb zaradi zagotovitve stabilnosti poslo- 
vanja v zunanjetrgovinskem prometu bi dala pravico do dogo- 
vorjenega izvoza in uvoza v enem letu od dneva, ko je bila 
pogodba sklenjena, ne glede na spremembe režima izvoza in 
uvoza. 

V 89. členu je določena obveznost carinskih organov, da 
nadzorujejo izvoz in uvoz. 

90. člen 
Da bi zagotovili uspešno izvrševanje poslov, ki jih domača 

podjetja sklenejo s tujimi firmami, je z določbami tega člena 
predvideno, da morajo podjetja v pogodbe, ki jih sklenejo s tujimi 
pravnimi in fizičnimi osebami vključiti takšne določbe, s katerimi 
se zagotovi uspešno izvajanje sklenjenih poslov zunanjetrgovin- 
skega prometa. Pri tem je bilo upoštevano, da mora pogodba 
vsebovati najosnovnejše elemente, določene za sklenitev 
pogodbe v predpisih, ki urejajo obligacijska razmerja v Jugosla- 
Vi'L 91. in 93. člen 

Po določbah teh členov morajo podjetja, pri svojem poslovanju 
s tujino varovati svoj ugled in ugled Jugoslavije v tujini. 

Z zakonom je določeno, da morajo podjetja in njihovi predstav- 
niki pri opravljanju zunanjetrgovinskega prometa spoštovati 
dobre poslovne običaje in splošno poslovo moralo ter ne smejo 
zanemarjati moralnih interesov družbene skupnosti. 

Na ta način je sankcionirano obnašanje podjetja in njegovih 
predstavnikov, če bi prišlo do kršitev pogodbenih obveznosti, 
neopravičenega prevzemanja obveznosti in splošnega malomar- 
nega ravnanja v zunanjetrgovinskem prometu. 

Da bi bila še naprej poudarejna odgovornost podjetij pri 
nastopu v tujini, da spoštujejo dobre poslovne odnose, in zago- 
tavljen enoten postopek pri sankcioniraju nelojalne konkurence, 
je bilo predlagano, naj v zakonu ostanejo definicija in primeri 
nelojalne konkurence ter poudarita odgovornost in vlogo pristoj- 
nih organov pri njihovem odpravljanju. 

Prav tako je bilo predlagano, naj ostane možnost, da sme 
Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino v primeru nelo- 
jalne konkurence izreči tudi ustrezne upravne ukrepe iz svoje 
pristojnosti, kot je prepoved izvršitve konkretnega zunanjetrgo- 
vinskega posla, ki bi prizadel škodo družbeni skupnosti (prepo- 
ved opravljanja poslov izvoza oziroma uvoza določenega blaga in 
storitev v posamezne države na določen čas ipd.). 

Glede določbe, s katero je urejeno, kdaj se določeno dejanje 
podjetja šteje za dejanje, ki pomeni nelojalno konkurenco, je bila 
dana opomba, da je to treba urediti v posebnem ustreznem 
zakonu, ki ureja to snov. 

94. do 97. člen 
S temi členi je pooblaščen Zvezni sekretariat za ekonomske 

odnose s tujino, da izreče ukrepe prepovedi opravljanja zunanje- 
trgovinskega prometa podjetju v določenih primerih, pri čemer 
ga lahko, preden mu izreče enega izmed ukrepov prepovedi 
opravljanja poslov zunanjetrgovinskega prometa, poprej pisno 
opomni z opozorilom, da mu bo v ponovnem primeru izrekel 
zadevni ukrep. 

Predpisana je tudi obveznost pristojnega sodišča, da sodbo, 
s katero je izreklo podjetju kazen za gospodarski prestopek, ter 
obveznost častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Jugoslavije 
in častnega sodišča pri Gospodarski zbornici republike in avto- 
nomne pokrajine, da sodbo s katero sta izrekla ukrep iz njune 
pristojnosti, pošljejo Zveznemu sekretariatu za ekonomske 
odnose s tujino ter pristojnemu republiškemu oziroma pokrajin- 
skemu pristojnemu organu. 

Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino je pooblaš- 
čen, da pred odločbo pristojnega gospodarskega sodišča in 
častnega sodišča, če obstaja nevarnost, da bi utegnila nastati 
neodpravljiva škoda, izreče podjetju ukrepe začasne prepovedi 
opravljanja posameznega posla. 

