
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 13.6.1989 

Letnik XV, štev. 14 

Cena 4.000 din 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
21. junija 1989 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora občin, ki 
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o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz kreditov meona- 
rodnih finančnih organizacij, za katere je dala federacija garancijo 
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ditne politike v letu 1989. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

VMESNO POROČILO 
Skupine delegatov za celovito preučitev okoliščin in posledic sodnega procesa 
proti četverici v Ljubljani 

Skupina se je zaradi pomembnosti spoznanj, do katerih je prišla 
pri svojem dosedanjem delu in zaradi aktualnosti teh vprašanj 
v širšem jugoslovanskem prostoru, odločila obvestiti zbore o svo- 
jih ugotovitvah. 

1. Skupina delegatov je že ob ocenjevanju ustavnosti in zakoni- 
tosti vojaškega povelja Komandanta LAO iz leta 1988 in predpisov, 
na podlagi katerih je bilo izdano, ugotovila, da so z zakonom 
o splošni ljudski obrambi dana nekaterim organom pooblastila za 
izdajo podzakonskih predpisov. Skupina je od pristojnih republi- 
ških organov dobila na vpogled smernice in metodologijo, sez- 
nam predpisov, izdanih na podlagi zakonskih pooblastil, aprila pa 
je zaprosila Predsedstvo SFRJ za predpise s področja državne 
varnosti. Pri pregledu tega gradiva je ugotovila, da nekateri od teh 
predpisov niso objavljeni na način, kot ga določata ■ ustava in 
zakon, to je v uradnem listu oziroma sploh niso bili objavljeni, 
temveč samo interno sporočeni pristojnim organom. Gre na pri- 
mer za Smernice za preprečevanje nastanka izrednih razmer in za 
njihovo odpravo Predsedstva SFRJ, izdane na podlagi 6. člena 
zakona o splošni ljudski obrambi, in za Odlok o temeljih enotne 
metodologije za pripravo in sprejemanje načrtov za izredne raz- 
mere, ki ga je sprejel Zvezni izvršni svet. Na podlagi seznanitve 
z nekaterimi okoliščinami na 6. seji skupine, na kateri je obravna- 
vala sprožitev postopka, je ugotovila, da obstajajo taki predpisi 
tudi na področju notranjih zadev, zlasti v zvezi z delom organov 
državne varnosti, čeprav ji vpogled vanje ni bil omogočen. Gre 
zlasti za enotna načela za delo varnostnih služb, ki jih je izdalo 
Predsedstvo SFRJ na podlagi 23. člena zakona o temeljih sistema 
državne varnosti, za izvedbeni pravilnik zveznega sekretarja za 
notranje zadeve iz leta 1975, ki je bil letos noveliran. Tudi ta dva 
predpisa nista bila objavljena v uradnem listu. 

Nekateri od teh predpisov omogočajo oziroma nalagajo orga- 
nom določena ravnanja, ki presegajo izjeme, določene z zako- 
nom, glede omejitev z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic. Na 
podlagi doslej zbranih informacij je skupina ocenila, da takšna 
podzakonska ureditev izhaja na primer iz nedopustno široke raz- 
lage možnih izjem od ustavno zagotovljene tajnosti občil, glede 
nedotakljivosti stanovanja pa so celo v očitnem nasprotju z zako- 
nom. Ob proučevanju ustavnih in zakonskih določil, ki opredelju- 
jejo svoboščine in pravice človeka in občana, določil o izjemah, ki 
omejujejo te pravice, in določil, ki opredeljujejo nihovo pravno 
varstvo, skupina ugotavlja, da ustava in zakon (ob formalnem 
pooblastilu za izdajo podzakonskih predpisov) pooblastila za 
takšno ravnanje organov državne varnosti ne poznata oziroma ga 
ne dovoljujeta. 

Prej navedeni pravilnik ureja tudi tajno preiskavo stanovanj in 
drugih prostorov. Zakon o kazenskem postopku v 210. členu 
v izjemnih primerih sicer dovoljuje hišno preiskavo brez sodne 
odredbe in celo brez navzočnosti prič, vendar to ni tajna preiskava 
v smislu omenjenih podzakonskih predpisov. (Za preiskavo po 
210. členu ZKP je potrebno takoj izdati potrdilo imetniku stanova- 
nja in poročati javnemu tožilcu). Tajno preiskavo sicer »dovolju- 
jejo« tajni in neobjavljeni podzakonski predpisi, vendar je glede 
na določbe zakona o kazenskem postopku očitno nezakonita, pa 
tudi protiustavna, ker gre za kršitev ustavne svoboščine nedotak- 
ljivosti stanovanja. Takšna bi bila tudi v primeru, če bi bili ome- 
njeni podzakonski predpisi zakonito objavljeni, saj se kakršnekoli 
omejitve ustavne pravice lahko določi le z zakonom in nikoli 
s podzakonskim predpisom. 

Skupina delegatov je predhodno pridobila mnenji Zakonodaj- 
nopravne komisije Skupščine SRS in Inštituta za javno upravo 
Pravne fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Po njunem 
mnenju je po določbah zvezne in republiške ustave jasno, da 
splošni akt organa družbenopolitične skupnosti, ki ni objavljen 
(na predpisan način), ne velja in se šteje, kot da ga ni. Tak 
»neobstoječ« akt po naravi stvari ne more pravno učinkovati in ne 
more povzročiti pravno relevantnih nasledkov. 

Temeljno ustavno načelo za delovanje državnih organov je 
načelo zakonitosti. Po določbah 212. člena ustave SFRJ in 268. 
člena ustave SRS morajo vsi posamični akti in ukrepi upravnih 
organov in drugih državnih organov, ki opravljajo izvršilne in 
upravne zadeve, temeljiti na zakonu ali drugem zakonito izdanem 

predpisu. Akt, ki ni bil objavljen in zato ni začel veljati, ne more 
predstavljati pravne podlage, ki bi dajala ravnanju državnega 
organa značaj pravnega ravnanja oziroma pravno dopustnega 
ravnanja. 

2. Na 6. seji skupine delegatov 11. januarja letos so predstavniki 
RSNZ povedali, da Janez Janša ni bil pod nadzorom organov za 
notranje zadeve, ampak da je bil nadzor usmerjen v druga okolja 
in da se je v enem izmed teh nadzorov Janša pojavil kot zveza, 
o čemer je bila javnost že obveščena V delu te seje, zaprtem za 
javnost, pa je skupina delegatov zvedela, da so organi za notranje 
zadeve (Služba državne varnosti) zaradi razkrivanja vsebine te 
»zveze« že konec aprila 1988 v delovnih prostorih Janše na Mikro 
Adi opravili tajno preiskavo in pri njej med drugim odkrili fotoko- 
pijo, ki je kasneje postala predmet kazenskega postopka zoper 
Janšo in ostale. 

Čeprav so fotokopijo na ta način odkrili že 27. aprila, so se po 
lastnih izjavah do približno 10. maja ukvarjali le z znanim magne- 
togramom razprave Milana Kučana na seji Predsedstva CK ZKJ, ki 
so ga tudi našli pri tajni preiskavi, in o tem takoj informirali 
Predsedstvo CK ZKS in Svet za varstvo ustavne ureditve pri 
Predsedstvu SRS. O najdbi fotokopije dela vojaškega povelja ne 
teh dveh organov ne nikogar drugega v Sloveniji (po lastni izjavi) 
niso obvestili ne takrat ne kasneje, ampak šele po aretaciji Janše. 
Fotokopijo so poslali le poveljstvu LAO - in to šele 17. maja 
- zaradi razjasnitve, kaj to je, od kod je to, in če to sploh kaj je. Ta 
veliki časovni presledek med odkritjem fotokopije in reakcijo nanj 
sta predstavnika RSNZ skupini delegatov na 6. seji pojasnila 
z dejstvom, da so bili vmes prazniki, kakor tudi s tem, da jim ni bilo 
jasno, za kaj v bistvu gre (za čigav in kakšen vojaški dokument). 
O tem so razmišljali kakšen teden in nato 17. maja z dopisom 
vprašali JLA za mnenje. JLA je z dopisom 27. maja sporočila, da 
gre za del povelja komandanta LAO št. 50-44/3 z dne 8.1. 1988 in 
zaprosila za sodelovanje pri odkrivanju vira odtujitve. 

Organi za notranje zadeve so hišno preiskavo 31.5.1988 opravili 
brez sodne odredbe, čeprav so imeli od 27. do 31. maja nedvomno 
dovolj časa, da bi si jo priskrbeli. Sklicevali so se na izjemno 
določbo 210. člena ZKP, po kateri se sme opraviti preiskava brez 
sodne odredbe, »če je očitno, da se drugače ne bi mogli zavaro- 
vati z dokazi«. Na izrecno vprašanje o tem je republiški sekretar 
pojasnil, da se večina takih preiskav pač dela brez sodne odredbe 
in da jim to, da bi si morali pridobiti sodni nalog za preiskavo, ni 
prišlo niti na misel. Pomen takega ravnanja v tem primeru in širše 
ter odgovornost zanj bo skupina ocenila v svojem končnem poro- 
čilu. 

Ustava SFRJ v 184. členu določa, da sta »vsak protipravni vstop 
v tuje stanovanje in druge prostore ter njihovo preiskovanje pre- 
povedana in kazniva«. Da je tajna preiskava izvedena na podlagi 
neveljavnih oziroma pravno neobstoječih in po vsebini protiustav- 
nih podzakonskih predpisov protipravno dejanje, je po mnenju 
skupine delegatov nesporno. Kaznivost je odvisna od tega, ali se 
je storilec protipravnosti zavedal ali ne. 

3. Sprejemanje neobjavljenih podzakonskih predpisov, med 
katerimi nekateri vsebujejo tudi protiustavnost in nezakonite 
določbe, pomeni, da gre za vzpostavljanje paralelnega pravnega 
sistema, ki je ne le nedopusten, pač pa povzroča brezpravje in eno 
najresnejših oblik ogrožanja človekovih pravic in svoboščin. 

Glede na nujnost zagotovitve pravne varnosti v državi in vzpo- 
stavljanja demokratičnega ustavnega reda skupina delegatov 
predlaga zborom, da: 

- opozorijo vse izdajatelje predpisov na ugotovljena dejstva in 
predlagajo Predsedstvu SFRJ, Zveznemu izvršnemu svetu in pri- 
stojnim zveznim upravnim organom, da neobjavljene predpise 
takoj objavijo, njihove protiustavne in nezakonite določbe pa 
takoj uskladijo z ustavo in z zakoni; 

- ob tem opozorijo, da podzakonski predpisi oziroma splošni 
akti, tudi javno objavljeni, ne morejo posegati v urejanje pravic in 
dolžnosti, ki se lahko urejajo le z ustavo in zakonom; 

- predlagajo Ustavnemu sodišču SFRJ presojo ustavnosti in 
zakonitosti teh predpisov; 

- opozorijo, da je treba nekatere pravno zavarovane dobrine 
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nedvomno varovati tudi z metodami in sredstvi službe državne 
varnosti, vendar morajo biti vsa pooblastila v skladu z ustavo in 
določena z zakoni; 

- naložijo Komisiji za nadzor nad zakonitostjo dela Službe 
državne varnosti Skupščine SRS, naj razišče prakso tajnih prei- 
skav in morebiti drugih ravnanj, ki temeljijo na neobjavljenih 
podzakonskih predpisih; 

— priporočijo Predsedstvu SR Slovenije in naložijo Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, naj preverita ali tudi v SRS obsta- 
jajo neobjavljeni podzakonski predpisi in kakšna je njihova vse- 
bina, ter o tem poročajo Skupščini SRS; 

— izrazijo prepričanje, da bodo nadaljnja ravnanja zveznih in 
republiških organov dokazala njihovo pripravljenost za obrambo 
in spoštovanje načel demokratične pravne države. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

- Še enkrat o tiskanju poslovnih knjig 

Delegati vseh petih okolišev 
s področja obrti in podobnih de- 
javnosti zbora združenega dela 
smo postavili delegatska vpra- 
šanja, ki so se nanašala na 
»Pravilnik o vodenju poslovnih 
knjig«, ki je bil objavljen v Urad- 
nem listu SRS, št. 44/88. Zbor 
združenega dela skupščine SR 
Slovenije, je dne 04.04.1989 pod 
št. 02005-2/89 posredoval odgo- 
vor Izvršnega sveta Skupščine 
SRS na postavljena delegatska 
vprašanja, s katerim pa nismo 
zadovoljni iz naslednjih raz- 
logov; 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, je v odgovoru odgo- 
voril le na delegatsko vprašanje 
in sicer, kdo je financiral izdajo 
poslovnih knjig, medtem, ko na 
drugi dve vprašanji 

- kdo je naročnik tiskanja po- 
slovnih knjig na podlagi pravil- 
nika o vodenju poslovnih knjig in 

- koliko znašajo stroški tega 
tiskanja ni dal odgovora. 

O problemih, ki so nastali ob 
sprejemu pravilnika o vodenju 
poslovnih knjig, katerega ve- 
ljavnost je bila preložena na 01. 
01.1990 leta, je bilo do sedaj že 
dovolj povedanega tako tukaj 
v Skupščini kakor v sredstvih 
javnega obveščanja. Prav na 
osnovi vsega do sedaj storjene- 
ga delegati vztrajamo, da lahko 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije pridobi vse potrebne po- 
datke, da bo lahko poda! celovit 
odgovor. 

Delegati pa se ne moremo 
strinjati z vsebino zadnjega od- 
stavka odgovora, kjer Izvršni 
svet navaja, da so poslovne 
knjige po novem »spornem« 
pravilniku uporabne kljub temu, 
da se je veljavnost pravilnika 
umaknila na 01. 01. 1990. 

Z ozirom na to, da se je veljav- 
nost pravilnika premaknila na 
predhodno citiran termin, je se- 
daj še vedno v veljavi Pravilnik 
o vodenju poslovnih knjig, ki je 

bil objavljen v Uradnem listu 
SRS, št. 39/83 in 1/84, kateri toč- 
no predpisuje katere poslovne 
knjige so dolžni voditi davčni 
zavezanci - samostojni obrtniki. 
Izvršni svet sicer dopušča vo- 
denje poslovnih knjig po evi- 
dencah iz novega pravilnika, ki 
še ni v veljavi, torej je takšna 
dopustnost v nasprotju z določi- 
li veljavnega pravilnika. Ne ozi- 
raje se na slednje, pa bi Izvršni 
svet le moral navesti, da se od 
štirih »novih« poslovnih knjig, 
lahko uporabljata za knjiženje 
poslovnih dogodkov največ dve 
poslovni knjigi - knjiga prometa 
in knjiga prihodkov in od- 
hodkov. 

Z oziroma na navedeno in 
skladno s sklepi Skupščine 
v zvezi z »novim« pravilnikom 
o vodenju poslovnih knjig dele- 
gati menimo, da je nesprejemlji- 
vo poudarjati dopustnost vode- 
nja »novih« poslovnih knjig, po- 
sebej še zato, ker se »stare« 
poslovne knjige, ki so predpisa- 
ne s sedaj veljavnim pravilni- 
kom dobijo na običajnih prodaj- 
nih mestih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednji 
pisni odgovor; 

V zvezi s tiskanjem poslovnih 
knjig zavezancev davka iz samo- 
stojnega opravljanja dejavnosti 
skupine delegatov vseh petih 
okolišev s področja obrti dopol- 
nilno sprašujejo kdo je naročnik 
tiskanja poslovnih knjig in koliko 
znašajo stroški tega tiskanja? 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je v svojem odgovoru na 
prvo delegatsko vprašanje istih 
skupin delegatov pojasnil, da je 
Državna založba Slovenije zalo- 
žila obrazce poslovnih knjig pod 
svojimi označbami in jih prodaja- 
la po tržnih principih. Iz navede- 
nega izhaja, da nihče z Državno 
založbo Slovenije ni sklenil za- 
ložniške pogodbe niti ji ni bila 
izdana naročnilnica za tiskanje 
teh knjig. 

Glede na navedeno lahko da 
podatke o stroških tiskanja teh 
poslovnih knjig le Državna založ- 
ba Slovenije. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
AJDOVŠČINA ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM DOLOČB 
ZAKONA O OBDAVČEVANJU PROIZVODOV IN 
STORITEV V PROMETU GLEDE PLAČEVANJA 
TEMELJNEGA DAVKA OD PLAČIL, KI JIH 
POSAMEZNIK REALIZIRA S PREVOZOM 
POTNIKOV IN BLAGA. 

Na pobudo tukajšnje Uprave za družbene prihodke in Zdru- 
ženja obrtnikov občine Ajdovščina je skupina delegatov za 
delegiranje delegata z Zbor občin Skupščine SRS na seji dne 
12. 4. 1989 obravnavala to problematiko. 

S tem zakonom je predpisan nov davek od plačil za oprav- 
ljene storitve, in sicer od plačil za prevoz potnikov in blaga 
s strani domačih prevoznikov ali tujih fizičnih ali pravnih 
oseb. 

Ob plačil, ki jih posameznik realizira s prevozom potnikov in 
blaga z motornim vozilom, se plača temeljni davek od plačil 
za storitve po stopnji 5%. 

Davek po navedeni stopnji se plačuje tudi od plačil za 
prevozne storitve, ki jih samostojni prevoznik ali drugi občani 
opravljajo v okviru kooperacije aH druge oblike poslovno- 

tehničnega sodelovanja z obrtnimi zadrugami ali drugimi 
uporabniki držbenih sredstev. 

Osnova za obračun davka od plačil za prevozne storitve je 
vrednost storitve brez prometnega davka. Z uvedbo tega 
davka so se obremenitve zasebnih avto prevoz ni kov znatno 
povečale. 

Ugotavlja se, da tega davka na obračunavajo v drugih 
republikah in tudi v SR Sloveniji. Da je to res, potrjujejo izjave 
nekaterih predstavnikov občine Kraljevo, ki so pred kratkim 
bili na obisku v pobrateni občini Maribor. Iste ugotovitve 
veljajo za občine Delnice, Pazin in Rijeko, kakor tudi za vse 
ljubljanske občine in občino Domžale ter Grosuplje. 

Skupina delegatov meni, da je stanje neodgovorno in da 
morajo pristojni organi in tudi republiška skupščina zavzeti 
do tega vprašanja svoje stališče in ukrepe. Če je zakon velja- 
ven, je treba zagotavljati njegovo izvajanje na celotnem 
območju države, sicer pa naj se izvede postopek za spre- 
membo zakona in ukinitev tega davka. 

Skupščina SR Slovenije je ob sprejemanju sprememb zvez- 
nega zakona nasprotovala uvedbi davka od plačil, ki jih posa- 
meznik realizira s prevozom potnikov in blaga, opozarjajoč pri 
tem tudi na sklepe Skupščine SFRJ o izenačitvi pogojev 
gospodarjenja v družbenem in zasebnem sektorju. Kljub teht- 
nim razlogom pobuda slovenske skupščine ni bila upošte- 
vana in je bil tako davek uveden le za zasebni sektor. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je potrebno 
vztrajati na izenačitvi pogojev gospodarjenja vseh tržnih sub- 
jektov, ne glede na lastninsko obliko in je zato Zveznemu 
izvršnemu svetu v mesecu aprilu poslal pobudo za odpravo 
temeljnega davka od plačil za prevozne storitve za zasebne 
prevoznike. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da trditev, da 
temeljnega davka od plačil za prevozne storitve ne obračuna- 
vajo v vseh ljubljanskih občinah in v občinah Domžale ter 
Grosuplje, ni točna. 

Republiški inšpektorji za družbene prihodke so v aprilu 
mesecu letos izvršili kontrolo obračunavanja in plačevanja 
omenjenega davka v 16 občinskih upravah za družbene pri- 
hodke, med temi tudi v navedenih občinah. Pri kontroli je bilo 
ugotovljeno, da v teh občinah ni bilo primera, ko zavezanci 
temeljnega prometnega davka sploh ne bi obračunavali. 

Od skupnega števila zavezancev, ki opravljajo avtoprevoz- 
niško dejavnost, je davek v teh 16 občinah v prvih treh letoš- 
njih mesecih obračunalo in plačalo v poprečju le 25,9% zave- 
zancev, v ljubljanskih občinah ter Domžalah in Grosuplju pa 
27,6% zavezancev (Ljubljana Center 32%, Ljubljana Vič Rud- 
nik 13,6%, Ljubljana Šiška 16%, Ljubljana Bežigrad 27,3%, 
Ljubljana Moste Polje 60,6%, Grosuplje 62,6% in Domžale 
10,2%) in to kljub temu, da so občinske uprave za družbene 
prihodke zavezance najmanj enkrat pisno opozorile na nji- 
hovo obveznost izvajanja določb zveznega zakona. 

Republiški inšpektorji so, glede na nezadovoljivo stanje, ki 
so ga ugotovili v posameznih občinah, ponovno opozorili 
uprave za družbene prihodke na nujnost doslednega izvajanja 
predpisov, ki se nanašajo na kontrolo obračunavanja in plače- 
vanja temeljnega davka od plačil za prevozne storitve. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA POBUDO SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE ŽALEC ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO ZAKONA 
O VOJAŠKI OBVEZNOSTI V ZVEZI 
Z NADOMESTILI MED IZPOLNJEVANJEM 
VOJAŠKE OBVEZNOSTI 

Skupini delegatov za delegiranje delegatov v zbor združe- 
nega dela - za področje gospodarstva in skupina delegatov za 
delegiranje delegatov v zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
Žalca sta na svoji seji 7. aprila 1989 obravnavali zgoraj nave- 
deni predlog. Skupini delegatov skupno z upravnim organom 
za ljudsko obrambo občine Žalec na podlagi predlogov orga- 
nizacij združenega dela in oseb v rezervni sestavi glede obra- 
čunavanja nadomestil pri izvrševanju vojaške obveznosti 
oseb v rezervni sestavi dostavljata v proučitev pobudo za 
spremembo prvega odstavka 68. člena zakona o vojaški 
obveznosti (Uradni list SFRJ, št. 64/85) kot sledi: 

68. člen (nova vsebina) 
Naborniku in osebi v rezervni sestavi, ki sta v delovnem 

razmerju in sta bila poklicana v zvezi z izvrševanjem vojaške 
obveznosti, pripada med izvrševanjem te obveznosti nadome- 
stilo v višini mesečnega osebnega dohodka, ki ga je dosegel 
V zadnjem mesecu pred pozivom. 

Obrazložitev: 
Omenjena pobuda za spremembo prvega odstavka 68. 

člena zgoraj citiranega zakona je posledica tekočega meseč- 
nega usklajevanja oz. revalorizacijskih učinkov pri obračunu 
osebnega dohodka. Predhodna gibanja revalorizacije oseb- 
nih dohodkov so temeljila predvsem na kvartalne ukladitve 
oz. so bili omejeni vsled sprejetih ukrepov. S spremembo 
pozitivne zakonodaje na tem področju, hkrati s tem gospodar- 
ska reforma in visoka inflacijska stopnja narekujejo OZD 
mesečno uskladitev osebnih dohodkov. Obračun nadomestil, 
ki je utečen od strani nosilcev priprav se izvršuje s časovnim 
zamikom od enega do dva meseca. Če upoštevamo vse zgoraj 
navedeno lahko ugotovimo, da je oseba v rezervni sestavi kot 
OZD z izplačanim nadomestilom za cca 50% oškodovana kot 
v primeru, da bi vpoklicani za čas vpoklica bil prisoten na 
delu. 

Analogno velja morebitna^sprememba prvega odstavka kot 
posledica pri vseh oblikah nadomestil definiranih v tem členu. 

Izračun nadomestila osebnega dohodka za udeleženca 
vojaških vaj. 

Predstavljen je primer udeleženca vojaških vaj, vpoklica- 
nega za 4. 5. 1989 za 13 dni. 

Osnova za izračun nadomestila za vojaške vaje 
mesec znesek število ur 
februar 1,643.460 76,5 
marec 4,460.560 185,5 
april 4,660.140 161,5 
skupaj 10,764.160 423,5 

čas vojaških vaj 9 dni (76,5 ure) 
znesek za nadomestilo vojaških vaj 1,944.410 

Osnova izračuna v primeru prisotnosti na delu 
maj + 20% povečanje glede na april (inflacija) 
za 76,5 ure v maju je znesek 2,648.920 
Razlika 
2,648.920- 1,944.410 = 704.510 din 

Dne 20. 4. 1989 je Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora 
sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o voja- 
ški obveznosti (Uradni list SFRJ, št. 26/89), s katerim je dopol- 
njen tudi prvi odstavek 68. člena zakona, tako da se glasi: 

»Naborniku in osebi v rezervni sestavi, ki sta v delovnem 
razmerju in sta bila poklicana v zvezi z izvrševanjem vojaške 
obveznosti, pripada med izvrševanjem te obveznosti nadome- 
stilo v višini povprečnega mesečnega osebnega dohodka, ki 
sta ga dosegla v zadnjih treh mesecih pred pozivom ali v zad- 
njem mesecu pred pozivom, če je zanju to ugodnejše.« 

Ugotavljamo, da je z navedeno spremembo zakona o voja- 
ški obveznosti pobuda skupine delegatov iz občine Žalec že 
sprejeta. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SR SLOVENIJE 
DO POBUDE DANIJELA BOŽIČA, DELEGATA 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE ZA OTVORITEV 
MEDNARODNEGA OBMEJNEGA PREHODA 
V MARTINJU. 

Na včerajšnji 10. seji je Predsedstvo RK na pobudo Sveta za 
družbenoekonomske odnose in Sveta za mednarodne odnose 
sprejelo naslednjo pobudo in to je pobuda za otvoritev med- 
narodnega obmejnega prehoda v Martinju. Utemeljitev je 
kratka: slovenska manjšina v Porabju na Madžarskem hitro 
izumira. Danes šteje le še manj od 5.000 pripadnikov. Najpo- 
membnejši vzrok za to je gospodarska zaostalost in slaba 
povezanost z matično državo v vseh pogledih. Zaradi zaosta- 
losti in zakotnosti iz porabskih vasi bežijo v Monošter in 
v Ljubljano, v Budimpešto, tudi redki slovenski izobraženci, 
kot najvitalnejši del narodne manjšine. Prav tako gospodar- 
sko zelo zaostaja v Porabju sosednje območje severni del 
občine Murska Sobota, to je Goričko. Ker je glavni problem 
teh krajev odmaknjenost, bi pretok ljudi, informacij, razvoj 
trgovine in drugih zadev, najbolj pospešil mejni prehod na 
Madžarsko na območju Goričkega. Najsevernejši mejni pre- 
hod med Jugoslavijo in Madžarsko je Hodoš, ki je zaradi 
svojega neustreznega položaja tudi zelo slabo obiskan. Prek 
njega je po najbližji in po precej slabi cesti od Murske Sobote 
do Monoštra 65 km, od Gornjega Senika, največje slovenske 
vasi v Porabju, do vasi Martinje, to je večja vas na severnem 
obrobju Goričkega, ki sta si po zračni razdalji narazen le manj 
kot 5 km, pa je preko tega prehoda kar 66 km. Mejni prehod 
v Martinju bi predstavljal naravno povezavo med Mursko 
Soboto in Monoštrom, razdalja pa bi se zmanjšala za 38 km. 
Prehod v Martinju bi zato koristil tudi razvoju Porabja in 
Goričkega, okrepil slovensko manjšino ter močno skrajšal 
razdaljo med Prekmurjem in Dunajem, kjer je zaposlenih 
veliko zdomcev iz teh krajev. Ta pobuda naj se pošlje ustrez- 
nim republiškim organom. 

Delegatsko pobudo za otvoritev mejnega prehoda Martinje- 
Gornji Senik s sosednjo LR Madžarsko za obmejni promet 
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oseb, ki je bila dana na 36. seji Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije dne 22. februarja 1989 ocenjujemo 
kot zelo pozitivno in potrebno, saj se nanaša na odpravo 
konkretne ovire za večji pretok ljudi, informacij, in blaga med 
nerazvitima območjema dveh sosednjih držav, med Goričkim 
na naši strani in Porabjem na Madžarskem, kjer živi slovenska 
narodna skupnost. 

Prav tako soglašamo z obrazložitvijo pobude, saj bi otvori- 
tev mejnega prehoda Martinje-Gornji Senik pomembno skraj- 
šala pot med Porabjem in obmejnim območjem na slovenski 
strani in s tem omogočila slovenski narodnostni skupnosti 
lažjo povezavo s SR Slovenijo, razdalja med Mursko Soboto 
in Monoštrom Szentgothardom pa bi se skrajšala za 38 km). 

SR Slovenija si že vrsto let prizadeva tako v stikih s pred- 
stavniki obmejnih madžarskih županij kot tudi madžarskih 
državnih organov, ter po diplomatski poti za otvoritev mej- 
nega prehoda Martinje-Gornji Senik za obmejni promet oseb 
kot tudi za izboljšanje cestne povezave in za zgraditve železni- 
ške povezave med Mursko Soboto in Monoštrom (Szentaot- 
hardom). 

Pobuda za otvoritev mejnega prehoda Martinje-Gornji 
Senik je že vrsto let prisotna na vseh razgovorih med pred- 
stavniki izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in drugih 
republiških organov s predstavniki LR Madžarske kot tudi 
v razgovorih predstavnikov naših zveznih organov z madžar- 
skimi. Vprašanje je bilo že večkrat obravnavano na zasedanjih 
mešanih jugoslovansko-madžarskih komisij za carinska vpra- 
šanja in obmejni promet. 

Otvoritev mejnega prehoda Martinje-Gornji Senik je v zad- 
njem času bila predmet pogovora ob obisku Jozsefa Marjaija, 
podpredsednika ministrskega sveta LR Madžarske v Sloveniji 
junija 1987. Ob obisku Cvetke Selšek, predsednice RK za 
mednarodno sodelovanje v Budimpešti, februarja 1988 se je 
o možnostih za otvoritev mejnega prehoda Martinje-Gornji 
Senik pogovarjala s predstavniki ministrstva za zunanje 
zadeve ter ministrstva za finance LR Madžarske. Ob tej priliki 
so madžarski predstavniki zagotovili, da tudi z njihove strani 
obstaja pripravljenost za otvoritev mejnega prehoda Martinje- 
Gornji Senik ter da je edina ovira zagotovitev potrebnih 
finančnih sredstev za postavitev infrastrukture. 

Madžarska stran je večkrat opozorila na premajhno izkoriš- 
čenost obeh obstoječih mednarodnih mejhnih prehodov 
Hodoš-Bajansenye in Dolga vasa - Redics. V SR Sloveniji si 
prizadevamo, da bi mejni prehod Martinje-Gornji Senik bil 
namenjen obmejnemu prometu oseb, kar bi v precejšnji meri 
zmanjšalo stroške za njegovo otvoritev in vzdrževanje. 

V Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije si bomo še naprej 
prizadevali v stikih s predstavniki pristojnih madžarskih orga- 
nov za čimprejšnjo skupno odpravo ovir za otvoritev mejnega 
prehoda Martinje-Gornji Senik. Prav tako bomo preko pristoj- 
nih zveznih organov in po diplomatski poti ponovno posredo- 
vali pobudo pristojnim madžarskim organom in se zavzeli za 
njeno čimprejšnjo uresničitev. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE JOŽETA KORINŠKA, 
DELEGATA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, DA SE UPORABNIKI 
ELEKTRIČNE ENERGIJE OPROSTIJO 
ZDRUŽEVANJA SREDSTEV ZA GRADNJO 
OBJEKTOV ENERGETSKEGA GOSPODARSTVA 
V DELU. KI JE SORAZMEREN RAČUNU ZA 
PORABLJENO ELEKTRIČNO ENERGIJO ZA 
ZNESEK. KI GA VLOŽIJO V UKREPF fA 
ZMANJŠEVANJE PORABE ELEKTRICNF 
ENERGIJE OZIROMA ODJEMA ELEKTRIČNF 
ENERGIJE 

JOŽE KORINŠEK 
delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije 
je dal naslednjo delegatsko pobudo: 

V zvezi z delom problemske konference »Ekologija, ener- 
gija in varčevanje« je bil Socialistični zvezi posredovan pred- 

log, da naj bi Družbenopolitični zbor dal pobudo samoupravni 
interesni skupnosti za elektrogospodastvo in premogovni- 
štvo, da se uporabniki električne energije oprostijo združeva- 
nja sredstev za gradnjo objektov energetskega gospodarstva 
v delu, ki je sorazmeren računu za uporabljeno električno 
energijo za znesek ki ga vložijo v ukrepe za zmanjšanje 
porabe električne energije oziroma odjema električne ener- 
gije. Ti zneski so določeni po samoupravnem sporazumu 
samoupravnih interesnih skupnostih za podpisnike spora- 
zuma, za nepodpisnike pa z zakonom. 

Na pobudo Jožeta Korinška, delegata Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, da se uporabniki električne 
energije oprostijo združevanja sredstev za gradnjo objektov 
energetskegta gospodarstva v delu, ki je sorazmeren računu 
za porabljeno električno energijo za znesek, ki ga vložijo 
v ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije oziroma 
odjema električne energije, dajemo naslednje stališče: 

Sredstva za razvoj elektrogospodarstva in premogovništva 
se zbirajo na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektro- 
gospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in kontinuitete do leta 1995 in zakona o združeva- 
nju dela in sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko 
infrastrukturo v letih 1987-1990 (Uradni list SRS, št. 51/86) za 
temeljne organizacije združenega dela s področja gospodar- 
stva, ki niso sklenile samoupravnega sporazuma. 

Sredstva za razvoj elektrogospodarstva in premogovništva 
združujejo OZD s področja gospodarstva od fakturiranega 
zneska za porabljeno električno energijo različno od odjemne 
skupine, v katero je uporabnik uvrščen (30%, 52%, 72%), 
z združevanjem 2,26% od ostanka dohodka in s prispevkom 
za povečanje priključne moči. 

Pretežni del sredstev za razvoj, ki jih združujejo porabniki 
(preko 95% vseh sredstev), predstavljajo sredstva, združena 
od fakturiranega zneska za porabljeno električno energijo. 

Višina združevanja sredstev od fakturiranega zneska za 
porabljeno električno energijo je odvisna neposredno od 
porabljene električne energije. Vsak ukrep uporabnika elek- 
trične energije za zmanjševanje porabe električne energije se 
neposredno odrazi tako v plačilu za odjem električne energije 
kot tudi v višini združenih sredstev za razvoj elektrogospodar- 
stva in premogovništva, zato mora biti v prvi vrsti OZD zainte- 
resirana za vlaganje v ukrepe za zmanjšanje porabe električne 
energije. 

Za združevanje 2,26% od ostanka dohodka, ki neposredno 
ni povezana s porabo električne energije, je Republiški 
komite za energetiko že predlagal Posebni samoupravni inte- 
resni skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo 
SR Slovenije, da ga ukine. 

Poleg tega je potrebno poudariti, da lahko pomeni zmanjše- 
vanje potreb po novih objektih le trajna in nepreklicna odpo- 
ved zmanjšani porabi električne energije, medtem ko neobve- 
zujoča zmanjšanja porabe električne energije, ki niso trajna, 
ne prispevajo k znižanju potrebnih zmogljivosti v elektrogo- 
spodarskem sistemu. Trajno in nepreklicno zmanjševanje 
odjema električne energije bo urejeno s kriteriji za promet 
z energetskimi soglasji, ki jih pripravlja Republiška energet- 
ska skupnost v sodelovanju z Republiškim komitejem za ener- 
getiko. 

DELEGATSKA POBUDA 
ŽELJKA CIGLERJA, DELEGATA V DRUŽBENOPOLI- 
TIČNEM ZBORU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZI 
S KRŠITVIJO DFI FGATSKF IMIINITFTF nFl FHATnv 
V DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU SKUPSCINF SR 
SLOVENIJE     — 

"Glede na trditve Odbora za varstvo človekovih pravic, ki je zdaj 
javno objavil določene zadeve, ki se tičejo poleg globalnih zadev 
tudi dela naše Skupščine - že zadnjič sem o nekaterih zadevah 
govoril - dajem delegatsko pobudo v sledeči smeri: 

1. Kdo po nalogu koga in v katere smotre je organiziral prislu- 
škovanje delegatom Družbenopolitičnega zbora. Za to obstaja 
jasna trditev in dokazi verjetno so, vsaj tako se trdi. 

2. Da se v tej smeri delegatom verjetno mora omogočiti neko 
normalno delo, ker mislim, da gre tukaj za eno zelo motečo 
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vsebino, ki se je zadnje čase začelo tu med nami o njej govoriti, 
sigurno pa vpliva močno na naše delo. 

3. O tem treba razpravljati. Ali ni, ali se v tej smeri ne odvija 
oziroma ali se ni odvijalo kršenje delegatske imunitete, ki jo 
delegati v Družbenopolitičnem zboru slovenske Skupščine imamo 
oziroma ali takšna dejavnost ne presega meja, ki so znotraj pravne 
države, nekje zakonsko zagotovljene. Prosim, da se ta pobuda 
resno razpravlja na naših delovnih telesih « 

MNENJE 
ODBORA ZA DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM DRUŽBE- 
NOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
K POBUDI O KRŠITVI DELEGATSKE IMUNITETE 

Pobudo je odbor obravnaval na seji 8/2-1989. 
Pobudo je odbor dal prvič na dnevni red 33. seje 6/12^1988. 

Ocenjeno je bilo, da jo bo ponovno uvrstil na dnevni red, ko bo 
dobil poročila pristojnih delovnih teles, ki bodo obravnavala tudi 
to problematko. 

Pobudo je dal delegat Željko Ciglef na seji Družbenopolitičnega 
zbora, dne 25/10-1988, in sicer: 

.Glede na trditev Odbora za varstvo človekovih pravic, ki je zdaj 
javno objavil določene zadeve, ki se tičejo poleg globalnih zadev 
tudi dela naše Skupščine, dajem delegatsko pobudo v sledeči 
smeri: 

1. Kdo po nalogu koga in v katere smotre je organiziral prislu- 
škovanje delegatom Družbenopolitičnega zbora. Za to obstaja 
jasna trditev in dokazi verjetno so, vsaj tako se trdi. 

2. Da se v tej smeri delegatom verjetno mora omogočiti neko 
normalno delo, ker mislim, da gre tukaj za eno zelo motečo 
vsebino, ki se je zadnje čase začelo tu med nami o njej govoriti, 
sigurno pa vpliva močno na naše delo. 

3. O tem je treba razpravljati. Ali ni, ali se v tej smeri ne odvija 
oziroma ali se ni odvijalo kršenje delegatske imunitete, ki jo 
delegati v Družbenopolitičnem zboru slovenske skupščine imamo 
oziroma ali takšna dejavnost ne presega meja, ki so znotraj pravne 
države, nekje zakonsko zagotovljene. Prosim, da se ta pobuda 
resno razpravlja na naših delovnih telesih! 

Člani odbora so prejeli mnenje, ki ga je pripravila strokovna 
služba republiške skupščine; ustno informacijo pa je dal predsed- 
nik Komisije za nadzor nad delom službe državne varnosti, ki 
z delom še ni končala in zato še ni sprejela zaključkov. To 
vprašanje pa naj bi obravnavali tudi v skupini delegatov za prouči- 
tev okoliščin procesa proti četverici. 

Odbor se je glede na svojo pristojnost omejil predvsem na 
imuniteto delegatov v Družbenopolitičnem zboru, in sicer, ali gre 
pri prisluškovanju za kršitev delegatske imunitete. 

Odbor je k razpravi povabil tudi nosilca pobude tov. Zeljka 
Ciglerja, 

V uvodni razpravi je generalni sekretar Skupščine SR Slovenije 
obrazložil mnenje strokovne službe glede opredelitve imunitetne 
pravice delegatov v ustavi in v poslovniku Skupščine in glede 
tajnosti občil v ustavi. 