98. člen 
Določbe tega člena urajajo uvoz blaga domačih in tujih fizičnih 

oseb. V zakonu je določeno, da lahko državljani svobodno uva- 
žajo predmete osebne prtljage in druge predmete za njihove 
osebne potrebe ter potrebe njihovih družinskih članov in za 
njihovo gospodinjstvo. 

Prav tako lahko po tem členu državljani, ki ne ustanovijo 

podjetja ali delavnice, uvažajo delovna sredstva. Če je za posa- 
mezna delovna sredstva predpisano, da se uvažajo na podlagi 
dovoljenja, jih lahko državljani uvažajo, če dobijo od Zveznega 
sekretariata za ekonomske odnose s tujino dovoljenje za njihov 
uvoz, če pa se delovna sredstva uvažajo iz naslova kontingentov, 
jih lahko državljani uvažajo, če jih kupijo na konsignacijskem 
skladišču tujega blaga ali če jih uvozijo iz tujine s posredovanjem 
zunanjetrgovinskega podjetja, pri čemer mora imetnik konsigna- 
cijskega skladišča oziroma zunanjetrgovinsko podjetje priskrbeti 
ustrezen kontingent za njihov uvoz. 

V tem členu je predvideno, da smejo uvažati državljani iz tujine 
tudi osebna motorna vozila, ki niso stara več kot tri leta, in jih tri 
leta tudi ne smejo odtujiti. 

Vse predmete, ki jih državljani uvažajo smejo uvažati samo 
v količinah, ki niso namenjene predprodaji. 

99. člen - ureja začasen izvoz in uvoz domačih in tujih fizičnih 
oseb. V tem členu je določeno, da smejo omenjene osebe 
začasno izvažati in uvažati predmete, ki jih potrebujejo za 
začasno bivanje. 

100. člen - ureja začasen uvoz motornih vozil tujih fizičnih 
oseb. V tem členu je določeno, da smejo te osebe po vrnitvi 
v tujino začasno uvožena vozila prodati v Jugoslaviji proti plačilu 
carine in drugih uvoznih davščin. 

101. člen - po tem členu sme Zvezni izvršni svet omejiti uvoz 
fizičnih oseb, če bi uvoz določenega blaga utegnil povzročiti 
motnje na domačem trgu ali prizadeti večjo škodo proizvodnji 
takega blaga ali če je treba zagotoviti ustrezno raven deviznih 
rezerv. 

KAZENSKE DOLOČBE 
1. Kaznivo dejanje 

102. člen 
Kot v do sedaj veljavnih zakonih je tudi v tem zakonu predla- 

gano, naj se posamezna dejanja odgovornih oseb v podjetjih in 
drugih organih ali skupnostih ter uradnih oseb v državnih orga- 
nih v zvezi z uvozom aH izvozom blaga in storitev ocenijo kot 
kaznivo dejanje. 

2. Gospodarski prestopki 
103. do 108. člen 

Novost tega zakona glede kazenskih določb so povečani naj- 
manjši in največji zneski denarnih kazni za gospodarske pre- 
stopke, da bi jih uskladili z zakonom o prekrških, s katerimi se 
kršijo zvezni predpisi. 

3. Prekrški 
109. do 13 člen 

Tudi pri prekrških je predlagano povečanje zneskov denarnih 
kazni, da bi jih uskladili z zakonom o prekrških in ustrezneje 
uredili prekrške, storjene z začasno uvoženim oziroma izvoženim 
blagom, in da bi bilo izvajanje postopka za prekrške učinkovi- 
tejše. V tem zakonu je predlagano, da se določbe, ki urejajo 
začasen uvoz podjetja in ki so bile ocenjene kot gospodarski 
prestopek, za katerega so bila pristojna gospodarska sodišča, 
sedaj ocenijo kot prekrški, postopek v zvezi s prekrški pa naj bo 
učinkovitejši. To smo predlagali zaradi naslednjih razlogov: 

Prijave za gospodarske prestopke, storjene z začasno uvože- 
nim blagom, so pristojna tožilstva v glavnem zavrgla z obrazloži- 
tvijo, da je šlo za neznatno družbeno nevarnost. Za vložitev prijav 
pri pristojnem sodišču (prijave so vložili carinski organi) je bil na 
zahtevo tožilstva potreben popoln raziskovalni postopek in poleg 
karakteristike gospodarskega prestopka tudi ugotovitev, katere 
osebe so odgovorne za zadevni gospodarski prestopek. 

Ker se blago začasno uvaža in izvaža prek carinskih orga- 
nov, v katerih pristojnosti je tudi carinski nadzor nad začasno 
uvoženim oziroma izvoženim blagom, so imeli carinski 
delavci z obdelavo prijave veliko dela, ki do sedaj ni dalo 
želenih rezultatov pri preprečevanju zlorab z začasno uvože- 
nim blagom, saj v praksi ni bilo obtožnih predlogov zoper 
osebe, ki so kršile določbe zakona. Zaradi takega načina dela 
so ostale te osebe nakaznovane. 

Carinski organi so analizirali kršitve, storjene z začasno 
uvoženim in izvoženim blagom, in ocenili, da niso vse takšne, 
da bi jih bilo treba uvrstiti v gospodarski prestopek, pač pa bi 
namen kaznovanja dosegli, če bi jih ocenili kot prekršek in če 
bi postopek v zvezi z njimi vodili carinski organi. Hkrati je bilo 
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ocenjeno, da vse te kršitve niso takšne, da bi morala biti za 
vse predpisana ista vrsta prekrška ter nekatere nove ocene, ki 
jih v veljavnih določbah zakona ni bilo, v praksi pa so imele 
resne posledice. Tako so organizacije združenega dela pri 
vračanju začasno uvoženega blaga prikazovale v listinah, ki 
so jih priložile k izvozni carinski deklaraciji, da vračajo večjo 
količino blaga od dejanske količine blaga, ki je bila v pošiljki 
in na ta način poskušale začasno uvoženo blago neuteme- 
ljeno obdržati v Jugoslaviji. Dogajalo se je tudi, da so organi- 
zacije namesto začasno uvoženega novega stroja za razstave 
ali demonstriranje poskusile vrniti stari stroj ali staro železo, 
ali pa so navajale, da vračajo blago, ki v pošiljki sploh ni bilo 
vrnjeno v tujino. Carinski organi že nekaj let opažajo, da se 
zlorablja blago, ki se uvaža v zakup, zlasti pa, kadar gre za 
začasen uvoz vagonskih cistern, saj začenjajo delovne orga- 
nizacije uporabljati začasno uvoženo blago še preden zapro- 
sijo carinarnico za dovoljenje za začasen uvoz blaga, s čimer 
se izognejo carini in drugim uvoznim davščinam, ki jih je 
treba plačati za blago, uvoženo v zakup. Zato je bilo predla- 
gano, naj se takšno dejanje posebej sankcionira. 

Po 156. členu veljavnega zakona je bil Zvezni devizni 
inspektorat pooblaščen, da vodi postopek za prekrške v zvezi 
s prekrški iz zakona o prometu blaga in storitev s tujino. Ker 
pa se prekrški, ki jih storijo domače fizične osebe in tuje 
fizične osebe z blagom, ki ga prinesejo s seboj ali ki ga 
začasno uvozijo in izvozijo, odkrijejo na mejnih prehodih, kjer 
ni predstavnikov Zveznega deviznega inšpektorata, postopka 
za prekrške v primerih kršitve določb, ki urejajo pravico do 
uvoza blaga občanov, ni bilo mogoče učinkovito izvesti. Pri- 
jave so torej sestavljali carinski organi, preiskovalnega 
postopka ni bilo mogoče izvesti, saj je potnik najpogosteje 
zapustil Jugoslavijo, predmetov pa ni bilo mogoče končati, 
zlasti ne izreči varstvenega ukrepa odvzema predmeta. Šte- 
vilni predmeti ostajajo nerešeni, dokler za izrekanje varstve- 
nih ukrepov ne zastarajo. 

Ker so po 3. točki 72. člena zakona o prekrških carinski 
delavci pooblaščeni, da na samih mejnih prehodih opravijo 
preiskovalno dejanje, Zvezni devizni inšpektorat in Zvezna 
carinska uprava menita, da bi bilo smotrneje, da vodijo posto- 
pek za prekrške z začasno uvoženim blagom oziroma blagom, 
ki ga prinesejo potniki, carinski organi, ki imajo na vseh 
mejnih prehodih organizirane službe, ki sicer vodijo postopke 
za prekrške po carinskih predpisih. 