Po tem mnenju morebitno prisluškovanje delegatu, kot eden od 
možnih ukrepov, ki jih imajo pristojni organi za notranje zadeve 
samo po sebi ne more predstavljati kršjtve delegatske imunitete; 
le-ta varuje druge dobrine in ravnanja. Če pa bi se ugotovilo, da ti 
ukrepi, ki predstavljajo odstop od načela tajnosti občil presegajo 
ustavne in zakonske okvire (226. člen ustave SRS, 11. člen zakona 
o notranjih zadevah), bi verjetno šlo za ravnanja, ki vsebujejo 
elemente kaznivih dejanj. Ob tem je irelevantno, ali bi se ugotovila 
prekoračitev obsega pooblastil pristojnih organov, ali pa je do 
uporabe takih ukrepov prišlo s strani nepooblaščenih organov 
oziroma oseb. Pri tem je potrebno opozoriti, da bi pristojni organ, 
v primeru sprejetih ukrepov zoper delegata, verjetno moral sezna- 
niti s tem tudi pristojne organe Skupščine SR Slovenije. Vsaj 
enkrat letno je republiški sekretar za notranje zadeve na podlagi 
petega odstavka 20. člena zakona o notranjih zadevah že sicer 
dolžan poročati Skupščini SR Sloveije o sprejetju takih ukrepov. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je imunitetna pravica v ustavi 
in skupščinskem poslovniku opredeljena ozko, saj je omejena le 
na aktivnost v zborih in delovnih telesih Skupščine in zborov. Ob 
tem je bilo pojasnjeno, da se je že v pripravah slovenske ustave 
leta 1974 ocenjevalo, da je imuniteta namenjena predvsem zaščiti 
funkcije in interesov zbora. 

Kljub temu so po mnenju v razpravi še vedno ostala odprta 
vprašanja, kaj dejansko je delegatska imuniteta, čemu je name- 
njena, kdo jo lahko kontrolira in kdo lahko poseže vanjo. Osnovni 
princip kontrole javnega delavca, in sicer izvoljenih funkcionarjev 
se uresničuje zlasti prek volitev. To pomeni, da naj ga tisti, ki ga 
izvolijo, tudi kontrolirajo. Če ta razmišljanja povežemo z vpraša- 
njem delegatske imunitete in funkcijo delegatov, je po mnenju 

razpravljalcev vsekakor potrebno proučiti ustreznost možne kon- 
trole, ki jo - sicer zaradi pomembnih razlogov - lahko izvajajo 
organi pregona. Po republiškem zakonu o notranjih zadevah je 
možno, da republiški sekretar za notranje zadeve izjemoma glede 
posameznih oseb in organizacij lahko odredi ukrepe, ki odstopajo 
od načela nedotakljivosti pisemske tajnosti in tajnosti drugih 
občil, če je to nujno potrebno za potek kazenskega postopka ali 
za varnost države. 

V razpravi je ob tolmačenju obsega delegatske imunitete bilo 
opozorjeno tudi na potrebo, da se - kolikor to ni mogoče že na 
podlagi sedanjih ustavnih določb - delegatsko imuniteto opredeli 
širše, kar pomeni, da delegatska imuniteta ne more biti omejena 
samo v okviru zbora in delovnih teles. 

Glede na to je odbor predlagal, da se v okviru priprav sprememb 
ustave ponovno prouči ureditev delegatske imunitete, še zlasti 
v povezavi s široko opredeljenimi (že na ustavni ravni) pooblastili 
za poseg v tajnost občil. Sedanja ureditev očitno ni taka, da bi 
ustrezala sodobnim tokovom demokracije in političnega plura- 
lizma in da bi preprečevala zlorabo bodisi v škodo delegatov 
bodisi v škodo občanov. 

Odbor tudi predlaga, da to problematiko obravnavata še Zako- 
nodajno-pravna komisija in Komisija Družbenopolitičnega zbora 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in dasta svoje 
mnenje. 

Hkrati je odbor menil, da bi biia pri tem v veliko pomoč informa- 
cija o tem, kako imajo imunitetno pravico urejeno v drugih dr- 
žavah. 

Odbor bo vprašanje delegatske imunitete ponovno obravnaval, 
ko bodo dana mnenja vseh delovnih teles. 

MNENJE 
ZAKONODAJNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE K POBUDI ŽELJKA CIGLERJA V ZVEZI 
Z VPRAŠANJEM KRŠITVE DELEGATSKE IMUNITETE 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji 
dne 28. 3. 1989 obravnavala pobudo delegata Zeljka Ciglerja 
v zvezi z vprašanjem kršitve delegatske imunitete. Ob tem je 
razpolagala s strokovnim mnenjem z dne 12. 11. 1988, ki ga je 
glede delegatskega vprašanja oziroma pobude pripravila stro- 
kovna služba Skupščine SR Slovenije, ob sodelovanju Službe za 
zakonodajo Skupščine SR Slovenije. Služba za zakonodajo je tudi 
pripravila prikaz ureditve poslanske imunitete in določb o tajnosti 
občil v nekaterih ustavah Evrope. 

Zakonodajno-pravna komisija se je po razpravi strinjala z mne- 
njem, ki je bilo pripravljeno v okviru strokovne službe Skupščine 
SR Slovenije. Ob tem pa so člani komisije poudarili, da je v svetu 
opazna splošna tendenca k čimvečjemu preprečevanju zlorab pri 
poseganju v osebnostno sfero. Ta tendenca se v svetu ne pove- 
zuje z vprašanjem imunitete nosilcev posameznih funkcij, pač pa 
predstavlja samostojno skrb za človeka kot posameznika, ne 
glede na njegov položaj. Zato po mnenju komisije tudi ne kaže 
razmišljati v smeri krepitve imunitete, pač pa zlasti v smeri prepre- 
čevanja zlorab na področju poseganja v osebnostno sfero. Eden 
izmed načinov za dosego teh ciljev, pa je po mnenju komisije, 
večja in učinkovitejša kontrola nad tistimi, ki sicer imajo zakonska 
in ustavna pooblastila za take posege ter v doslednem pregonu in 
kaznovanju vseh, če se ugotovi, da so bila ta pooblastila zlorab- 
ljena oziroma prekoračena. 

Mnenje k pobudi delegata Željka Ciglerja v zvezi z vprašanjem 
kršitve delegatske imunitete 

Komisija Družbenopolitičnega zbora za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja je na pobudo odbora Družbenopolitičnega 
zbora za družbenopolitični sistem na seji dne 24. 4.1989 obravna- 
vala navedeno delegatsko pobudo. 

Člani komisije so bili seznanjeni z mnenji Zakonodajno-pravne 
komisije, odbora za družbenopolitični sistem, strokovne službe 
Služb Skupščine SR Slovenije. Prejeli pa so tudi prikaz ureditve 
poslanske imunitete in določb o tajnosti občil v nekaterih ustavah 
Evrope, katerega je na predlog odbora za družbenopolitični 
sistem pripravila služba za zakonodajo. 

Glede na pobudo in vsa prejeta mnenja je komisija menila, da je 
potrebno tisti del pobude, v kateri delegat meni, da so bila preko- 
račena pooblastila organov glede poseganja v tajnost občil obrav- 
navati kot dejansko vprašanje glede na konkreten primer in kot 
tako obravnavati v komisiji Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo 
nad zakonitostjo dela službe državne varnosti. 

V zvezi z drugim vprašanjem, ali delegatska imuniteta prepre- 
čuje zoper delegata možnost uporabe zakonskih pooblastil glede 
poseganja v tajnost občil, pa je komisija soglašala s stališčem, ki 
je bilo dano v okviru strokovne službe Skupščine SR Slovenije in 
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Zakonodajno-pravne komisije, po katerem morebitno zakonito 
poseganje v tajnost občil v okviru zakonsko dovljenih ukrepov 
samo po sebi ne more predstavljati kršitve delegatske imunitete. 
Če pa bi se ugotovila uporaba ukrepov, ki predstavljajo odstop od 
načela tajnosti občil v nasprotju z ustavnimi in zakonskimi okviri 
(226. člen ustave SR Slovenije, 11. člen Zakona o notranjih zade- 
vah) pa gre za dejanja, ki lahko imajo elemente kaznivih dejanj. 
Zato ne bi kazalo razmišljati v smeri širitve delegatske imunitete, 
ampak predvsem preprečevanja zlorab na področju poseganja 
v osebno integriteto vsakega posameznika, ne glede na delegat- 
sko imuniteto. Taka tendenca se kaže tudi v drugih evropskih 
državah, kar se vidi v pregledu nekaterih držav, kako imajo ure- 
jeno poslansko imuniteto v ustavah. 

MNENJE 
KOMISIJE ZA VERIFIKACIJO POOBLASTIL IN IMUNI- 
TETNA VPRAŠANJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K POBUDI DELE- 
GATA ŽELJKA CIGLERJA V ZVEZI Z VPRAŠANJEM 
KRŠITVE DELEGATSKE IMUNITETE 

Komisija je obravnavala delegatsko pobudo Željka Ciglerja 
v Družbenopolitičnem zboru z dne 25.10.1988. 

Pri oceni celotnega delegatskega vprašanja meni, da to komi- 
sijo zadeva le 1. točka delegatskega vprašanja, ki se glasi: 

»Kdo po nalogu koga in v katere smotre je organiziral prisluško- 
vanje delegatom Družbenopolitičnega zbora? Za to obstaja jasna 
trditev in dokazi verjetno so, vsaj tako se trdi.« 

Komisija je bila s tem v zvezi seznanjena z naslednjimi gradivi: 
- z delegatsko pobudo delegata Družbenopolitičnega zbora 

Skupščine SR Slovenije Željka Ciglerja; 
- s sporočilom Odbora za varstvo človekovih pravic št. 52; 
- z vsemi izjavami Romana Leljka v reviji Mladina; 
- z izjavo Željka Ciglerja na podlagi razgovora v komisiji; z 
- informacijo Sekretariata za notranje zadeve. 
O delegatski pobudi Željka Ciglerja je komisija dobila zagoto- 

vilo od odgovornega delavca Sekretariata za notranje zadeve, da 
za Željka Ciglerja nikdar ni bil izdan nalog po 11. členu zakona 
o notranjih zadevah za uporabo posebnih sredstev (o odreditvi 
ukrepov, ki odstopajo od načela nedotakljivosti pisemske tajnosti 

in tajnosti drugih občil), pa tudi za kateregakoli drugega člana 
Družbenopolitičnega zbora ne. 

člani komisije so bili seznanjeni s posebnim navodilom Pred- 
sedstva SR Slovenije izpred dveh let, ki izrecno prepoveduje 
kakršenkoli nadzor službe NZ (DV) članov najvišjih organov 
v republiki. Sem sodijo tudi člani predsedstev DPO v republiki. 
Uporaba teh sredstev »na svojo roko« s strani kateregakoli 
delavca NZ bi se štela za zelo hudo kršitev pooblastil v službi DV 
oziroma NZ. V zadnjih letih, po zagotovilih Republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve, ni bilo takšnih kršitev. 

Po njihovi izjavi republiški organi za notranje zadeve niso nik- 
dar dobili nobene zahteve od vojaških varnostnih organov za 
sodelovanje v primeru prisluškovanja Željka Ciglerja. Če bi to 
dobili, bi o tem bili dolžni obvestiti Svet SRS za varstvo ustavne 
ureditve. Takšne vsebine po zagotovilu predsednika komisije ni 
zaslediti v zapisnikih tega sveta v zadnjih dveh letih. 

Komisija je ugotovila naslednja dejstva: 
- Čeprav je v delegatski pobudi v točki 1 namig, da gre za 

prisluškovanje članom DPZ, komisija ni odkrila nobenega znaka, 
ki bi kazal na to, da se proti članom DPZ uporabljajo posebna 
sredstva (po členu 11 zakona o NZ), razen izjave o prisluškovanju 
Ž. Ciglerja kot člana DPZ na zboru. 

- Vse navedbe (Leljak) in izjava Ž. Ciglerja o prisluškovanju se 
nanašajo na čas, ko je Ž. Cigler služil vojaški rok v Postojni. 
Komisija nima pristojnosti, da bi izjave Leljka lahko verodostojno 
preverila in nima možnosti neposredno soočiti izjave tov. Ciglerja 
z varnostnimi ukrepi oziroma pripadniki varnostnih organov JLA. 

- V službi NZ oziroma DV po poročilu, ki ga je komisiji dal 
republiški sekretar za notranje zadeve, ni nobenega naloga za 
uporabo posebnih sredstev zoper Ž. Ciglerja. Kaj takega tudi ni 
zaslediti v zapisnikih sej Sveta SRS za varstvo ustavne ureditve, ki 
jih je pregledal predsednik komisije. Uporaba katerihkoli sredstev 
je v primeru, kot je primer Željka Ciglerja, ki je bil takrat član 
predsedstva ZSMS, celo prepovedana. To določa pismo Predsed- 
stva SRS z dne 26.9.1985. 
- Organi za NZ oziroma DV po zagotovilih Republiškega sekre- 

tariata niso nikdar sodelovali z vojaškimi organi v primeru Ž. 
Ciglerja. 

Komisija bo vprašanja, ki se nanašajo na delo varnostne službe 
v JLA, skupaj z nekaterimi drugimi ugotovitvami zbrala ter jih 
posredovala ustreznim organom v državi (Predsedstvu SFRJ ter 
Komisiji za nadzor nad službo DV pri Skupščini SFRJ). 

SKLEP 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
delegatske pobude Željka Ciglerja v zvezi s kršitvijo imunitete delegatov 
v družbenopolitičnem zboru 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 24. maja 1989 ob 
obravnavi delegatske pobude Željka 
Ciglerja v zvezi s kršitvijo imunitete de- 
legatov v Družbenopolitičnem zboru na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 
SKLEP 

1. Vprašanje imunitete naj se prouči 

v okviru priprav ustavnih amandmajev 
k ustavi SR Slovenije, zato naj se celot- 
no gradivo in stališča delegata Željka 
Ciglerja do tega vprašanja pošljejo Ko- 
misiji Skupščine SR Slovenije za ustav- 
na vprašanja. 

Gradivo se pošlje tudi Skupini za pri- 
pravo nove ustave SR Slovenije pri Re- 
publiški konferenci SZDL Slovenije. 

2. Proučiti je treba zakonsko ureditev 
nadzora nad delom službe državne var- 
nosti še posebej v zvezi s sprejemanjem 
ukrepov, ki odstopajo od načela nedo- 
takljivosti pisemske tajnosti in tajnosti 
drugih občil. 

3. Nadzor nad delom službe varnosti 
v Jugoslovanski ljudski armadi je treba 
zakonsko enako urediti kot v primeru 
organov za notranje zadeve. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE V ZVEZI 
S PLAČEVANJEM PRISPEVKOV ŠOL ZA 
KOMUNALNE DAJATVE 

GITA VONČINA, delegatka v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije, je dala naslednjo delegatsko po- 
budo: 

Imam delegatsko pobudo, ki se nanaša na ekonomski mate- 
rialni položaj šol. Problem ni nov, se pa poraja vsake toliko 
časa in je zelo zaostren. Gre za to, da so šole oziroma 
organizacije združenega dela v občinah različno obreme- 
njene s prispevki, gre za komunalne storitve, za prispevke za 
mestno zemljišče in druge materialne obveznosti. Situacija je 
naslednja: vsi vemo, da interesna skupnost sredstva za pri- 
spevke zagotavlja v enem povprečnem znesku, kar praktično 

pomeni, da nastajajo razlike v pokrivanju raznih prispevkov in 
to povzroča velike materialne probleme. Tovariš Lenarčič je 
že omenil primer Brežic, kjer prihaja do tega, da bi morali 
prosvetni delavci iz svojih osebnih dohodkov kriti nekatere 
prispevke. Ker je to sistemsko in kompleksno vprašanje, 
vezano na razne nivoje, predvsem pa na različni pristop 
v občinah, predlagam: 

1. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oceni stanje 
v občinah na tem področju in predlaga ustrezne rešitve, 

2. da se Izvršni svet takoj vključi v reševanje problemov 
nekaterih občin, ker menim, da so problemi tako kritični, da bi 
bilo sodelovanje med občinskimi izvršnimi sveti in republi- 
škim zelo potrebno in koristno. 

Predlagam, da to delegatsko pobudo oblikujemo v teh 
smereh in želim, da bi nas o teh predlogih in ukrepih Izvršni 
svet tudi obvestil, kaj je s predlogom reševanja teh problemov 
in kako se vključuje v posamezne probleme po občinah. 
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Na pobudo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje nasled- 
nje stališče: 

Urejanje komunalnih, stanovanjskih, stavbno-zemljiških in 
vodnogospodarskih vprašanj je originarna pristojnost občin. 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ureja Zakon 
o stavbnih zemljiščih (Ur. I. SRS, št. 18/84), povračila, ki so 
namenjena za vzdrževanje komunalnih objektov in naprav 
skupne rabe, pa ureja Zakon o komunalnih dejavnostih (Ur. I. 
SRS, št. 8/82). Povračila se plačujejo v obdobju in višini, ki ju 
določijo uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana komunalne skupnosti. Nadomestilo za upo- 
rabo stavbnega zemljišča določa občina z odlokom. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije lahko le spremlja, analizira in 
daje usmeritve v tej zvezi. 

Problem nadomestil za stavbno zemljišče v občinah, kjer 
delujejo srednje šole, ki jim zagotavlja sredstva za delo Izo- 
braževalna skupnost Slovenije, je že dalj časa znan. Izobraže- 
valna skupnost Slovneije ga je že poskušala odpraviti s tem, 
da je ob obravnavi resolucije o gospodarski politiki za leto 
1988 v Skupščini SR Slovenije predložila amandma, s katerim 
je želela preprečiti nadpovprečne obremenitve delovnih orga- 
nizacij s področja družbenih dejavnosti, ki ne ustvarjajo last- 
nega dohodka, ampak je pridobivanje le-tega vezano na krite- 
rije svobodne menjave dela, ki so seveda enotni za vse sred- 
nje šole v SR Sloveniji. Glede na to pa plačevanje obveznosti 
raznih komunalnih storitev v občinah pomeni direkten poseg 
v dohodek šole in v osebne dohodke delavcev kot največjo 
postavko v okviru dohodka šole. Amandma v Skupščini SR 
Slovenije ni bil sprejet. Problemi pa ostajajo še nadalje odprti. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je 
ob koncu leta 1988 pripravil primerjavo združevanja sredstev 
prispevkov za stanovanjsko, komunalno, stavbno-zemljiško in 
vodno gospodarstvo (Informacija, Poročevalec Skupščine 
SRS, št. 3/89). Iz informacije je razvidno, da so med posamez- 
nimi občinami velika odstopanja glede združevanja prispev- 

kov v absolutnem znesku in v deležu teh prispevkov 
v dohodku občine; da so relativno visoke refundacije, to je 
povračil že plačanih obveznosti (posledica izvajanja 83. člena 
zakon o celotnem prihodku in dohodku); da so precejšnja 
odstopanja med veljavnimi in realiziranimi stopnjami; da je za 
vzdrževanje kolektivnih komunalnih objektov v velikem šte- 
vilu občin realizirana stopnja višja od realne, ker se na teh 
računih združuje še vrsta drugih prispevkov, ki niso name- 
njeni vzdrževanju kolektivnih komunalnih objektov. Zaradi 
navedenih ugotovitev je Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
predlagal selektivno zmanjšanje prispevnih stopenj glede na 
dohodkovno sposobnost občin ter njihove potrebe po komu- 
nalni oskrbi, v okviru sprememb zakona o komunalnih dejav- 
nostih pa bo predlagal ustreznejši način financiranja eno- 
stavne in razširjene reprodukcije komunalnih objektov in 
naprav, saj se sedanji ni pokazal kot ustrezen sistemski 
finančni vir. Iz vsega navedenega sledi, da so po veljavni 
zakonodaji tudi šole kot druge organizacije združenega dela 
na območju določene občine dolžne plačevati prispevke za 
komunalne storitve. Medtem ko v nekaterih občinah diferen- 
cirajo cene storitev (za gospodinjstva, za družbene dejavno- 
sti, za gospodarstvo) in tako nekoliko olajšajo položaj družbe- 
nih dejavnosti, pa je prispevek nadomestila za uporabo stavb- 
nih zemljišč za vse enak, osnova zanj pa je m2 stanovanjske 
oz. poslovne površine ter se izloča iz prejemkov občanov kot 
materialni strošek OZD in skupnosti, oz. iz dohodka OZD in 
skupnosti. 

Problem, na katerega opozarja delegatska pobuda je šir- 
šega značaja in se ne nanaša le na financiranje šolstva, pač pa 
vseh družbenih dejavnostih. Zato Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejema delegatsko pobudo, ocenil bo stanje 
v občinah in poiskal možne rešitve v okviru obstoječega 
sistema financiranja šolstva, komunalnih in drugih dejavnosti, 
kot tudi nove sistemske rešitve v okviru sprememb zakono- 
daje s teh področij. 

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 

MNENJE 
Komisija Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja v zvezi s spornimi 
vprašanji, ki se v praksi pogosto pojavljajo pri izvajanju sprejetega zakona 
o podjetjih  _____ 

V 5. odstavku 104. člena zakona o podjetjih je z osnovno vlogo 
družbe z omejenim jamstvom mišljen osnovni kapital družbe, ne 
pa višina posameznega vložka družbenika. 

V 104. členu ZP je v 1. odstavku določeno, da je vsak izmed 
vlagateljev udeležen z določeno vlogo (osnovna vloga) in je odgo- 
voren za obveznosti družbe do višine svoje vloge. V 5. odstavku 
tega člena je opredeljeno, da je najmanjši znesek osnovne vloge 
20.000.000 din. Zaradi neustrezno uporabljenih pojmov se_ je 
v praksi uveljavilo tudi stališče, da je vsak družbenik dolžan 
vplačati znesek 20.000.000 din. Logična in smiselna interpretacija 
zakona privede do drugačne razlage. Določanje posameznega 
vložka je z vidika družbenega interesa praviloma nepomembno, 
saj ima vložek posameznega družbenika predvsem le pomen 
opredelitve pravice družbenika na obseg (glasove) upravljanja. 
Družbeni interes ie predvsem v tem, da se zagotovi minimalni 

znesek osnovnega kapitala družbe, s čimer se zagotavlja mini- 
malna varnost v pravnem prometu, gre torej za varovanje upnikov 
družbe. Zato je znesek 20.000.000 din treba obravnavati kot 
osnovni kapital družbe ne pa kot vložek posameznega družbe- 
nika. 

V utemeljenost te razlage nas prepričuje tudi predlog novele 
zakona o podjetjih, ki v 36. členu predvideva spremembo 104. 
člena in sicer: 
36. člen 

V prvem odstavku 104. člena se črtajo besede: »(osnovna vloga) 
in je odgovoren za obveznosti družbe do višine svoje vloge«. 

Peti odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Najmanjši znesek sredstev, potreben za ustanovitev družbe, je 

20,000.000 dinarjev.« 
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Boris Gabrič, Janez Lah, Janez Lukač. Marjan Markovič. Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik_Mar|an 
Gogala- Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, telefon (061) 217-123- Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik) Miroslav 
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Ljubljana, 13. 6.1989-štev. 14 

Zbor republik in pokrajin skupščine SFRJ je predložil skupšči- 
nam republik in avtonomnih pokrajin nova osnutka zakonov 
o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju. 
Z osnutkoma zakonov se nadomeščata zakona, ki jih je zbor 
obravnaval na seji 24. maja 1989. V novem osnutku zakona 
o zunanjetrgovinskem prometu je zajeto tudi področje opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini. 

Ker smo obveščeni, da so v novih osnutkih zakonov večinoma 

upoštevani predlogi Skupščine SR Slovenije z dne 24. 5. 1989, bo 
naša delegacija na seji zbora 21.6.1989 v okviru njenega poročila, 
seznanila delegate o tem, kateri predlogi Skupščine SR Slovenije 
iz sklepov z dne 24. 5. 1989 so že upoštevani v osnutkih zakonov 
oziroma katere pripombe, predloge in stališča bo potrebno vklju- 
čiti v sklepe za nadaljnje usklajevanje. 

Osnutka zakonov objavljamo v Poročevalcu v celotnem bese- 
dilu. 

OSNUTEK ZAKONA 

o deviznem poslovanju (ESA-802) 

POVZETEK 

Osnutek tega zakona vsebuje v bistvu 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, dol- 
goročno proizvodno kooperacijo s tujino, posle posredovanja 
v zunanjetrgovinskem prometu, agencijske in druge posle, ki 
imajo na podlagi drugih zveznih zakonov določene posebno- 
sti glede na redne posle zunanjetrgovinskega prometa; 

- način plačevanja uvoza blaga, storitev in neblagovna 
plačila; 

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

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

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

- uvajanje dinarja kot možnega plačilnega sredstva v plačil- 
nem prometu s tujino. 

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

izterjavo plačil realiziranega izvoza, kar vpliva na delovanje 
enotnega deviznega trga 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 pri 
poslovanju 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 čemer 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 ni drugem deviznem poslovanju veljajo 
določbe tega zakona. 

Sprejemanje plačil in plačevanje se pri poslovanju z državami, 
s katerimi je sklenjena plačilna ali druga medržavna pogodba, 
opravljata 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, če s tem 
zakonom ni določeno drugače. 

2. člen 
S plačilno bilanco Jugoslavije se določijo in uskladijo projekcije 

izvoza in uvoza blaga in storitev, finančne in druge ekonomske 
transakcije med domačimi in tujimi osebami. 

3. člen 
Devize se kupujejo in prodajajo na enotnem deviznem trgu. 

4. člen 
Z domačimi osebami so po tem zakonu mišljena podjetja in 

druge pravne osebe ter civilne pravne osebe s sedežem v Jugosla- 
viji in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Jugoslaviji. 

S civilno pravnno osebo sta po tem zakonu mišljena društvo in 
druga civilna pravna oseba, ki ne opravlja gospodarske niti druž- 
bene dejavnosti. 

S tujo osebo so po tem zakonu mišljene pravne in fizične osebe, 
razen oseb iz prvega odstavka tega člena. 

5. člen 
Prepovedana sta nakup in prodaja deviz med domačimi ose- 

bami ter med domačo osebo in tujo osebo v Jugoslaviji, ki se 
opravljata zunaj enotnega deviznega trga. 

Prepovedana sta plačevanje in sprejemanje plačil v devizah ali 
v zlatu med domačimi osebami ter med domačo osebo in tujo 
osebo v Jugoslaviji, če z zveznim zakonom ni določeno drugače. 

Pravni posel, ki je v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, je 
ničen. 

6. 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, poo- 
blaščena za devizne posle v državi). 

' 7. člen 
Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s posebnim 

namenom in Inštitut za varnost imata v deviznem poslovanju 
pravice in obveznosti, ki jih imajo po tem zakonu podjetja. 

Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis opravlja vse posle 
plačilnega prometa s tujino za potrebe subjektov iz prvega 

priloga poročevalca 1 



odstavka tega člena ter ima pravice in obveznosti, ki jih imajo po 
tem zakonu pooblaščene banke iz 6. člena tega zakona ter 
narodne banke republik oziroma narodni banki avtonomnih po- 
krajin. 

8. člen 
Devizno poslovanje oseb iz 4. člena tega zakona je pod devizno 

kontrolo. 

II. ENOTNI DEVIZNI TRG IN TEČAJ DINARJA 

9. člen 
Enotni devizni trg po tem zakonu sestavljajo vsi posli nakupa in 

prodaje deviz med pooblaščenimi bankami in drugimi pravnimi 
osebami, med pooblaščenimi bankami in drugimi pravnimi ose- 
bami, med pooblaščenimi bankami neposredno in na medbanč- 
nem sestanku enotnega deviznega trga. 

Narodna banka Jugoslavije ureja način in organizacijo dela 
enotnega deviznega trga t^r način ugotavljanja devizne pozicije, 
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. 

10. člen 
Medbančni sestanek enotnega deviznega trga je poseben del 

enotnega deviznega trga Medbančni sestanek enotnega deviz- 
nega trga je reden, organiziran in vnaprej določen sestanek pred- 
stavnikov bank, pooblaščenih za posle s tujino, na katerem sode- 
luje tudi Narodna banka Jugoslavije. 

11. člen 
Banke, pooblaščene za posle s tujino, kupujejo in prodajajo 

devize na medbančnem sestanku enotnega deviznega trga, na 
katerem sodeluje tudi Narodna banka Jugoslavije. 

Banke, pooblaščene za posle s tujino, kupujejo in prodajajo 
devize tudi neposredno med seboj pod pogoji, določenimi s pred- 
pisi iz 9. člena tega zakona. 

12. člen 
Na enotnem deviznem trgu se smejo devize kupovati in proda- 

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

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

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

Za terminski nakup oziroma prodajo deviz velja tečaj, za kate- 
rega se dogovorita pogodbenici. 

13. člen 
Tečaj dinarja za tujo valuto se določi na enotnem deviznem trgu 

v skladu s ponudbo deviz in povpraševanjem po njih. 
Narodna banka Jugoslavije intervenira na enotnem deviznem 

trgu na strani ponudbe in povpraševanja. 
14. člen 

Tečaj dinarja za klirinško obračunsko enoto se določi v skladu 
s ponudbo klirinških obračunskih enot in povpraševanjem po njih 
ob intervenciji Narodne banke Jugoslavije, izhodišče pa je višina 
salda na klirinških računih pri Narodni banki Jugoslavije. 

15. člen 
Tečaj dinarja iz 13. in 14. člena je enoten in velja za vse finančne 

in druge ekonomske transakcije s tujino. 

16. člen 
Metodologijo za oblikovanje tečaja dinarja predpiše Narodna 

banka Jugoslavije. 
17. člen 

Na podlagi tečajev, po katerih so sklenjeni posli nakupa in 
prodaje deviz na medbančnem sestanku enotnega deviznega 
trga, se določijo srednji tečaji tujih valut. 

Na podlagi srednjih tečajev tujih valut se oblikujejo nakupni in 
prodajni tečaji tako, da se prišteje oziroma odšteje marža, dolo- 
čena s predpisom iz drugega odstavka 9. člena tega zakona. 

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

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

Podjetja in druge pravne osebe ugotovijo terjatve in obveznosti 
v devizah praviloma ob koncu vsakega meseca, najpozneje pa ob 
koncu obračunske dobe, in jih izkažejo v stanjih in bilancah 
v dinarjih po srednjem tečaju, ki velja zadnji dan v mesecu. 

18. člen 
Osnova za obračun carine in drugih davščin se določi z upo- 

rabo srednjih tečajev tujih valut in tečaja za obračunsko valuto, 
določenih na predzadnjem medbančnem sestanku enotnega 
deviznega trga v tednu, ki mu sledi teden, 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 plačilna 
bilanca 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 plačilno bilanco Jugoslavije. 

19. člen 
Banka, pooblaščena za posle s tujino, ugotavlja svojo dnevno 

devizno pozicijo in jo posreduje Narodni banki Jugoslavije. 
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 9. člena tega zakona, vštevši tudi znesek deviz iz naslova 
efektivno zmanjšanih deviznih prihrankov. 

Devize, prejete iz naslova efektivno povečanih deviznih prihran- 
kov, 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 iz tretjega odstavka 
tega člena je mišljena razlika med zneskom deviz, položenih na 
devizne račune ali kot devizne hranilne v|oge, in zneskom deviz, 
dvignjenih z deviznih računov, in dvignjenih deviznih hranilnih 
vlog. 

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

zakonom na tujih deviznih trgih kupovati in prodajati devize. 

21. člen 
Narodna banka Jugoslavije določi s predpisom iz drugega 

odstavka 9. člena tega zakona vrste deviz, ki se smejo kupovati in 
prodajati na enotnem deviznem trgu, ter vrste deviz, s katerimi 
intervenira na enotnem deviznem trgu. 

Če nastanejo večje motnje v medvalutnih razmerjih na tujih 
deviznih trgih, sme Narodna banka Jugoslavije začasno omejiti ali 
prepovedati nakup in prodajo določenih deviz na enotnem deviz- 
nem trgu in na tujih deviznih trgih. 

22. člen 
Narodna banka Jugoslavije kupuje in prodaja devize na med- 

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

III. PLAČILNA BILANCA JUGOSLAVIJE 

23. člen 

Plačilna bilanca Jugoslavije obsega bilanco vseh ekonomskih 
transakcij med domačimi in tujimi osebami za vsako koledarsko 
leto. 

Plačilna bilanca Jugoslavije obsega podbilance, ki se določijo 
na podlagi metodologije za določanje in spremljanje uresničeva- 
nja plačilne bilance Jugoslavije, ki jo predpiše Narodna banka 
Jugoslavije. 

24. člen 
Plačilno bilanco Jugoslavije sprejme skupaj s skupno devizno 

politiko Skupščina SFRJ na predlog Zveznega izvršnega sveta. 

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

25. člen 
Uresničevanje plačilne bilance Jugoslavije mesečno spremlja 

Narodna banka Jugoslavije in o tem poroča Zveznemu izvršnemu 
svetu. 

Narodna banka Jugoslavije sestavlja posebno bilanco gotovin- 
skih deviznih tokov iz plačilne bialnce Jugoslavije in mesečno 
spremlja njeno uresničevanje. 

Narodna banka Jugoslavije po potrebi, najmanj pa vsakih šest 
mesecev, predloži Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju pla- 
čilne bilance Jugoslavije. 
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26. člen 
Če nastanejo med letom nepredvidene motnje pri uresničevanju 

plačilne bilance Jugoslavije, ki spodkopavajo likvidnost v plačilih 
do tujine, Zvezni izvršni svet sprejme in predlaga tudi dopolnilne 
ukrepe za povečanje izvoza in deviznega priliva ter ukrepe za 
zmanjšanje uvoza in odliva deviz. 

IV. PLAČILNI PROMET S TUJINO 

27. 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 devi- 
zah, se opravlja v dinarjih, v dogovorjenih konvertibilnih devizah 
ali v drugih konvertibilnih devizah. 

Plačilni promet z državami, s katerimi je sklenjena mednarodna 
pogodba o klirinškem načinu plačevanja, se opravlja v klirinški 
obračunski enoti oziroma v dogovorjeni valuti. 

Plačilni promet z državami, s katerimi z mednarodno pogodbo 
ni določen način plačevanja, se opravlja v dinarjih in konvertibil- 
nih devizah. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše, kako se opravlja plačilni 
promet s tujino. 

28. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko dovoli drugačen način plače- 

vanja s tujino, kot je predvideno s pogodbo iz 27. člena tega 
zakona, če navedena pogodba takega načina plačevanja ne izklju- 
čuje. 

Narodna banka Jugoslavije določi pogoje, pod katerimi sme 
narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne 
pokrajine dovoliti podjetju, da pobota dolgove in terjatve s tujino. 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne 
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. 

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

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

mati plačila tudi po posebnih računih banke samo, če so taki 
sporazumi predvideni z meddržavno pogodbo ali če je to predvi- 
deno s predpisom Zveznega izvršnega sveta. 

Plačilni promet z državami, s katerimi je sklenjena pogodba 
o klirinškem načinu plačevanja, opravljata banka, pooblaščena za 
posle s tujino, in Narodna banka Jugoslavije. 

30. člen 
Prepovedano je sklepanje pogodb za posle, pri katerih se pla- 

čila za blago in storitve, izvožene v državo, s katero se plačilni 
promet opravlja v konvertibilnih devizah, sprejemajo po klirin- 
škem računu. 

31. člen 
Narodna banka Jugoslavije opravlja plačilni promet s tujino za 

federacijo ter njene organe in organizacije. 
32. člen 

Plačila za izvoženo blago in opravljene storitve tujim osebam 
morajo domače osebe izterjati v pogodbenem roku, ki ne sme biti 
daljši kot 90 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 postopku, ki so predpisani z med- 
narodno pogodbo. 

Terjatve iz naslova izvoza blaga in storitev na kredit morajo 
domače osebe izterjati v roku, predvidenem s kreditno pogodbo. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena smejo narodne 
banke republik oziroma narodni banki avtonomnih pokrajin in 
Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis 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 opralvja storitev, ter pogojev in možnosti za 
izterjavo plačila za posamezno blago oziroma opravljeno storitev, 
pod pogoji in v rokih, ki jih določi Zvezni izvršni svet. 

Zoper odločbe, izdane na podlagi tretjega odstavka tega člena, 
je dopustna pritožba Narodni banki Jugoslavije (zoper dokončno 
odločbo Narodne banke Jugoslavije pa ni mogoč upravni spor). 

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

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

s tujino; 

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

Narodna banka Jugoslavije predpiše s predpisom iz petega 
odstavka 27. člena tega zakona, kateri dan se šteje za dan izter- 
jave v primerih, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena. 

Če je bilo podjetju ali drugi pravni osebi zaradi opravljanja 
določenih del dovoljeno, da ima devize na računih v tujini, se za 
dan izterjave šteje dan, ko je bil znesek deviz knjižen v dobro 
računa podjetja oziroma druge prave osebe v tujini. 

34. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba sme tuji osebi prodati terjatve 

v tujini pred pogodbenim rokom za izterjavo. 
Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje in merila za 

prodajo terjatev iz prvega odstavka tega člena. 

35. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba izbere banko, pooblaščeno za 

posle s tujino, prek katere bo sprejemala plačila v devizah iz tujine 
oziroma ki bo izplačevala dinarsko protivrednost. 

Dinarska protivrednost iz prvega odstavka tega člena se izplača 
podjetju ali drugi pravni osebi, katere blago je bilo izvoženo 
oziroma storitev opravljena. 

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

Če banka, pooblaščena za posle s tujino, ne izplača dinarske 
protivrednosti v roku, jo bremenijo vsi stroški podjetja oziroma 
druge pravne osebe, ki nastanejo zaradi tega. 

Če podjetje oziroma druga pravna oseba, ki je opravila izvozni 
posel, ne pošlje banki, pooblaščeni za posle s tujino, naloga za 
izplačilo v dveh dneh po prejemu obvestila o sprejetem plačilu, 
izplača banka, pooblaščena za posle s tujino, dinarsko protivred- 
nost takoj po prejemu naloga po nakupnem tečaju zadnjega dne, 
ko bi moralo podjetje oziroma druga pravna oseba poslati nalog 
za izplačilo. 

36. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba, ki uvaža blago in plačuje 

storitve iz države, s katero se plačilni promet opravlja v klirinški 
obračunski enoti, vplača dinarje prek banke, pooblaščene za 
posle s tujino, Narodni banki Jugoslavije po tečaju klirinške obra- 
čunske enote, ki velja na dan vplačila. 

Izplačilo dinarske protivrednosti iz naslova sprejetega plačila 
v klirinški obračunski enoti se opravi do višine manipulativnega 
kredita, določenega z meddržavno pogodbo z državo, s katero je 
sklenjen klirinški način plačevanja. 

Dinarska protivrednost realiziranega plačila v klirinški obračun- 
ski enoti s obračuna z uporabo tečaja za klirinško obračunsko 
enoto, ki velja na dan izplačila. 

Če je dinarska protivrednost plačanega izvoza večja od zneska 
dinarjev iz drugega odstavka tega člena, določi Narodna banka 
Jugoslavije vrstni red za izplačilo dinarske protivrednosti. 

37. člen 
Če se izterjava plačila v devizah iz tujine opravi po poteku rokov 

iz 32. člena tega zakona, se dinarska protivrednost izplača po 
tečaju, ki je veljal zadnjega dne zakonskega roka za plačilo. 