Če bi postopek vodili carinski organi, bi lahko preiskovalni 
postopek in tudi samo kaznovanje opravili še dokler je potnik 
na mejnem prehodu. 

Predlagane so tudi natančne ocene prekrškov, ki jih storijo 
fizične osebe z začasno uvoženim blagom, ter določbe, ki naj 
bi natančno uredile vprašanje izrekanja varstvenega ukrepa 
oziroma plačila protivrednosti za blago, če se sme začasno 
uvoženo blago odvzeti potniku. 

4. Pravne posledice obsodbe 
114. do 116. člen 

V teh členih je predpisano, da organizacije združenega 
dela, ki so registrirane za opravljanje zunanjetrgovinskega 
prometa, ne smejo na delovnih mestih, na katerih se opravlja 
ta promet, zaposliti in ne zadržati osebe, ki je bila obsojena za 
gospodarski prestopek iz 175. do 176. tega zakona in za 
katerega ji je bila izrečena denana kazen nad 1,000.000 dinar- 
jev, in tudi ne oseb, ki jim je bila na podlagi predpisov 
o deviznem poslovanju izrečena prepoved opravljanja dolžno- 
sti na delovnih mestih, na katerih se opravljajo devizni posli. 

Prav tako je predlagano, da se denarne kazni, premoženj- 
ska korist, blago in predmeti, ki so bili namenjeni za izvršitev 
oziroma ki so nastali z izvršitvijo gospodarskega prestopka ali 
prekrška, vplačajo v proračun federacije. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
117. do 121. člen 

Po prehodnih in končnih določbah naj bi obstoječa 
podjetja istočasno usklajevala zunanjetrgovinske registracije 
s svojimi notranjimi registracijami z določbami zakona 
o podjetjih, najpozneje pa do roka, predpisanega v tem 
zakonu, in sicer do 31. decembra 1991, pri čemer je dana 
podjetjem, ki izgubijo pravico do opravljanja poslov zunanje- 
trgovinskega prometa možnost, da začeta dela končajo ali jih 
odstopijo registriranemu podjetju. Poleg tega je predvidena 
tudi obveznost za podjetje, da pogodbe o dolgoročni proiz- 
vodni kooperaciji, ki so odobrene po veljavnem zakonu o dol- 

goročni proizvodni kooperaciji, poslovnotehničnem sodelo- 
vanju ter pridobitvi in odstopu materialne pravice do tehnolo- 
gije uskladijo z določbami tega zakona v dveh letih od dneva 
njegove uveljavitve. 

V končnih določbah je prav tako urejena uporaba obstoje- 
čih predpisov, izdanih na podlagi pooblastil iz veljavnega 
zakona o prometu blaga in storitev ter prenehanje veljavnosti 
predpisov in uveljavitev tega zakona. 

V 125. členu je predlagano, da se sme obdržati eno leto od 
dneva, ko je bil izdan zakon, pogojno svoboden režim uvoza, 
glede na to, da je treba po sedanjih opredelitvah blago 
pogojno prostega uvoza prenesti do konca leta 1989 z nadalj- 
njo liberalizacijo uvoza na druge oblike uvoza, zlasti na svo- 
boden uvoz. 

Opozorjeno je tudi, da je v šestem odstavku 15. člena 
dovoljena uvedba pogojno svobodnega uvoza za določeno 
blago tudi, če so trajnejše motnje. 

Kvantitativni prikaz opravljene deregulative 
1) Vsi štirje zakoni so imeli 325 členov 
Osnutek ima 123 členov. 
212 členov manj 

Nekaj členov (okrog 30) se prenese v zakon o deviznem 
poslovanju, saj gre za snov, ki jo je treba urediti s tem 
zakonom 
2) Zmanjšanje števila podzakonskih aktov 
prej jih je bilo 36 
sedaj jih je 26 
10 podzakonskih aktov manj 

Od tega se 5 predpisov po potrebi izda kot začasen ukrep 
oziroma intervencijski, če pride do večjih plačilnobilančnih 
motenj, ali kadar to zaheva varstvo človekovega okolja ali 
ogrožanje proizvodnje v Jugoslaviji. 

Zmanjšana so tudi pooblastila Zveznega sekretariata za 
ekonomske odnose s tujino ter drugih organov, in sicer v pri- 
merjavi z obstoječim številom pooblastil za 10. 

Razlogi, zaradi katerih ni bilo mogoče sprejeti 
nekaterih predlogov 

1. Predlagano je, da je treba določbe, s katerimi se ureja 
pogojno svoboden uvoz, že sedaj črtati, saj mora Narodna 
banka Jugoslavije s tečajem dinarja in drugimi spodbujeval- 
nimi ukrepi za izvoz kot tudi z morebitnimi ukrepi za omejitev 
plačila intervenirati brez povezovanja plačilnobilančnih ome- 
jitev z blagovnim režimom, če bi prišlo do disproporcev v pla- 
čilih s tujino. 

Navedene pripombe ni bilo mogoče sprejeti, saj je treba, če 
bi prišlo do motenj pri uresničevanju proporcev plačilne 
bilance, torej tudi do povečanja uvoza blaga in storitev nad 
plačilnobilančnimi možnostmi države, obdržati možnosti in 
omejitve uvoza blaga in storitev. Predlagana zasnova, ki teme- 
lji na možnosti da se določeno blago razvrsti v pogojno 
svoboden uvoz, temelji na opredelitvi, da je to najugodnejši 
način, da se omeji uvoz ter selektivno poveže z uresničitvijo 
izvoza oziroma deviznega priliva posameznih subjektov. 

2. Dan je bil predolg, naj bi se proizvajalna podjetja in 
posamezna storitvena podjetja (izvajalci investicijskih del) 
v določenih primerih ukvarjali z zunanjetrgovinskimi posli 
v obliki trgovine. 

Ta predlog je bil delno sprejet - podjetju - izvajalcu investi- 
cijskih del je omogočeno, da opravlja kompenzacijske in 
reeskontne posle, če /e to v zvezi z izvajanjem investicijskih 
del v tujini. Prav tako je določeno, da lahko podjetja, registri- 
rana za prevozne storitve v mednarodnem prevozu izvažajo in 
uvažajo blago, kadar je to v zvezi z uvozom prevoznih sred- 
stev (letalo, ladja). 

Ni mogoče sprejeti popolne izenačitve proizvajalnih in sto- 
ritvenih podjetij z zunanjetrgovinskimi podjetji, saj je treba pri 
zunanjetrgovinskem prometu za pretežno dejavnost predvi- 
deti ustrezno število strokovnih delavcev za opravljanje teh 
poslov, medtem ko bo pri proizvajalnih in storitvenih podjetjih 
pretežno število kadrov usmerjeno v osnovno dejavnost 
- določeno proizvodnjo oziroma storitev. Razen tega so tudi 
pogoji za opravljanje tega prometa kot trgovine strožji, saj so 
poleg splošnih pogojev, ki so skupni, predvideni tudi posebni 
pogoji (cenzus). 

3. Dana je bila sugestija, naj bi pri razporeditvi kontingentov 
za uvoz, razen podjetij - uporabnikov blaga iz uvoza, sodelo- 
vala tudi podjetja, proizvajalci tega blaga, kot je bilo to do 
sedaj. 



Predloga ni bilo mogoče sprejeti, ker utegne priti do izraza 
monopolno obnašanje teh podjetij, s tem pa tudi do nekontro- 
lirane rasti cen proizvodov na kontingentu, če bi v sporazu- 
mevanje o razporeditvi kontingentov vključili tudi proizva- 
jalce. Podjetja - proizvajalci sodelujejo namreč pri določanju 
obsega kontingenta za blago iz njihovega proizvodnega pro- 
grama, s čimer so enakopravni pri zagotavljanju zaščite svoje 
proizvodnje, ko je določen kontingent, pa morajo razporedi- 
tev samostojno opraviti podjetja - uporabniki tega blaga. Do 
sedaj je bilo opaziti, da proizvajalci sodelujoč pri razporeditvi 
in prevzemajoč del kontingenta nase, pri čemer tega blaga ne 
uvozijo, pravzaprav omejujejo uvoz tega blaga in s tem nepo- 
sredno vplivajo na pomanjkanje tega blaga na domačem trgu 
ter na njihove višje cene. 