Če je bila dospela terjatev izterjana kot izvršitev pravnomočne 
sodbe, se ne glede na prvi odstavek tega člena dinarska protivre- 
dost izplača po tečaju, ki je veljal na dan izterjave te terjatve, ki pa 
ne sme biti daljši kot 30 dni od dneva izdaje sodbe. 

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

Alternativa 37. člena 
37. člen se črta. 

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

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

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

Rok za uvoz blaga, za katero je bilo izvršeno delno plačilo 
vnaprej (predujem), se računa od dneva, ko je bilo izvršeno plačilo 
celotne vrednosti uvoza blaga. 

Ne glede na drugi odstavek tega člena sme narodna banka 
republike oziroma narodna banka avtonomne pokrajine in 
Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis dovoliti podaljšanje 
roka za uvoz plačanega blaga pod pogoji, v rokih in na način, ki jih 
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Zvezni izvršni svet določi s predpisom iz 32. 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. 

39. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba 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 ali druge pravne osebe, ki mora vpla- 
čati dinarsko protivrednost deviz po prodajnem tečaju, ki velja na 
dan, ko se izvrši nalog do tujine. 

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

40. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba mora voditi evidenco o plačeva- 

nju in sprejemanju plačil v zvezi z vsakim sklenjenim zunanjetrgo- 
vinskim poslom in kreditnim poslom s tujino. Narodna banka 
Jugoslavije predpiše, kako se vodi evidenca iz tega člena. 

41. člen 
Podjetja, ki opravljajo storitve v mednarodnem prevozu blaga in 

potnikov, in zavarovalne organizacije se smejo dogovoriti o plače- 
vanju in sprejemanju plačil za storitve prek kontokorentnega 
računa, ki se vpostavi s tujo osebo, in imeti devize na računu 
v tujini v skladu z določbami tega zakona. 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne 
pokrajine sme, če poslovanje s tujino to terja, dovoliti podjetju, da 
ima na računu v tujini devize za opravljanje tega poslovanja 
v skladu s predpisom Narodne banke Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije smo dovolili zveznemu organu in 
organizaciji, da imata devize v tujini. 

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

Saldo na kontokorentnem računu sme med letom in ob koncu 
koledarskega leta znašati do 20% zneska vrednosti fakturiranih 
storitev v predhodnem letu. 

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

42. člen 
Podjetja, ki imajo devize na deviznem računu v tujini, in 

podjetja, ki plačujejo in sprejemajo plačila prek kontokorentnega 
računa v skladu s tem zakonom, 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 pre- 

voznih rizikov, bonifikacij, penalov, rabata, popravkov vrednosti, 
predčasne izterjave ali izterjave terjatev pred pogodbenim rokom 
za izterjavo in podobno, se opravičijo z dokumentacijo. O opravi- 
čevanju nastalih razlik odloča pristojni organ podjetja oziroma 
druge pravne osebe. 

Razlika v vrednosti, nastala iz naslova neizvršene izterjave 
plačila izvoza, za katero je bila podjetju oziroma drugi pravni 
osebi izplačana odškodnina v dinarjih na podlagi pogodbe o zava- 
rovanju izvoznih poslov prd nekomercialnimi riziki, se opraviči 
z listino o nevnašanju tega zneska deviz v državo, ki jo izda 
Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje. 

Način opravičevanja razlik iz tega člena predpiše funkcionar, ki 
vodi zvezni upravni organ za finance, v sporazumu s funkcionar- 
jem, ki vodi zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino. 

44. člen 
Način usklajevanja plačevanja in sprejemanja plačil iz naslova 

uvoza in izvoza blaga in storitev v maloobmejnem in sosednem 
čezmorskem prometu ter po mednarodnih sejemskih kompenza- 
cijskih poslih, ki se opravljajo prek posebnega računa iz drugega 
odstavka 29. člena tega zakona, se v skladu z rešitvijo iz 36. člena 
tega zakona uredi s predpisom, ki ga izda Zvezni izvršni svet. 

45. člen 
Tuja oseba sme dinarje in devize deponirati na vpogled z odpo- 

vednim rokom ali vezano samo pri pooblaščeni banki in pri drugih 
finančnih organizacijah. 

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

pooblaščeni banki: 
1) z nakupom dinarjev za devize v skladu s tem zakonom; 
2) s prodajo domači in tuji osebi za dinarje blaga in storitev, 

katerih uvoz je prost oziroma za katere ima domača oseba pravico 
do uvoza; 

3) iz naslova deleža v dobičku, iz naslova vračila stredstev, 
vloženih v družbeno podjetje, in iz naslova deleža v neto premože- 
nju in repatriaciji tega dela, če je tuji vlagatelj sredstva 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. 

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 Jugoslaviji, za transfer v tujino, za 
prenos na drugo tujo osebo ter za dajanje kreditov v državi 
v skladu z zveznim zakonom, ki ureja kreditne odnose s tujino. 

Dinarji, ki jih podjetje ali druga pravna oseba dobi s prodajo 
blaga in storitev tuji osebi v Jugoslaviji, ki pa jih je tuja oseba 
pridobila na način iz prvega odstavka tega člena, ter dinarji, 
pridobljeni s prodajo prevoznih listin v mednarodnem prometu na 
podlagi mednarodne konvencije, se obravnavajo po tem zakonu 
enako kot da gre za plačilo v devizah. 

Podjetje ali druga pravna oseba ne sme s tujimi osebami skle- 
pati poslov nakupa in prodaje blaga in storitev s plačilom oziroma 
s sprejemanjem plačil v dinarjih po tečajih, določenih na tujih 
deviznih trgih. 

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

ne pa po 46. členu tega zakona, ima lahko na računu pri pooblaš- 
čeni banki. 

Dinarje iz prvega odstavka tega člena sme tuja oseba prosto 
uporabljati za vsa tekoča plačila v Jugoslaviji, za dajanje kreditov 
v Jugoslaviji, ki se tuji osebi vračajo v dinarjih, za investicijska 
vlaganja v Jugoslaviji in za prenos drugi tuji osebi, ki jih sme 
uporabljati samo za namene, določene s tem členom. 

Narodna banka Jugoslavije določi pogoje, pod katerimi se 
smejo dinarji iz prvega odstavka tega člena transferirati v tujino. 

48. člen 
Tuja fizična oseba sme plačevati storitve in blago z denarnimi 

karticami in čeki tujih bank. 
Domača fizična oseba, ki opravi turistično storitev tuji osebi 

v Jugoslaviji, sprejme plačilo za to storitev prek hotelsko-gostin- 
skega podjetja, turistične agencije in turističnih uradov. 

Predstavništvo tujega prevoznika v Jugoslaviji sme za prevozne 
storitve na tujih relacijah prodajati svoje vozne listine domačim 
osebam in tujim osebam v Jugoslaviji tudi 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 
banke, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh poslov, ki jih 
predpiše Narodna banka Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije daje bankam pooblastila za oprav- 
ljanje poslov plačilnega prometa in kreditnih poslov s tujino. 
Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin 
dajejo bankam pooblastila za opravljanje devizno-valutnih poslov 
v državi pod pogoji, določenimi s predpisom iz prvega odstavka 
tega člena. 

Pooblastilo iz tega člena se sme dati tudi poštni ali drugi 
hranilnici v mejah njenega poslovanja, določenega z zveznim 
zakonom. 

Banke, pooblaščene za posle s tujino, se vpišejo v poseben 
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 znesek 

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 računih v tujini, odvisno od deleža določene 
banke v celotnem plačilnem prometu, vseh pooblaščenih bank in 
od ravni deviznih rezerv pri posameznih pooblaščenih bankah. 
Narodna banka Jugoslavije določi pogoje, pod katerimi smejo 
banke, pooblaščene za posle s tujino, sredstva na računih 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. 
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51. člen 
Pooblaščena banka sme domačim in tujim osebam za plačeva- 

nje 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 devize iz 19. člena tega 
zakona, prejete iz naslova efektivnega povečanja deviznih pri- 
hrankov, ter devize iz 45. člena tega zakona imeti na deviznem 
računu v tujini, prodati Narodni banki Jugoslavije ali na enotnem 
deviznem trgu s pravico do ponovnega odkupa po tečaju na dan 
odkupa deviz oziroma jih sme prodati terminsko. 

Banka, pooblaščena za posle s tujino, sme devize iz tretjega 
odstavka 19. člena tega zakona uporabljati za odobravanje posojil 
drugi banki, pooblaščeni za posle s tujino, in podjetju, ki sme 
imeti na podlagi določb tega zakona devize na deviznem računu. 

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 trga 

Pooblaščena banka prodaja in kupuje od tuje osebe devize 
promptno v svojem imenu in za svoj račun po tečaju, oblikovanem 
na medbančnem sestanku enotnega deviznega trga. 

Devize iz menjalniških poslov se kupujejo in prodajajo z zvez- 
nim zakonom, ki ureja menjalniške posle. 

V. DEVIZNE REZERVE 
54. člen 

Devizne rezerve Jugoslavije sestavljajo: 
1) terjatve na računih v tujini Narodne banke Jugoslavije, poo- 

blaščenih bank in drugih domačih oseb, ki se lahko uporabijo za 
plačevanje v tujini; 

2) vrednostni papirji, ki se glasijo na tuje denarne enote, s kate- 
rimi razpolagajo Narodna banka Jugoslavije in pooblaščene 
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 Jugosla- 

vije, s katerimi se zagotavlja minimalna splošna likvidnost pri 
plačevanju do tujine. 

Tekoče devizne rezerve so del celotnih deviznih rezerv Jugosla- 
vije, s katerimi se zagotavlja tekoča likvidnost pri plačevanju 
v tujini v skladu s predvidenimi proporci plačilne bilance Jugosla- 
vije. 

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 inter- 
vencije na enotnem deviznem trgu (odvisno od tečaja dinarja 
v skladu z ekonomsko politiko države in politiko deviznih rezerv). 

• 
57. člen 

Politika deviznih rezerv obsega določanje obsega in strukture 
celotnih deviznih rezerv Jugoslavije, vire in način njihovega obli- 
kovanja 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 plačevanja, 
predviden v plačilni bilanci Jugoslavije. 

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

s tujino, ravnajo z deviznimi rezervami Jugoslavije v skladu z dolo- 
čeno 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 Jugo- 
slavije 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 trgu. 
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 sme pri banki, pooblaščeni za posle s tujino, imeti 

devize na deviznem računu, ki jih ustvari na podlagi; 
1) izvajanja investicijskih del v tujini; 
2) posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, ki ga opravlja 

na podlagi zveznega zakona, ki ureja zunanjetrgovinski promet, 
3) agencijskih in špediterskih poslov; 
4) prodaje tujega blaga s konsignacijskih skladišč ter prodaje 

blaga, ki je last tuje osebe, v brezcarinskih prodajalnah v višini 
obveznosti do tuje osebe; 

5) vloge v devizah tujega vlagatelja, ter devize iz terjatev tuje 
osebe iz 70. člana tega zakona; 

6) črpanja deviznih sredstev iz kreditov mednarodnih finančnih 
organizacij, s katerimi se izpolnjujejo obveznosti domačih upo- 
rabnikov kreditov od tujih izvajalcev, ki so dobili posel na medna- 
rodni licitaciji; 

7) izterjanih deviz od tuje osebe na podlagi zveznega zakona, ki 
ureja pravico do časovne uporabe turističnega objekta; 

8) določenih poslov, ki jih za tujo osebo opravljajo podjetja, ki 
se ukvarjajo z znanstvenoraziskovalnim in raziskovalno-razvojnim 
delom. 

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

Devize, ustvarjene iz naslova provizije na podlagah iz 2. in 3. 
točke prvega odstavka tega člena, se ne smejo imeti na deviznem 
računu. 

Podjetja, ki odpravljajo tujim osebam storitve v zvezi z igrami na 
srečo v igralnicah zaprtega tipa, smejo imeti del efektivnih tujih 
plačilnih sredstev, pridobljenih iz tega naslova, do zneska, ki jim 
ga odobri narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine. 

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

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

62. člen 
Ne glede na 61. člen sme Narodna banka Jugoslavije na podlagi 

predpisa, ki ga določi Zvezni izvršni svet, dovoliti mešanemu 
podjetju ter lastnemu podjetju tuje osebe, da imata devize, vlo- 
žene v Jugoslaviji, namenjene za naložbe za izkoriščanje določe- 
nega obnovljivega naravnega bogastva ali dobrine v splošni rabi 
(koncesija), ter devize, vložene za graditev objektov, postrojev ali 
obratov (financiranje projekta), ki jih uporablja tuja oseba, in del 
deviz, ki ga ustvarjata z opravljanjem del v zvezi s to naložbo, tudi 
na računih tujih bank. 

Pravna oseba iz prvega odstavka tega člena, ki ji je dovoljeno 
imeti devize, ne sme kupovati deviz na enotnem deviznem trgu. 

63. člen 
Ne glede na tretji odstavek 29. člena zakona sme Narodna 

banka Jugoslavije dovoliti, da banka, pooblaščena za posle 
s tujino, vodi za podjetje, ki izvaja investicijska dela_ v državah, 
s katerimi je dogovorjen kliriški način plačevanja, izvršeno plačilo 
teh del v klirinški obračunski enoti na posebnem računu pri 
zadevni banki. 

64. 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; 
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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 ne konča del po 
sklenjeni pogodbi, za katere realizacijo so bila sredstva dobljena. 

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

61. člena tega zakona plačevati v tujini osnovna sredstva, s kate- 
rimi izvaja ta dela, ter opremo in reprodukcijski material, ku ju 
vgrajuje v objekt v tujini, ki sta nabavljena pod pogoji in na način, 
določenimi z zveznim zakonom, ki ureja zunanjetrgovinski 
promet. 

Podjetje prosto plačuje v tujini sredstva, opremo in material, ki 
so bili nabavljeni v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

66. člen 
Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, izplačuje delavcem 

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

67. 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 jih prodati v 60 dneh po tem, ko 
konča investicijska dela. 

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

Če so z naročnikom investicijskih del dogovorjeni garancijski 
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 izvaja- 
nja teh del, vnašati v državo in prodajati banki, pooblaščeni za 
posle s tujino, tudi med izvajanjem del na podlagi obračuna za 
koledarsko leto. 

68. člen 
Podjetje, ki mu je po tem zakonu dovoljeno imeti devize na 

deviznem računu pri pooblaščeni banki, ima pravico, da za plače- 
vanje v tujini v zvezi s tem poslom kupi devize na enotnem 
deviznem trgu do višine prodanih deviz. 

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

dneva, ko prejme plačilo od investitorja, vnesti v državo devize 
v dinarski protivrednosti stroškov, plačanih v Jugoslaviji 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 omenje- 
nega odstavka plačalo z dinarji, ki jih je ustvarilo tako, da je 
terjatev izterjalo z uvozom blaga. 

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

v dobro deviznega računa podjetja iz 61. člena tega zakona 
v trenutku dospetja terjatve, in sicer na ime pravice tujega vlagate- 
lja iz naslova njegove udeležbe v dobičku, vračila iz naslova vloge, 
ki jo je tuji vlagatelj vložil v družbeno podjetje, in iz naslova deleža 
v neto premoženju in repatriaciji tega deleža, če je sredstva vložil 
v mešano podjetje, in sicer po prenehanju tega podjetja. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena banka, pooblaščena za 
posle s tujino, knjiži na zahtevo podjetja v dobro deviznega 
računa devize iz naslova terjatev iz dobička tudi pred dospetjem, 
če je takšna možnost predvidena s pogodbo o vlaganju - v skladu 
z omenjeno pogodbo. 

Devize za namene iz drugega odstavka tega člena se odobrijo iz 
deviznega priliva, ki ga podjetje ustvari z izvozom blaga in storitev 
iz skupnega poslovanja. 

71. člen 
Del deviz, ki jih podjetje ustvari z opravljanjem storitev iz četr- 

tega odstavka 61. člena tega zakona, za katere to podjetje nima 
dovoljenja, da bi jih imelo v efektivnih tujih plačilnih sredstvih, 
mora prvi naslednji dan prodati na enotnem deviznem trgu. 

72. č!en 
Sprejeta plačila, ustvarjena prek kontokorentnega računa iz 

naslova izvoza blaga po pogodbi o dolgoročni proizvodni koope- 

raciji, lahko podjetje uporabi v celoti za plačilo uvoza blaga po 
pogodbi o tej kooperaciji in za plačilo in nadomestilo za materi- 
alno pravico do tehnologije, če je njena pridobitev predvidena 
s pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji za potrebe te 
kooperacije. 

73. člen 
Plačevanje in sprejemanje plačil, ki izvirajo iz pogodbe o dolgo- 

ročni proizvodni kooperaciji, se opravljajo posebej za vsako 
kooperacijo prek kontokorentnega računa s pravico do pobota 
dolgov in terjatev. 

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

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

imeti terjatve na kontokorentnem računu iz naslova pogodbe 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji, določi podjetje sporazumno 
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, opravljenih 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 letu stalni terjatveni saldo nad 50% 
s pogodbo predvidenih količin, da nalog temu 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. 

75. člen 
Za dolgove in terjatve, ki se ne realizirajo pod pogoji iz 74. člena 

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

76. člen 
Narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne 

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. 

77. člen 
Sredstva iz naslova dobička, transferja na podlagi pravice iz 

vloženih sredstev v družbeno podjetje, repatriacije deleža v neto 
premoženju, ki izvira iz sredstev, ki jih je tuji vlagatelj vložil 
v mešano podjetje, ki pa se opravi po prenehanju tega podjetja, 
ter iz transferja drugih terjatev, ki pripadajo tujemu vlagatelju, se 
tuji osebi v tujini transferirajo prosto. 

78. člen 
Sredstva, ki jih je ustvaril tuji izvajalec investicijskih del v Jugo- 

slaviji iz naslova dobička, se transferirajo prosto. 

79. člen 
Sredstva se lahko tuji osebi transferirajo v tujino tudi iz naslova: 
1) izvršenega nadomestila kot odškodnine; 
2) osebnega dohodka in drugih prejemkov, izplačanih tuji 

osebi, zaposleni v podjetju, zavarovalni organizaciji, banki in 
drugih finančnih organizacij v državi. 

80. člen 
Plačevanje v tujini z devizami iz 61. člena tega zakona ter 

plačevanje in transfer deviz iz 45. člena tega zakona je prosto. 

VII. PLAČEVANJE V TUJINI 

81. člen 
Podjetje in druga pravna oseba plačujeta v tujini iz naslova vseh 

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

82. člen 
Blago in storitve, katerih uvoz je prost (LB), se plačujejo prosto. 
Uvoz nadomestnih delov za vzdrževanje opreme se plačuie 

prosto. 

83. člen 
Podjetje, ki se ukvarja z raziskovanjem, eksploatacijo, obnavlja- 

njem in ohranjanjem rezerv rudnega in drugega rudninskega 
bogastva v tujini, in podjetja, ki opravljajo storitve v mednarod- 
nem prevozu blaga in potnikov, plačujejo svoje stroške poslova- 
nja s tujino prosto. Zavarovalne organizacije plačujejo stroške 
službenih potovanj za realizacije določenih zavarovalnih poslov 
v tujini prosto. 
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Zvezni upravni organ, pristojen za finance, določi, kaj se po 
prvem odstavku tega člena šteje za stroške poslovanja v tujini. 

84. člen 
Plačevanje v tujini z devizami iz določbe pod 5) drugega 

odstavka 61. člena tega zakona opravljata tudi domači investitor 
in podjetje, ki dobi posel pri domačem investitorju na mednarodni 
licitaciji, razpisani v skladu s pogoji za uporabo finančnih kredi- 
tov, ki so jih odobrile mednarodne finančne organizacije. 

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

85. člen 
Če se plačevanje po pogodbi o oddajanju graditve investicij- 

skega objekta tujemu izvajalcu ne opravlja z devizami iz 84. člena 
tega zakona, se obremenijo pravice do uvoza in plačevanja doma- 
čega investitorja, določene v skladu s tem zakonom in zveznim 
zakonom, ki ureja zunanjetrgovinski promet. 

86. člen 
Obveznosti, prevzete z dolgoročno pogodbo, sklenjeno s tujo 

osebo, se plačujejo prosto, če je bilo blago v trenutku sklenitve te 
pogodbe razvrščeno na obliko prostega uvoza (LB). 

87. člen 
Blago, ki je med letom razvrščeno na pogojno prost uvoz (LBO), 

se plačuje v okviru izračunanih reprodukcijskih potreb. 
V okviru izračunanih reprodukcijskih potreb plačujeta podjetje 

in druga pravna oseba, razen oseb iz drugega odstavka 4. člena, 
97 člena in 98. člena tega zakona, tudi uvoz storitev in nebla- 
govne stroške poslovanja v tujini, če s tem zakonom ni predpisano 
prosto plačevanje teh storitev in stroškov. 

88. člen 
Reprodukcijske potrebe za osebe iz drugega odstavka 87. člena 

tega zakona, ki ustvarjajo devizni priliv, se določijo v odstotku 
deviznega priliva, ustvarjenega med letom. 

Za osebe iz drugega odstavka 87. člena tega zakona, ki ne 
ustvarjajo deviznega priliva, se reprodukcijske potrebe določijo 
v absolutnem znesku. 

89. člen 
Odstotek iz prvega odstavka 88. člena tega zakona izračuna na 

začetku leta za vsako podjetje in drugo pravno osebo banka, 
pooblaščena za posle s tujino, ki jo omenjena oseba izbere, in 
sicer tako, da primerja vrednost uvoza blaga, razvrščenega v teko- 
čem letu na pogojno prost uvoz (LBO), storitev in neblagovnih 
stroškov poslovanja v tujini, ki se ne plačuje prosto, izvršenih 
v predhodnem letu, z vrednostjo izvoza blaga in storitev, izvršenih 
na konvertibilno območje v predhodnem letu. 

Banka iz prvega odstavka tega člena, pooblaščena za P°sle 
s tujino, je odgovorna za točnost izračunavanja reprodukcijskih 
potreb. 

90. člen 
Zvezni izvršni svet predpiše na predlog Narodne banke Jugosla- 

vije enoten način izračunavanja reprodukcijskih potreb. 
S predpisom iz prvega odstavka tega člena se določi tudi način 

izračunavanja reprodukcijskih potreb v primeru dinamične neus- 
klajenosti deviznega priliva s potrebami proizvodnje oziroma 
poslovanja, določanja predujma, način določanja reprodukcijskih 
potreb na podlagi izvoza blaga na kredit in način določanja 
reprodukcijskih potreb pravnim osebam iz drugega odstavka 88. 
člena tega zakona. 

91. člen 
Podjetju in drugi pravni osebi, ki v predhodnem letu nista 

uvažali in ne plačevali v tujini, ali sta začeli s proizvodnjo v teko- 
čem letu ali v predhodnem letu, določi reprodukcijske potrebe 
Gospodarska zbornica Jugoslavije v okviru obsega uvoza, določe- 
nega za te namene v plačilni bilanci Jugoslavije. 

92. člen 
Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis izračuna v skladu 

z aktom iz 90. člena tega zakona reprodukcijske potrebe za 
podjetja namenske proizvodnje za potrebe te proizvodnje in za 
izvozne posle enot in ustanov Jugoslovanske ljudske armade in 
Inštituta za varnost, katerih plačilni promet s tujino vodi pri 
Narodni banki Jugoslavije Vojaški servis. 

Način izračunavanja reprodukcijskih potreb iz prvega odstavka 
tega člena predpišeta sporazumno zvezni sekretar za ljudsko 
obrambo in funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance. 

93. člen 
Banka iz 89. člena, pooblaščena za posle s tujino, vodi evidenco 

o izvršenih plačilih in prejetih plačilih podjetja zaradi. 
1) izračunavanja in uporabe reprodukcijskih potreb, 
2) ugotavljanja devizne postavke; 
3) spremljanja izpolnjevanja pogojev za najemanje kreditov 

v tujini, če so takšni pogoji predpisani. 
Narodna banka Jugoslavije predpiše vrsto podatkov in način 

vodenja evidence iz prvega odstavka tega člena. 
94. člen 

Blago, za katero je predpisano, da se uvaža na podlagi kontin- 
genta (K) in dovoljenja (D), se plačuje do določene pravice do 
uvoza in do količin oziroma vrednosti, navedenih v kontingentu 
oziroma dovoljenju. 

95. člen 
Zavarovalna organizacija zaračunava zavarovalne premije ozi- 

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

Zavarovalna organizacija izplačuje odškodnine domačim ose- 
bam 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 odškodino 
v devizah. 

Zavarovalna organizacija plačuje zavarovalno in pozavarovalno 
premijo ter 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 ozi- 
roma pozavarovalna premija in odškodnina domačim osebam 
plačata v dinarjih. 

Podjetje ali druga pravna oseba, kateri je bila odškodnina izpla- 
čana v dinarjih iz naslova obveznosti iz pogodbe o zavarovanju, 
sozavarovanju in pozavarovanju premoženja in drugih premoženj- 
skih interesov, sme prosto opravljati plačilo v tujini do višine 
odškodnine za premoženje, nabavljeno iz uvoza. 

Pri nakupu na kredit v tujini se smejo devize za odškodnino iz 
naslova domačega zavarovanja in pozavarovanja neposredno 
izplačati tuji osebi v skladu s pogodbo o zavarovanju in pozavaro- 
vanju. 

96. člen 
S plačilno bilanco Jugoslavije se v okviru določenega obsega 

kreditiranja tujine določi znesek deviz, ki se smejo uporabiti za 
naložbe v opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini. 

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 finančnih organizacij, zavaro- 
valnih in pozavarovalnih organizacij v tujini in za povečanje usta- 
noviteljske vloge uporabljajo sredstva, praviloma največ do višine 
vnesenega dobička v predhodnem letu. 

Pravni osebi, ki prvič vloži zahtevo za ustanovitev podjetij, bank 
in drugih finančnih organizacij, zavarovalnih in pozavarovalnih 
organizacij v tujini, se sme dovoliti, da uporablja sredstva za 
namene iz tega člena v okviru zneska, določenega v prvem 
odstavku tega člena, v odvisnosti od ustvarjenega deviznega 
priliva zadevne osebe. 

97.člen 
S plačilno bilanco Jugoslavije se posebej določi obseg plačeva- 

nja v tujini za potrebe federacije iz za potrebe republik in avto- 
nomnih pokajin, in sicer za: potrebe Jugoslovanske ljudske 
armade in izvrševanje nalog organov federacije na področju ljud- 
ske obrambe; zvezne blagovne rezerve; organe federacije; uresni- 
čevanje pravic in dolžnosti federacije; mednarodno sodelovanje 
in izmenjavo informacij s tujino v skladu z obveznostmi federacije 
na področju informacij; zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje do tujine; izpolnjevanje obveznosti federacije iz zuna- 
njih kreditov, ki jih je sklenila Narodna banka Jugoslavije; plače- 
vanje republik in avtonomnih pokrajin in njihovih organov in 
organizacij ter za potrebe na drugih področjih. 

V okviru obsega plačevanja za potrebe federacije, določenega 
v skladu s prvim odstavkom tega člena, določi Zvezni izvršni svet 
obseg plačevanja za potrebe materialnih rezerv posameznih orga- 
nov in organizacij federacije in drugih uporabnikov. 

Obseg plačevanja za potrebe republik in avtonomnih pokrajin 
ter za potrebe družbenih dejavnosti, družbenih organizacij in za 
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potrebe na drugih področjih v republikah in avtonomnih pokraji- 
nah, določen z aktom Skupščine SFRJ iz prvega odstavka tega 
člena, razporedijo pristojni organi v republiki oziroma avtonomni 
pokrajini. 

Obseg plačevanja po drugem odstavku tega člena obsega bla- 
govna in neblagovna plačila za potrebe federacije in za potrebe 
republik in avtonomnih pokrajin, določene v skladu s prvim 
odstavkom tega člena. 

Obseg plačevanja, določen po drugem odstavku tega člena, ne 
obsega plačevanja obveznosti iz zunanjih kreditov in konvencij- 
skih obveznosti, plačevanja uvoza blaga na režimu prostega 
uvoza in plačevanja nadomesnih delov za vzdrževanje uvozne 
opreme. 

98. člen 
S plačilno bilanco Jugoslavije se določi obseg plačevanja 

v tujini za potrebe splošne gospodarske propagande in predstav- 
ništev Gospodarske zbornice Jugoslavije v tujini in za potrebe 
splošne turistično-propagandne informativne dejavnosti v tujini. 

99. člen 
Obseg plačevanja v tujini družbenih pravnih oseb iz 97. in 98. 

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

VIII. KAKO OBČANI IN CIVILNE PRAVNE OSEBE 
RAZPOLAGAJO Z DEVIZAMI 

100. člen 
Občani in civilne pravne osebe lahko devize prodajo pooblaš- 

čeni banki in pooblaščeni menjalnici v skladu z določbami tega 
zakona, konvertibilne devize pa lahko položijo tudi na devizni 
račun ali imajo kot devizno hranilno vlogo pri pooblaščeni banki. 

Devize, ki jih 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, starši, bratje in sestre. 

Devize, ki jih imajo na deviznem računu kot devizno hranilno 
vlogo, lahko občani in civilne pravne osebe uporabljajo 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 
račun in devizne hranilne vloge občanov in civilnih pravnih oseb 
ter kako se plačuje uvoz blaga in druga plačila v tujini, ki jih 
izvršujejo občani in civilne pravne osebe. 

101. člen 
Državljani na začasnem delu v tujini in na delu v diplomatskih in 

konzularnih predstavništvih Socialistične federativne republike 
Jugoslavije morajo vnesti v državo devize, s katerimi razpolagajo 
v tujini, v 60 dneh po vrnitvi v državo. 

102. člen 
Tuje fizične osebe smejo imeti devize na deviznem računu ali 

kot devizno hranilno vlogo pri pooblaščenih bankah. 
103. člen 

Devize na deviznih računih in devizne hranilne vloge občanov, 
civilnih pravnih oseb in tujih oseb so lahko na vpogled ali vezane. 

104. člen 
Premije za življenjsko zavarovanje, ki jih pri pozavarovalnih 

organizacijah v devizah vplačajo jugoslovanski državljani na 
začasnem delu v tujini med bivanjem v tujini, in tuje fizične osebe, 
se vodijo na zbirnem računu življenjskega zavarovanja pri poo- 
blaščeni banki. 

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

Zavarovalna organizacija kot zastopnica oseb iz prvega 
odstavka tega člena lahko uprablja devize z zbirnega računa iz 
prvega odstavka tega člena za izplačila odškodnine v devizah iz 
premij, vplačanih za življenjsko zavarovanje. 

Pri življenjskem zavarovanju v devizah plača zavarovalna orga- 
nizacija udeležbo zavarovanca pri pozitivnem rezultatu, doseže- 
nem pri življenjskem zavarovanju v devizah in dinarjih, v soraz- 
merju s časom bivanja jugoslovanskih državljanov na začasnem 
delu v tujini. ,, ' 105. člen 

Za devize na deviznih računih in devizne hranilne vloge obča- 
nov 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 jugoslovanskih 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 aH na 
njihovo zahtevo v devizah in dinarjih oziroma v dinarjih. 

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

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

delu v tujini (zakonec, otroci, starši, bratje in sestre), ki so z njimi 
nastanjeni v kraju začasnega bivanja v tujini. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše dokumentacijo, na podlagi 
katere lahko pooblaščena banka obračuna in plačuje obresti 
v devizah, ter način in roke za njeno predložitev. 

106. člen 
Pooblaščene banke morajo zagotoviti tajnost podatkov o deviz- 

nih računih občanov in deviznih hranilnih vlogah občanov. 
Obvestila o deviznih računih in deviznih hranilnih vlogah obča- 

nov je dovoljena dajati le na pisno zahtevo sodišča zaradi reševa- 
nja sodnega spora. 

107. člen 
Pooblaščene banke smejo prodajati devize samoupravnim interes- 

nim skupnostim pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega 
zavarovanja za poravnavo regresnih zahtevkov do tujih organov social- 
nega zavarovanja iz naslova izvršljivih sodnih šodob. 

Pooblaščene banke smejo prodajati devize za zadovoljevanje potreb 
občanov in civilnih pravnih oseb na področju zdravstvenega varstva in 
izobraževanja, s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
za potne in selitvene stroške v tujini, za preživljanje družinskih članov 
v tujini, za poravnavo sodnih in drugih stroškov v tujini, za poravnavo 
obveznosti do tujih organov socialnega zavarovanja iz naslova izvrše- 
nih sodnih sodb, za turistična potovanja v tujini in za druge namene 
v znesku in pod pogoji, določenimi s predpisom iz 108. člena tega 
zakona. 108. člen 

Zvezni izvršni svet predpiše, kdaj lahko: 
1. osebe iz 107. člena tega zakona z dinarji: 
1) kupujejo devize iz 107. člena tega zakona; 
2. kdaj lahko občani z dinarji: 
1) kupujejo bone za plačevanje bencina v tujini; 
2) plačujejo storitve, ki jih v mednarodnem potniškem prometu oprav- 
ljaju tuje osebe; 
3) plačujejo domačim turističnim agencijam stroške za skupinska in 
posamična potovanja v tujino. 

IX. ODNAŠANJE IN PRINAŠANJE DINARJEV, 
DEVIZ IN VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

109. člen 
V potniškem prometu s tujino se dinarji iz Jugoslavije odnašajo 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 dinačrje, efektivni 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 vnašati 
dinarji in vrednotnice, ki se glasijo na dinarje, pod pogoji, ki jih 
predpiše Narodna banka Jugoslavije. 

110. člen 
Prinašanje deviz v Jugoslavijo je prosto. 
Zvezni izvršni svet lahko predpiše, da se mora prijaviti 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 deviz- 
nih računov in deviznih hranilnih vlog, in devize, ki jih v skladu 
s prepdisom kupijo pri poblaščeni banki. 

Tujci in jugoslovanski državljani na začasnem delu v tujini smejo pri 
odhodu iz Jugoslavije odnesti s seboj devize, ki jih v skladu s predpi- 
som kupijo pri pooblaščeni banki. 

Tujci in jugoslovanski državljani na začasnem delu v tujini smejo pri 
odhodu iz Jugoslavije odnesti s seboj devize, s katerimi prosto razpola- 
gajo 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, prepdisala podobne ukrepe za državljane 
SFRJ. 

Dinarji, s katerimi v Jugoslaviji razpolagajo tujci in jugoslovanski 
državljani na začasnem delu v tujini, izvirajo pa iz deviz, ki so jih 
prodali pooblaščeni banki ali menjalnici, se smejo odnesti iz Jugosla- 
vije v apoenih in zneskih, ki jih je dovoljeno odnesti ali uporabiti za 
nakup istovrstnih deviz zaradi transferja v tujini. 

111. člen 
Jugoslovanski državljani ne smejo imeti tekočih in drugih računov 

v tujini, tujih hranilnih knjižic, denarnih in kreditnih kartic tujih emiten- 
tov in ne smejo kupovati tujih vrednostnih papirjev in se zadolževati 
v tujini. 
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Jugoslovanski državljani med začasnim delom v tujini, med delom 
v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in izseljenci, ki so se vrnili v domovino, semjo 
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 Jugo- 
slavije in se glasijo na devize, je dovoljeno odnašati ali pošiljati iz 
Jugoslavije. 

Domače hranilne knjižice, ki se glasijo na dinarje, ne glasijo pa se na 
ime, se smejo odnašati ali pošiljati iz Jugoslavije le z dovoljenjem 
narodne banke republike oziorma narodne banke avtonomne pokra- 
jine v skladu s pogoji, ki jih prepdiše Narodna banka Jugoslavije 
s predpisom iz 109. člena tega zakona. 

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

odnašati ali pošiljati iz Jugoslavije in prinašati ali pošiljati v Jugoslavijo 
v skladu s posebnim zveznim zakonom. 

Tuje vrednostne papirje je dovoljeno prosto vnašati ali pošiljati 
v Jugoslavijo, iz Jugoslavije pa odnašati in pošiljati le z dovolje- 
njem narodne banke republike oziroma narodne banke avto- 
nomne pokrajine v skladu s pogoji, ki jih predpiše Narodna banka 
Jugoslavije. 113 č|en 

Tuje vrednostne papirje, kupone tujih vrednostnih papirjev in 
tuje hranilne knjižice smejo jugoslovanski državljani med začas- 
nim 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 podlagi 
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 protivred- 
nost v dinarjih ali devizah. 

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

smejo prodajati naprej niti indosirati. 
Dinarski čeki, trasirani v Jugoslaviji, se ne smejo honorirati, če 

je na njih indosament tuje osebe. 

X. PROMET ZLATA 
115. člen 

Zlato v nepredelani ali kovani obliki smejo izvažati in odnašati 
v tujino: , , . . , .... . 

1) Narodna banka Jugoslavije - v nepredelani in kovani obliki, 
2) podjetje, ki se ukvarja s pridobivanjem zlata (v nadaljnjem 

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 samo z dovoljenjem Narodne banke Jugoslavije. 

116. člen 
Proizvajalci zlata smejo prodajati nepredelano zlato podjetjem, 

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 obravnavajo kot 
plačilo v devizah. 

Uporabniki zlata in Narodna banka Jugoslavije smejo kupovati 
nepredelano zlato v tujini. 

Uporabniki zlata plačujejo nepredelano zlato, ki se uvaža, ozi- 
roma sprejemajo plačila za nepredelano zlato, ki se izvaža, 
v okviru in do zneska, določenega v dovoljenju (D) zveznega 
upravnega organa, pristojnega za ekonomske odnose s tujino. 

117. člen 
Taljenje zlata in predelava zlata v palicah sta dovoljena le 

uporabnikom zlata za njihove lastne potrebe in za potrebe drugih 
uporabnikov zlata. 

Prepovedano je taliti kovano zlato. 
118. člen 

Pooblaščene banke, predelovalci zlata in rafinerije zlata smejo 
menjati zlate predmete in lomljeno zlato za zlato zobotehnično 
P'Pooblaščene banke smejo menjati kovano zlato za zlato zobo- 
tehnično pločevino. 

119. člen 
Pooblaščene banke smejo kupovati kovano zlato od domačih in 

tujih oseb po ceni, po kateri se tako zlato prodaja na svetovnem 

Združenje bank Jugoslavije na podlagi sporočila Narodne 
banke Jugoslavije obvešča pooblaščene banke o cenah, po kate- 
rih se to zlato prodaja na svetovnem trgu. 

120. člen 
Proizvajalci zlata morajo voditi evidenco o pridobljenih in pro- 

danih količinah zlata, uporabniki zlata pa evidenco o kupljenih in 
predelanih količinah zlata. .. 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpise 
kako je treba voditi evidenco iz prvega odstavka tega člena. 

121. 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 umetniške vrednosti, tekoče 
zlato, zlata zobotehnična pločevina, drugi zlati zobotehnični 
material in zlati polizdelki. 

Z lomljenim zlatom so po tem zakonu mišljeni zlati predmeti, ki 
se kupujejo oziroma prodajajo po masi, čistoti in ceni čistega 
zlata, ne da bi bili upoštevani stroški izdelave. 

S palico zlata po tem zakonu je mišljena kakršnakoli oblika 
nepredelanega zlata. 

S kovanim zlatom so po tem zakonu mišljene vse vrste zlatni- 
kov, ne glede na to, ali so v kaki državi zakonito plačilno sredstvo 
ali ne. 

122. 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 
123. člen 

Devizna kontrola obsega kontrolo deviznega in zunanjetrgovin- 
skega poslovanja, vseh kreditnih odnosov s tujino in opravljanja 
gospodarskih dejavnosti s tujino. 

124. 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 svoje pristoj- 
nosti služba družbenega knjigovodstva in carinski organi. 

Organi, pooblaščeni za opravljanje devizne kontrole, Narodna 
banka Jugoslavije in služba družbenega knjigovodstva 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 poslo- 
vanju ter kreditnem poslovanju s tujino zaradi uporabe predpisov. 