4. Predlagano je bilo, da je treba kompenzacijske posle 
obravnavati šire od poslov, predlaganih v osnutku zakona 
(trampe) po merilih večje pritegnitve nezaposlenih zmogljivo- 
sti izvajalnih podjetij, ali kadar se s temi posli zagotavlja 
oskrba gospodarstva z deficitarnimi surovinami, prebivalstva 
pa s pomembnimi prehrambenimi izdelki ipd. 

V zvezi z navedenim predlogom je bilo opozorjeno, da 
lahko podjetja sklepajo tudi druge vezane posle. Ker pa se 
v takem primeru uporabljajo vsi veljavni izvozni in uvozni 
režimi, plačila in zaračunavanja, za te posle ni potrebno 
posebno dovoljenje. V zvezi z navedenim predlogom je bilo 
opozorjeno, da lahko podjetja sklepajo tudi druge vezane 
posle. Ker pa se v takem primeru uporabljajo vsi veljavni 
izvozni in uvozni režimi, plačila in zaračunavanja, za te posle 
ni potrebno posebno dovoljenje. 

Z ohranitvijo dovoljenja samo za trampo je bil dereguliran 
zunanjetrgovinski promet oziroma zmanjšana administracija 
pri zunanjetrgovinskem poslovanju. 

5. Dana je bila tudi pripomba, da za vse reeskontne posle 
niso potrebna dovoljnja zveznega organa. Predlagano je bilo, 
naj za reeskontne posle, ki se opravljajo kot začasen izvoz in 
uvoz, izda dovoljenje pristojna carinarnica, ne pa zvezni 
organ. 

Predloga ni bilo mogoče sprejeti, saj je treba reeskontne 
posle, čeprav gre za začasen izvoz in uvoz, obdržati pod 
kontrolo in jih odobravati tudi kadar imajo pozitivne ekonom- 
ske učinke. 

6. Pri dolgoročni proizvodni kooperaciji je predlagano, naj 
se predvidi tudi možnost uvoza opreme. Predlog naj se 
kooperacijski posli razširijo tudi na uvoz opreme, ni bilo 
mogoče sprejeti, saj ne pomeni bistva kooperacijskega posla, 
ki temelji na skupni proizvodnji, na skupnem proizvodu in 
v okviru tega na izmenjavi delov, polizdelkov ter eventuelno 
na specializaciji proizvodnje in končnih izdelkov. Od navede- 
nih razlogov je glede na prvoten predlog v osnutku zakona 
izpuščena možnost izmenjave surovin in reprodukcijskega 
materiala v okviru kooperacijskih poslov. 

7. Predlagano je, naj se tudi posli malega obmejnega pro- 
meta in sejemski kompenzacijski posli, kot je v osnutku 
zakona predlagano za posle skupnih vlaganj, kooperacije in 
pogodb o dolgoročnih poslih zunanjetrgovinskega prometa, 
izvzamejo iz rednega blagovnega režima. V zvezi z navedenim 
je bilo opozorjeno na naslednje: 

- uvoz iz naslova vlaganj tujih oseb je predviden kot prost 
oziroma s soglasjem pristojnega organa za blago na kotnin- 
gentu in dovoljenja le kot enkratni posel v obliki ustanovitelj- 
ske vloge; 

- pri poslih dolgoročne proizvodne kooperacije odobri pri- 
stojni zvezni organ specifikacijo izvoza in uvoza blaga 
v okviru sklenjene pogodbe, ki velja zaradi zagotovitve dolgo- 
ročne menjave za ves čas, dokler velja pogodba o kooperaciji; 

- tudi z zakonom predvidena možnost varnosti izvšitve 
dolgoročnih zunanjetrgovinskih poslov v izjemnih primerih, 
kadar to zahtevajo interesi države, zagotovitev deficitarnih 
surovin in izterjave terjatev iz države, kjer je to oteženo, je 

ostala, saj so se taki posli v praksi že pokazali potrebni (na 
primer uvoz plina prek Alžirije), čeprav je bila dana pri obrav- 
navanju zakona na seji komisije pripomba, da je treba to 
možnost izpustiti. 