125. člen 
Zvezni devizni inšpektorat, Narodna banka Jugoslavije, narodne 

banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin kontrolirajo 
devizno poslovanje bank, pooblaščenih za posle s tujino, bank, 
pooblaščenih za devizne posle v državi, Jugoslovanske banke za 
mednarodno ekonomsko sodelovanje. 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 narodni banki 
avtonomnih pokrajin pregledati dokumentacijo pri podjetjih, če je 
to potrebno za kontrolo. 

126. člen 
Narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne 

pokrajine opravlja devizno dokumentarno kontrolo izvoza in 
uvoza blaga in določenih storitev, ki jih opravljajo domače osebe, 
tako da pregledajo listine in dokumentacijo, ki se jim predložijo. 

S pregledom listin in dokumentacije iz prvega odstavka tega 
člena se kontrolirajo zlasti: 

1) plačevanje izvoženega blaga in storitev: 
2) uvoz plačanega blaga in storitev; 
3) zahteve za obračun vračila carine in drugih davščin. 
Narodna banka Jugoslavije določi natančnejše pogoje in način 

opravljanja devizne dokumentarne kontrole in določi listine in 
dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti zaradi izvajanja te 
kontrole. 
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127. 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, kontroli- 
rata Zvezni devizni inšpektorat in Narodna banka Jugoslavije. 

128. člen 
Narodna banka Jugoslavije in narodne banke republik oziroma 

narodni banki avtonomnih pokrajin kontrolirajo uporabo predpi- 
sov, ki urejajo devizno poslovanje, na način in po postopku, 
določenem z zveznim zakonom, s katerim je urejena pristojnost 
Narodne banke Jugoslavije. 

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

* 129. člen 
Zvezni devizni inšpektorat kontrolira devizno in zunanjetrgovin- 

sko poslovanje ter kreditne odnose s tujino podjetij, ki opravljajo 
poslovanje s tujino oziroma ki opravljajo gospodarske dejavnosti 
v tujini, družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov in orga- 
nizacij, družbenopolitičnih in družbenih organizacij, skladov ter 
drugih pravnih in fizičnih oseb. 

130. člen 
Devizno kontrolo iz pristojnosti zveznega deviznega inšpekto- 

rata opravljajo devizni inšpektorji (v nadaljnjem besedilu' inšpek- 
torji). 

Inšpektor je samostojen pri opravljanju kontrole in mora pri njej 
dosledno uporabljati zakone in druge predpise, za svoje delo pa je 
odgovoren glavnemu deviznemu inšpektoratu. 

131. člen 
Zvezni devizni inšpektorat uporablja v postopku izdajanja 

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

132. člen 
Ce inšpektor pri devizni kontroli ugotovi nezakonitost ali nepra- 

vilnost pri opravljanju deviznih ali zunanjetrgovinskih poslov ozi- 
roma kreditnih poslov s tujino, ali če ugotovi, da ukrepi, ki jih je 
odredil pristojni organ, niso bili izvedeni, izda odločbo, s katero 
odredi, da se odpravijo ugotovljene nezakonitosti ali nepravilnosti 
oziroma odrejeni ukrepi izvršijo, določi rok, v katerem je treba to 
storiti, in sprejme tudi druge ukrepe, ki jih določa zvezni zakon. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je 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. 

133. člen 
Ce je podan utemeljen sum, da ima ugotovljeno dejanje znake 

kaznivega dejanja ali gospodarskega prestopka ali prekrška, mora 
inšpektor vložiti ovadbo oziroma naznanilo organu, ki je pristojen 
za začetek oziroma za vodenje postopka. 

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

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

ukrep odvzema predmetov v zvezi s storjenim kaznivim dejanjem 
ali gospodarskim prestopkom ali prekrškom, lahko inšpektor pri 
devizni kontrolizačasno zaseže predmete, s katerimi je bilo stor- 
jeno kaznivo dejanje ali gospodarski prestopek ali prekršek, ali so 
bili namenjeni za storitev ali so nastali s storitvijo kaznivega 
dejanja, gospodarskega prestopka oziroma prekrška. Za zasežene 
predmete izda inšpektor potrdilo. 

O zasegu predmetov mora inšpektor takoj obvestiti organ, pri- 
stojen za postopek. 

135. člen 
Izvršljivo odločbo iz prvega odstavka 123. člena tega zakona 

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 tega 
člena morata o njeni izvršitvi obvestiti Zvezni devizni inšpektorat 
najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je bila izvršena. 
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Vse izvršljive odločbe iz prvega odstavka 132. člena zakona, ki 
vplivajo na spremembo stanja sredstev ali njihovih virov pri upo- 
rabnikih družbenih sredstev, pošlje Zvezni devizni inšpektorat 
službi družbenega knjigovodstva. 

136. člen 
Služba družbenega knjigovodstva v okviru finančnega in mate- 

rialnega poslovanja uporabnikov družbenih sredstev kontrolira 
izterjavo terjatev v tujini, pravilnost obračuna dinarske protivred- 
nosti iz naslova izterjave terjatev v tujini v okviru celotnega pri- 
hodka in dohodka, ter pravilnost izkazovanja podatkov o tem 
v dokumentaciji, periodičnih obračunih in zaključnih računih. 

137. člen 
Carinski organi kontrolirajo odnašanje iz države in prinašanje 

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

138. 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 pre- 
hodu čez mejo ne prijavi mejni carinarnici. 

Odločba o celotnem ali delnem odvzemu ali vrnitvi začasno 
zaseženih dinarjev se izda v postopku za devizne prekrške. Ta 
odločba se izda tudi, če postopka zaradi prekrška ni mogoče 
voditi, ker ni pogojev za odgovornost za prekršek, ali če storilec 
prekrška ni dosegljiv organom, pristojnim za postopek. 

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

Prijavljeni dinarji, ki presegajo zneske in apoene, ki jih je dovo- 
ljeno odnašati iz Jugoslavije, se potnikom vrnejo ob vrnitvi 
v državo na kateremkoli mejnem prehodu. Prijavljene dinarje vrne 
carinarnica na račun, ki ga predpiše Zvezna carinska uprava. 

Prijavljeni dinarji, ki presegajo zneske in apoene, ki jih je dovo- 
ljeno vnašati v Jugoslavijo, se vrnejo potniku ob odhodu iz Jugo- 
slavije, 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 Zveznemu 
deviznemu inšpektoratu. 

139. člen 
Devize, ki jih v nasprotju z 110. 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 odgo- 
vornost za prekrške ali ker storilec prekrška ni dosegljiv organom, 
pristojnim za postopek. 

Prijavljene in neprijavljene efektivne devize, ki presegajo zne- 
ske, 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. 

140. člen 
Zoper odločbo, izdano po postopku iz 148. in 149. člena tega 

zakona, se lahko domače in tuje osebe pritožijo Zveznemu senatu 
za prekrške. 

Narodna banka Jugoslavije mora povrniti odvzete devize v 30 
dneh po dnevu, ko je odločba iz prvega odstavka tega člena 
postala pravnomočna. 

141. člen 
Odločbe po prvem odstavku 132. člena tega zakona ni mogoče 

izdati, če so pretekla tri leta od dneva, ko je nezakonitost ali 
nepravilnost nastala, oziroma od dneva, ko je bilo ugotovljeno, da 
ukrepi, ki jih je odredil pristojni organ, niso bili izvršni. 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 ko je bilo ugotovljeno, da odrejeni ukrepi 
niso bili izvršeni. 

Odločb, izdanih po prvem odstavku 132. člena tega zakona, ni 
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mogoče izvršiti, če so pretekla tri leta od dneva, ko je odločba 
postala pravnomočna. Zastaranje pretrga vsako dejanje pristoj- 
nega organa, ki meri na izvršitev odločbe. Po vsakem pretrganju 
zastaranja začne zastaranje teči znova, vendar nastopi v vsakem 
primeru, ko poteče šest let od dneva, ko je odločba postala 
pravnomočna. 

142. člen 
Domače osebe, ki so pod devizno kontrolo, morajo organom, 

pooblaščenim za devizno kontrolo, omogočiti vpogled v poslova- 
nje 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 druž- 
bene pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v tujini. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

1. Kazniva dejanja 

143. člen 
Z zaporom od šest mesecev do pet iet se kaznuje odgovorna 

oseba v podjetju ali drugi pravni osebi, ki na ozemlju Socialistične 
federativne republike. Jugoslavije za podjetje ali za drugo druž- 
beno pravno osebo sprejme plačilo ali izplačilo v devizah ali zlatu 
v nasprotju z zveznim zakonom. 

144. člen 
Z zaporom od šest mesecev do treh let se kaznuje odgovorna 

oseba v podjetju ali drugi pravni osebi, ki za podjetje ali za drugo 
družbeno pravno osebo kupuje ali prodaja devize zunaj enotnega 
deviznega trga. 

2. Gospodarski prestopki 

145. člen 
Podjetje, pooblaščena banka a!i druga družbena pravna oseba 

se kaznuje za gospodarski prestopek, z denarno kaznijo od 
9,000.000 do 45,000.000 dinarjev: 

1) če kupi ali proda devize v nasprotju s tem zakonom in 
predpisi, sprejetimi na podlagi tega zakona (drugi odstavek 9. 
člena in 11. člen); 

2) če ne izvaja ukrepov, ki jih Zvezni izvršni svet predpiše s tem 
zakonom (26. člen); 

3) če sprejme prek klirinškega računa plačilo za blago ali 
storitve, opravljene v državi, s katero se plačilni promet opravlja 
v konvertibilnih devizah (30. člen); 

4) če proda terjatve tuji osebi v nasprotju s tem zakonom in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (34. člen); 

5) če podjetju oziroma drugi družbeni pravni osebi, katere blago 
oziroma storitev je bila izvožena, ne izplača dinarske protivredno- 
sti za prejeto plačilo v devizah (prvi in drugi odstavek 35. člena); 

6) če izplača dinarsko protivrednost na podlagi sprejetega pla- 
čila v klirinški obračunski enoti nad višino manipulativnega kre- 
dita oziroma mimo določenega vrstnega reda (drugi in četrti 
odstavek 36. člena); 

7) če ne plača razlike dinarske protivrednosti v zakonskem roku 
v dobro posebnega računa iz zveznega zakona, ki ureja zunanjetr- 
govinsko poslovanje (tretji odstavek 37. člena); 

Alternativa 7) točke: 7) točka se črta 
8) če banka, pooblaščena za posle s tujino, zavrne prejem 

naloga za plačilo v tujini ali izvršni nalog za plačilo v tujini podjetja 
ali druge družbene pravne osebe brez vplačila dinarske protivred- 
nosti (prvi in drugi odstavek 39. člena); 

9) če prevoznih storitev v železniškem in zračnem prometu ter 
poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev ne plačuje in ne spre- 
jema plačil zanje prek kontokorentnega računa (četrti odstavek 
41. člena); 

10) če v pogodbi, sklenjeni s tujo osebo o nakupu ali prodaji 
blaga ali opravljenih storitev, po kateri se bodo plačila sprejemala 
v dinarjih, določi tako plačilo po tečaju dinarja, ki je določen rta 
tujem deviznem trgu (četrti odstavek 46. člena); 

11) če opravlja posle plačilnega prometa s tujino, kreditne posle 
s tujino, devizno-valutne in menjalniške posle v Jugoslaviji 
v nasprotju s pogoji za njihovo opravljanje ali v nasprotju z dovo- 
ljenjem (prvi in drugi odstavek 49. člena); 

12) če ima na računu v tujini devize v znesku, ki je pod najmanj- 
šim oziroma nad navečjim zneskom, ki ga podpiše Narodna banka 
Jugoslavije (drugi odstavek 50. člena); 

13) če devizna sredstva, prejeta na podlagi efektivnega poveča- 
nja deviznih prihrankov, in deponirana devizna sredstva tuje 
osebe uporablja v nasprotju s tem zakonom (52. člen); 

priloga poročevalca 

14) če ne proda deviz ali če jih od občanov in civilnih pravnih 
oseb ali tujih oseb ne odkupi po tečaju, ki je oblikovan na med- 
bančnem sestanku enotnega deviznega trga (prvi in drugi odsta- 
vek 53. člena); 

15) če ima devize na deviznem računu v nasprotju s pogoji, 
predpisanimi s tem zakonom (61. člen); 

16) če dela po drugih pogodbah o izvajanju investicijskih del 
v tujini financira po končanih delih iz sklenjenih pogodb, za 
katerih realizacijo so bila ta sredstva tudi priskrbljena (drugi 
odstavek 64. člena); 

17) če plača v tujini nakup osnovnih sredstev opreme in repro- 
dukcijskega materialna v nasprotju s pogoji in načinom, določe- 
nimi z zveznim zakonom, ki ureja zunanjetrgovinski promet (prvi 
odstavek 65. člena); 

18) če po končanih investicijskih delih deviz, ustvarjenih kot 
dobiček, ki jih ima na računu pri tuji banki, ne prinese v državo 
v 60 dneh od dneva, ko je končala dela, oziroma od dneva ko 
dospejo anuitete, ali če v tem roku ne prinese v državo zneskov, 
danih kot garancija tuji osebi (prvi, drugi in tretji odstavek 67. 
člena); 

19) če kupi devize na enotnem deviznem trgu nad zneskont 
prodanih deviz za plačila v tujini, na katere podlagi ima dovoljenje 
za devize na deviznem računu (68. člen7; 

20) če v 60 dneh po prejemu plačila za investicijska dela ne 
prinese v državo deviz v znesku dinarske protivrednosti stroškov, 
plačanih v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji v dinarjih 
(prvi odstavek 69. člena); 

21) če kupi ali odobri devize deviznemu računu podjetja 
v nasprotju s tem zakonom (70. člen); 

22) če na enotnem deviznem trgu v določenem roku ne izroči 
dela deviz, ustvarjenih z opravljanjem storitev od iger na srečo 
v igralnicah zaprtega tipa, za katere nima dovoljenja, da bi jih smel 
imeti v efektivnih tujih plačilnih sredstvih (71. člen); 

23) če plačevanja in sprejemanja plačil, ki izvirajo iz pogodbe 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji, ne opravlja prek kontoko- 
rentnega računa, ali če sprejeta plačila, ustvarjena prek kontoko- 
rentnega računa iz tega naslova, uporablja v nasprotju s tem 
zakonom (72. člen in prvi odstavek 73. člena); 

24) če je saldo na kontokorentnem računu večji od predpisa- 
nega odstotka zneska dobav po pogodbi v eni smeri (74. člen); 

25) če plača uvoz blaga in storitev nad zneskom deviznih sred- 
stev, določenih s pogodbo z domačim investitorjem, ali ne bre- 
meni pravic do uvoza in plačila domačega investitorja v skladu 
s tem zakonom (drugi odstavek 84. člena in 85. člen); 

26) če ne izračuna reprodukcijskih potreb v skladu s tem zako- 
nom in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi (88. do 90. člen in 
92. člen); 

27) če vlaga oziroma povečuje vlogo zaradi opravljanja gospo- 
darske dejavnosti v tujini, ustanovitve podjetij, bank in drugih 
finančnih organizacij, zavarovalnih in pozavarovalnih organizacij 
nad zneskom obsega, ki ga odobri pristojni zvezni organ (95. 
člen); 

28) če plača uvoz oziroma sprejme plačilo za izvoz nepredela- 
nega zlata prek okvira in zneska, določenega v dovoljenju (D) 
pristojnega zveznega organa (četrti odstavek 116. člena); 

29) če tali ali predeluje zlato v palicah ali tali kovano zlato 
v nasprotju s predpisi (117. člen); 

30) če kupi kovano zlato od domačih ali tujih oseb po ceni, ki je 
višja od cene, po kateri se to zlato prodaja na svetovnem trgu (prvi 
odstavek 119. člena); 

31) 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 (122. člen). 

Z denarno kaznijo od 500.000 ao 2,500.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v podjetju, poo- 
blaščeni banki ali drugi družbeni pravni osebi, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 2,500.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v organu družbe- 
nopolitične skupnosti ali drugem državnem organu, ki stori deja- 
nje iz prvega odstavka tega člena. 

146. člen 
Podjetje, pooblaščena banka ali druga družbena pravna oseba 

se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 
4,500.000 do 22,500.000 dinarjev: 

1) če za obračun dinarske protivrednosti prejetega plačila 
v devizah zaradi izplačila dinarjev podjetjem ali drugim pravnim 
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 obveznosti 
do tujine (tretji in četrti odstavek 17. člena); 

2) če pri odmeri osnove za obračunavanje carine in drugih 
davščin ali za druge namene iz 18. člena tega zakona ne uporabi 

11 



predpisanih tečajev tujih valut (18. člen); 
3) če na tujem deviznem trgu kupi ali proda devize v nasprotju 

s tem zakonom (20. člen); 
4) če kupi ali proda devize, za katere Narodna banka Jugosla- 

vije ni odredila, da so lahko predmet nakupa in prodaje na enot- 
nem deviznem trgu (21. člen); 

5) če plačilnega prometa s tujino ne opravlja na način, ki ga je 
predpisala Narodna banka Jugoslavije (peti odstavek 27. člena ter 
prvi, drugi in tretji odstavek 28. člena); 

6) če plačilnega prometa s tujino ne opravlja po banki, pooblaš- 
čeni za posle s tujino, in Narodni banki Jugoslavije (prvi in tretii 
odstavek 29. člena); 

7) če plačuje in sprejema plačila po posebnih računih 
v nasprotju s pogoji iz drugega odstavka 29. člena tega zakona 
(drugi odstavek 29. člena); 

8) če plačila za izvoženo blago oziroma storitev, opravljeno 
tujim osebam, oziroma terjatev iz drugih naslovov ne izterja 
v rokih, predpisanih s tem zakonom in predpisom, izdanim na 
podlagi pooblastil iz tega zakona (prvi, drugi, tretji in šesti odsta- 
vek 32. člena); 

9) če dinarske protivrednosti za plačilo v devizah, prejeto iz 
tujine po poteku rokov iz 32. člena tega zakona, ne izplača po 
tečaju, predpisanem s tem zakonom (prvi in drugi odstavek 37. 
člena); 

Alternativa 9. točki: 9) točka ~e črta. 
10) če plačanega blaga oziroma plačane storitve ne uvozi ozi- 

roma ne realizira v rokih, predpisanih s tem zakonom oziroma 
predpisom, izdanim na podlagi tega zakona (drugi in četrti odsta- 
vek 38. člena); 

11) če nima deviz na deviznem račun v tujini v skladu s tem 
zakonom in predpisom Narodne banke Jugoslavije (drugi odsta- 
vek 41. člena); 

12) če plačuje in sprejema plačila iz naslova uvoza in izvoza 
blaga in storitev v maloobmejnem in sosednem čezmorskem 
prometu ter iz naslova mednarodnih sejemskih kompenzacijskih 
pogodb v nasprotju s pogoji, določenimi s predpisom Zveznega 
izvršnega sveta (44. člen); 
13) če prejme dinarje ali devize tujih oseb v depozit v nasprotju 
s pogoji, ki jih določi Narodna banka Jugoslavije (45. člen); 

14) če konvertira devize na deviznem računu za plačilo v tujini 
v nasprotju z omejitvijo, ki jo je določila Narodna banka Jugosla- 
vije, če ravna v nasprotju s pogoji, ki jih določi Narodna banka 
Jugoslavije za deponiranje ali vezanje sredstev na računih v tujini, 
in če ima devizni račun pri tuji banki, ki jo ni določila Narodna 
banka Jugoslavije (tretji in četrti odstavek 50. člena in 51. člen); 

15) če zaračuna zavarovalne premije oziroma pozavarovalne 
premije ali izplača odškodnino v nasprotju s tem zakonom (95. 
člen). 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v podjetju, poo- 
blaščeni banki ali drugi družbeni pravni osebi, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba podjetju, poo- 
blaščeni banki ali drugi družbeni pravni osebi, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v organu družbe- 
nopolitične skupnosti ali drugem državnem organu, ki stori deja- 
nje iz prvega odstavka tega člena. 