Ni bilo mogoče sprejeti predloga, da se na podoben način 
izvzamejo iz rednega blagovnega režima tudi posli malega 
obmejnega prometa ter sejemski kompenzacjski posli, ker 
pomenijo ti posli pravzaprav redno blagovno menjavo, ki 
poteka prek posebnih računov. Zanje, namreč ni potrebno 
nobeno dovoljenje, ni obvezno posamično vezati izvoz in 
uvoz, pač pa gre za globalno povezovanje izvoza in uvoza, kar 
lahko za posamezne subjekte pomeni le izvoz ali uvoz. Ti posli 
se torej ne morejo primerjati z navedenimi posli, ker ne 
vsebujejo značilnosti, navedenih za druge posle (dolgoroč- 
nost, vezanje izvoza in uvoza ipd.). 

8. Dani so bili predlogi, da se v delu ureditve spodbujanje 
izvoza določi najmanjše število spodbujevalnih ukrepov, pri 
vrnitvi davčnih, carinskih in drugih davščin pa z zakonom 
predvidi efektivna vrnitev. Predlagano je tudi, naj se federaciji 
določi obveznost glede pravočasnega izplačila spodbud. 

Opozorjeno je bilo, da navedenih predlogov ni mogoče 
vključiti v zakon, ker gre v bistvu za ukrepe tekoče ekonomske 
politike. Prav tako je bilo opozorjeno, da bi bila vprašljiva 
sprejemanje spodbujevalnih ukrepov po sedaj veljavnih pravi- 
lih, če bi z zakonom natančno določili efektivno povračilo 
carin in drugih uvoznih davščin. S pravili J3ATT ter drugih 
mednarodnih organizacij je priznano samo efektivno povra- 
čilo dejansko plačanih stroškov, ki obremenjujejo izvozni 
proizvod (draw back), druge spodbude, razen subvencij 
izvoza kmetijskih pridelkov in živil, pa so izrecno prepove- 
dane. 

Če bi v zakonu jasno precizirali efektivno povračilo, bi to 
namreč pomenilo, da je treba za vsak izvozni proizvod določiti 
delež uvoznega blaga (direktni in indirektni) ter na tej podlagi 
oprostitev ali povračilo stroškov pri uvozu. 

Glede na zahtevnost te snovi temeljijo sedanje rešitve na 
tako imenovanem objektiviziranem povračilu. 

Dana je bila pripomba k predlogu, naj se z zakonom zago- 
tovi sigurnost z dogovorom sklenjenega izvoznega ali uvoz- 
nega posla tako, da bi prijava o izvozu in uvozu veljala eno 
leto po tem, ko jo sprejme pristojna Narodna banka. V obra- 
zložitvi je navedeno, da tega ni mogoče sprejeti, ker je uvoz 
povezan z uresničitvijo projekcije plačilne bilance za tekoče 
leto in bi pri prehodu pravice do uvoza iz enega leta v drugo 
leto utegnilo priti do določenih neusklajenosti. 

Pri predlaganju te rešitve bi pazili na naslednje: 
- prijava o uvozu naj ne bi bila namenjena le statistiki, pač 

pa bi bila dokument, ki je potrjen pri prejšnji.kontroll pristojne 
devizno-dokumentame kontrole pomeni tudi potrdilo, da je 
bila pogodba s tujo osebo sklenjena v skladu s trenutno 
veljavnimi predpisi v Jugoslaviji (da ima podjetje ustrezno 
pravico do uvoza in da je, če gre za reguliran uvoz, obreme- 
njena tudi pravica do uvoza); 

- da sklenjene pogodbe s tujo osebo, potrjene s prijavitvijo 
v narodni banki, ni mogoče enostavno razveljaviti; 

- da so z liberalizacijo uvoza in ločitvijo blagovnega režima 
od plačilnobilančnih omejitev nastali pogoji, da pri rednem 
zunanjetrgovinskem prometu ni treba uklajevati prijav 
o uvozu na začetku vsakega koledarskega leta. 

Tiso kar je eventualno vprašljivo, je uvoz iz naslova kontin- 
gentov, ki praviloma pomeni letno kategorijo. Tudi do sedaj je 
uvoz, prijavljen za blago na kontingentu, dajal pravico avto- 
matizacije pri reklamiranju prijav o uvozu po prehodnih skle- 
pih iz ene v drugo leto. Pri tem pa je za vrednost prenesenih 
sklepov zmanjšal obseg kontingentov za uvoz zadevnega 
blaga. 

Ce bo potrebno z začasnimi ukrepi omejiti uvoz, je mogoče 
predpisati drugačno (restriktivnejše) prijavljanje in reklamira- 
nje prijav o uvozu. 
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