147. člen 
Pravni osebi se lahko za gospodarski prestopek iz 145. in 146. 

člena tega zakona poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep 
prepovedi opravljanja dejavnosti zunanjetrgovinskega prometa 
od šest mesecev do 10 let. 

Za gospodarske prestopke iz prvega odstavka tega člena se 
poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema predme- 
tov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za storitev gospodarskega 
prestopka ali so nastali s storitvijo gospodarskega prestopka. 

3. Prekrški 

148. člen 
Podjetje, pooblaščena banka ali druga pravna oseba se kaznuje 

za prekršek z denarno kaznijo od 900.000 do 4,500.000 dinarjev: 
1) če ne vodi evidence o plačilih in prejemanju plačil za vsak 

sklenjeni zunanjetrgovinski posel in kreditni posel s tujino (40 
člen); 
3. Prekrški 

2) če po prenehanju pogodbe o plačevanju in o prejemanju 
plačil za storitve prek kontokorentnega računa ne poravna terja- 
tvenega salda v 30 dneh po prenehanju pogodbe (šesti odstavek 
41. člena); 

3) če ne pošilja poročil o prometu in stanju sredstev na računih 

12 

v tujini in kontokorentnem računu ter drugih podatkov na način in 
v rokih, ki jih določi Narodna banka Jugoslavije (42. člen); 

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

5) če dinarskih terjatev, ki jih tuje osebe ustvarijo iz drugih 
naslovov, razen iz naslovov iz 46. člena tega zakona, uporablja za 
namene, ki niso določeni s tem zakonom, ali jih transferira v tujino 
v nasprotju s pogoji, ki jih predpiše Narodna banka Jugoslavije 
(47. člen); 

6) če ne vodi evidence po vrstah podatkov in na način, ki ga 
predpiše Narodna banka Jugoslavije (39. člen); 

7) če ne plača deviznih oziroma dinarskih obresti po tem 
zakonu (prvi in drugi odstavek 105. člena); 

8) če proda devize samoupravnim interesnim skupnostim, obča- 
nom in civilnim pravnim osebam za namene, ki niso določeni 
s tem zakonom ali predpisom Zveznega izvršnega sveta, ali jih 
proda nad zneskom in mimo pogojev, ki so določeni z omenjenim 
predpisom (107. in 108. člen); 

9) če izvozi ali odnese zlato v nepredelani ali kovani obliki brez 
dovoljenja Narodne banke Jugoslavije (drugi odstavek 115 
člena); 

10) če ne vodi evidence o pridobljenih ali prodanih količinah 
zlata ali o kupljenih in predelanih količinah zlata ali je ne vodi na 
predpisan način (120. člen); 

11) če v določenem roku po odločbi inšpektorja ne odpravi 
ugotovljenih nezakonitosti ali nepravilnosti oziroma ne izvrši 
odrejenih ukrepov v deviznem ali zunanjetrgovinskem poslovanju 
oziroma kreditnih poslih s tujino (prvi odstavek 132. člena); 

12) če ne izvrši odločbe inšpektorja (drugi odstavek 135. člena); 
13) če organom, pooblaščenim za devizno kontrolo, ne mogoči 

vpogleda v poslovanje ali jim na njihovo zahtevo ne da na razpo- 
lago ali ne pošlje potrebne dokumentacije ali ne da zahtevnih 
podatkov (142. člen); 

14) če opravljanje deviznih in kreditnih poslov s tujino poveri 
osebi, obsojeni za kazniva dejanja iz 143. in 144. člena tega 
zakona, ali osebi, obsojeni za gospodarski prestopek iz 145. člena 
tega zakona ne denarno kazen več kot 250.00 dinarjev, med 
prepovedjo opravljanja teh poslov. 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju, pooblaščeni banki 
ali drugi družbeni pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba v organu družbenopolitične 
skupnosti ali drugem državnem organu, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 149. člen 

Za dejanje iz 145., 146. in 148. člena tega zakona se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo od 900.000 do 4,500.000 dinarjev 
posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, ki jo sme v tem 
svojstvu opravljati. 

Za dejanje iz prvega odstavka tega člena se lahko poleg 
denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep prepoved opravljanja 
samostojne dejavnosti od tri mesece do enega leta. 

150. člen 
Posameznik ali civilna pravna oseba se kaznuje za prekršek 

z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 dinarjev: 
1) če nedovoljeno kupi ali proda devize ali če plačuje in 

prejema plačilo v devizah ali zlatu v nasprotju s tem zakonom (prvi 
in drugi odstavek 5. člena); 

2) če opravljenih turističnih storitev ne zaračuna prek hotel- 
sko-gostinskega podjetja, turistične agencije in turističnega 
urada (drugi odstavek 48. člena); 

3) če deviz na deviznem računu ali devizni hranilni vlogi ne 
uporablja v skladu s tem zakonom in predpisom, izdanim na 
podlagi tega zakona (prvi, četrti in šesti odstavek 100. člena); 

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

5) če kupuje devize v nasprotju s pogoji, ki jih določi Zvezni 
Izvršni svet s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona (107 in 
108. člen); 

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 še v poštnih ali drugih 
pošiljkah poskuša odnesti ali odnese iz Jugoslavije dinarje ali 
vrednotnice, ki se glasijo na dinarje, efektivni tuji denar, ali vred- 
notnice, ki se glasijo na tujo valuto, ali če v poštnih ali drugih 
pošiljkah poskuša prinesti ali prinese v Jugoslavijo dinarje ali 
vrednotnice, ki se glasijo na dinarje (109. člen); 

7) če poskuša odnesti ali odnese devize v tujino, za katere 
nima dokaza, da so dvignjene z deviznega računa ali devizne 
hranilne vloge ali da so kupljene pri pooblaščeni banki, oziroma 
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poskuša odnesti ali odnese devize ali dinarje v nasprotju s tem 
zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi tega zakona (110. 
člen); 

8) če ima tekoči ali drug račun v.tujini, tuje hranilne knjižice, 
denarne in kreditene kartice tujih emitentov, ali kupi tuje vred- 
nostne papirje ali se zadolži v tujini (prvi odstavek 111. 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 111. 
člena) 

10) če poskuša odnesti ali odnese ali pošlje iz Juguslavije tuje 
vrednostne papirje v nasprotju s predpisanim dovoljenjem (drugi 
odstavek 112. 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 
(114. 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 115. člena); 

13) če tali ali predela zlato v palicah ali tali kovano zlato 
v nasprotju s tem zakonom (117. člen). 

151. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 45.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek iz 150. 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 112. člena tega zakona. Dinarska protivrednost deviz, ki 
so predmet prekrška, se določi po tečaju iz 18. člena tega zakona. 

152. člen 
Pravni osebi se lahko za prekrške iz 148., 149. in 150. člena tega 

zakona poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep prepovedi 
opravljanja dejavnosti zunanjetrgovinskega prometa od treh 
mesecev do enega leta. i 

Za prekrške iz 148., 149. in 150. člena tega zakona se poleg 
denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki 
so bili uporabljeni ali so bili namenjeni za storitev prekrška ali so 
nastali s storitvijo prekrška. 

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

Za prekršek iz 149. člena ter iz 5., 6., 8., 9. in 11. točke prvega 
odstavka 150. člena tega zakona se izreče varstveni ukrep odv- 
zema prevoznega oziroma prenosnega sredstva, če so bili na 
njegova tajna oziroma skrivna mesta skriti predmeti prekrška in če 
je vrednost predmeta prekrška večja od tretjine carinske osnove 
prevoznega oziroma prenosnega sredstva. 

Prevozno oziroma prenosno sredstvo, s katerim se opravlja 
prevoz 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 13. točke prvega odstavka 148. člena ter 6., 8. 
in 11. točke prvega ostavka 150 člena tega zakona. 

Za prekrške iz 148., 149. in 150. člena tega zakona se izreče 
ukrep odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom. 

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

o prekršku na prvi stopnji izda Zvezni devizni inšpektorat. 
Zoper odločbo Zveznega deviznega inšpektorata je dovoljena 

pritožba na Zvezni senat za prekrške. 

154. člen 
Če se je postopek za prekršek začel na prijavo carinskega 

organa, ki jo je ta sestavil na podlagi svojega neposrednega 
opažanja, za pekršek pa je predpisana denarna kazen - za posa- 
meznika do 45.000 dinarjev oziroma za pravno osebo in posamez- 
nika pri opravljanju samostojne dejavnosti do 450.000 dinarjev, se 
sme izdati odločba o prekršku brez vabljenja in zaslišanja obdol- 
ženca. 

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 manj ugodna od odločbe, ki je bila na njegov ugovor 
razveljavljena. 

155. člen 
Postopek za prekrške iz tega zakona ni več dopusten, ko pote- 

čejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje pretrga 
vsako dejanje, ki ga stori pristojni organ za pregon storilca prekr- 
ška. Z vsakim pretrganjem začne zastaranje teči znova, vendar 
nastopi v vsakem primeru, ne glede na pretrganja, 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 pravnomočnosti 
odločbe o pekršku. Zastaranje izvršitve kazni oziroma varstve- 
nega ukepa 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 pravnomočnosti odločbe o pekršku. 

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

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

4. Pravne posledice obsodbe 

157. člen 
V podjetjih, pooblaščenih bankah ali drugih pravnih osebah, ki 

se ukvarjajo z deviznimi in kreditnimi posli s tujino, ne sme 
upravljati teh poslov nekdo, ki je naklepno storil kaznivo dejanje 
zoper socialistično samoupravno družbeno ureditev in varnost 
SFRJ, zoper oborožene sile SFRJ, zoper človečnost ali medna- 
rodno pravo, zoper dobro ime tuje države ali mednarodne organi- 
zacije, zoper samoupravljanje, zoper gospodarstvo in enotnost 
jugoslovanskega trga ali kaznivo 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 gospo- 
darstvo, zoper druge družbene vrednote ali zoper uradno dolž- 
nost, 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 
obsojena za to dejanje na kazen zapora najmanj treh let. 

Za osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena traja prepo- 
ved deset let, za osebe iz tretjega odtavka tega člena pa pet let od 
dneva prestane, odpuščene ali zastarane kazni. 

158. člen 
Podjetje, pooblaščena banka ali druga pravna oseba pri delih in 

nalogah v zvezi z opravljanjem deviznega poslovanja s tujino ne 
sme sprejeti niti zadržati osebe, ki je bila obsojena za gospodarski 
prestopek na podlagi tega zakona in za katerega ji je bila izrečena 
denarna kazen nad 500.000 dinarjev. 

Prepoved iz prvega odstavka tega člena traja tri leta od pravno- 
močnosti sodbe. 

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

ali gospodarskega prestopka ali prekrška, se deponirajo na 
začasni račun Zveznega deviznega inšpektorata oziroma dajo 
v depo, ki se vodi pri Narodni banki Jugoslavije, dokler traja 
postopek za kaznivo dejanje ali gospodarski prestopek ali pre- 

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

160. člen 
Denarne kazni, premoženjska korist in plačilna sredstva ter 

dinarska protivrednost, dobljena s prodajo predmetov, ki so bili 
uporabljeni ali so bili namenjeni za storitev kaznivega dejanja, 
gospodarskega prestopka ali prekrška ali so nastali s storitvijo 
kaznivega dejanja, gospodarskega prestopka ali prekrška, se 
vplačajo v proračun federacije. 

Devize, ki so bile odvzete kot predmet storitve kaznivega deja- 
nja, gospodarskega prestopka ali prekrška, se prodajo Narćjdni 
banki Jugoslavije, ki dinarsko protivrednost prodanih deviz vplača 
v proračun federacije. 

161. člen 
Če podjetje ni dalo naloga za vplačilo dinarske protivrednosti za 

poravnavo obveznosti v devizah do tuje osebe iz izvršenih sodnih 
sodb jugoslovanskih sodišč, mora pooblaščena banka iz 35. člena 
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tega zakona ne glede na prvi odstavek 39. člena tega zakona 
izvršiti plačila v tujini in za dinarsko protivrednost plačane obvez- 
nosti blokirati žiro račun podjetja. 
Za znesek plačanih obveznosti v devizah iz naslova iz prvega 

odstavka tega člena zmanjša pooblaščena banka reprodukcijo 
potrebe podjetja. 

Za znesek plačanih obveznosti v devizah iz naslova iz prvega 
odstavka tega člena zmanjša pooblaščena banka reprodukcijo 
potrebe podjetja. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

162. člen 
Krediti, ki so jih pooblaščene banke črpale na podlagi deponira- 

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

163. člen 
Tečaj dinarja glede na tujo valuto se ne glede na 13. člen zakona 

v letih 1989 in 1990 določi na podlagi ponudbe deviz in povpraše- 
vanja po njih na enotnem deviznem trgu in intervencije Narodne 
banke Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije intervenira na podlagi relativnega 
razmerja med cenami na domačem in tujem trgu ter medvalutnih 
razmerij, da bi ohranila doseženo raven mednarodne konkurenč- 
nosti izvoza ter ekonomske politike, ki izhaja iz uresničevanja 
plačilne bilance Jugoslavije 

164. člen 
Tečaj dinarja glede na klirinško obračunsko enoto Narodna 

banka Jugoslavije ne glede na 14. člen tega zakona v letih 1989 in 
1990 določi glede na gibanje tečaja dinarja po košari valut in 

v skladu s potrebami po usklajevanju tekoče menjave z državami, 
s katerimi je s pogodbo določen klirinški način plačevanja ter 
omerijevanje terjatvenega salda na klirinških računih v okvire 
določene v plačilni bilanci Jugoslavije 1989—1990. 

165. člen 
Dinarska protivrednost izvoza blaga in storitev države, s katerim 

je s pogodbo dogovorjen klirinški način plačevanja, se ne glede 
na 36. člen tega zakona v letih 1989 in 1990 izplačajo do zneska 
dinarske protivrednosti izvoza na zadevno območje, določenega 
s plačilno bilanco Jugoslavije za zadevno leto. 

166. člen 
Terjatve pooblaščenih bank do podjetij v devizah iz drugega 

odstavka 198. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list 
SFRJ št. 66/85, 71/81, 3/88 in 59/88) se štejejo za poravnane če je 
vplačana dinarska protivrednost, za terjatve, za katere ni bila 
vplačana dinarska protivrednost do dneva uveljavitve tega zakona 
pa morajo podjetja vplačati po tečaju na dan vplačila dinarske 
protivrednosti, najpozneje pa v 30 dneh. 

167. člen 
Predpisi in drugi splošni akti, izdani na podlagi zakona o deviz- 

nem poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85, 71/86, 3/88 in 59/88), se 
uskladijo s tem zakonom najpozneje v 30 dneh po njegovi uvelja- 
vitvi. 

168. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o deviznem 

poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85, 71/86, 3/88 in 59/88). 

169. 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 deviznega poslova- 
nja s tujino in drugega ekonomskega poslovanja s tujino in 
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 avtonomnih 
pokrajin. 

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 področju blagovne 
menjave kljub določenim težavam pri zagotavljanju surovin in 
reprodukcijskega materiala za proizvodnjo doseženi določeni 
pozitivni rezultati, in sicer predvsem pri povečanju izvoza na 
konvertibilno območje, pri vzpostavljanju večjega ravnovesja bla- 
govne menjave in zmanjšanju primanjkljaja v trgovinski bilanci, 
zaradi česar je bil v tekoči plačilni bilanci dosežen presežek. 

Pod vplivom sprejetih aktivnosti in ukrepov, predvsem za večjo 
dohodkovno motiviranost gospodarstva za izvoz na konvertibilno 
območje, kjer so nakopičeni problemi zunanje likvidnosti države, 
so bili doseženi relativno zadovoljivi rezultati. Izvoz blaga v letu 
1986 na to območje se je povečal 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 1987pa 1.067 mio USD. 
Precejšnje zmanjšanje primanjkljaja v trgovinski bilanci je skupaj 
z drugim pripomoglo k temu, da se je v tekoči plačilni bilanci 

v letu 1987 povečal presežek s 173 mio USD v letu 1986 na 1.037 
mio USD. 

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

V nasprotju z doseženimi določenimi pozitivnimi gibanji pri 
menjavi s konvertibilnim območjem, je blagovna menjava s klirin- 
škim 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 posamez- 
nega 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 je bil v letu 1987, kot je bilo predvideno, 
dosežen primanjkljaj v znesku 110 mio USD, v nasprotju s presež- 
kom v letu 1986 v znesku 478 mio USD. 

Za blagovno menjavo s tujino v letu 1988 je pri izvozu blaga 
značilna visoka rast celotnega izvoza ter izvoza na konvertibilno 
območje, pri uvozu blaga pa rast celotnega uvoza, in sicer samo 
s konvertibilnega območja z zmanjšanim uvozom s klirinškega 
območja. Posledica takšne menjave je precejšnje zmanjšanje pri- 
manjkljaja 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 kot v predhodnem letu. Hkrati je vrednost uvoza 
blaga znašala 13.329 mio USD, kar je za 2,5% več od uvoza, 
realiziranega v letu 1987 (po tekočem tečaju). 

Gledano po valutni usmerjenosti je bilo na konvertibilno 
območje izvoženo blaga v vrednosti 9624 mio USD ali za 12,3% 
več, na klirinško območje pa v vrednosti 3155 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, to pa je za 8 3% 
manj. 

Zaradi takšne realizacije blagovne menjave s tujino je v trgovin- 
ski 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 kon- 
vertibilnim območjem z 89,2% na 94,2%, s klirinškim pa s 95 0% 
na 101,2%. 

Zaradi pozitivnih rezultatov, doseženih iz naslova prihodkov od 
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storitev, ki so se povečali za 11,4% (s konvertibilnega območja 
15,8%), in iz naslova nakazil, je bil v tekočih transakcijah s tujino 
dosežen presežek. V letu 1988 je presežek znašal 2487 mio USD, 
in sicer s konvertibilnim območjem 2.210 mio USD, s klirinškim pa 
277 mio USD.') 

Politika tečaja dinarja zlasti pred 27. majem 1988 je prispevala, 
da se vzpostavi ravnovesje med ponudbo deviz in povpraševa- 
njem po devizah na enotnem deviznem trgu. S tem je bil hkrati 
prekinjen trend precejšnjega zaostajanja ravni cenovne konkureč- 
nosti jugoslovanskega izvoza, zlasti v države, iz katerih se izvoz 
plačuje v USD, v primerjavi z ravnjo cenovne konkurenčosti jugo- 
slovanskega izvoza na zahodnoevropske trge. 

Celotne konvertibilne devizne rezerve Jugoslavije so se 
v obdobju od 27 maja 1988 do 31. decembra 1988 povečale za 
1.896,9 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 trgu je bilo vzpostavljeno ravnovesje 
med ponudbo deviz in povpraševanjem po devizah. Zapadla pla- 
čila v tujini se izvršujejo pravočasno. Na enotnem deviznem trgu 
je bilo od 30. maja 1988 do 31. decembra 1988 prodanih oziroma 
kupljenih 1.509,1 mio USD, v obdobju od 1. januarja 1989 do 16. 
maja 1989 pa 1.051,9 mio USD. 

Na normalno delovanje tega trga 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 povpraševanje 

po devizah in njihovo ponudbo; 
- restriktivna kreditno-denarna politika; 
- zmanjšanje obveznosti zunanjih kreditov v okviru programa 

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 predpo- 
stavke. bistvene za ustvarjanje realnih možnosti, da z zakonom 
o deviznem poslovanju dosežemo zaželene rezultate, so pred- 
vsem: 

- odpravljanje vzrokov rastoče inflacije in njeno zmanjšanje na 
približno tisto raven, ki jo imajo druge države, ki so naši 
pomembni gospodarski partnerjii 

- zagotovljanje finančne discipline v državi ter pri plačilih v tu- 
jino; 

- večja stopnja oblikovanja in alokacije akumulacije zaradi 
njene večje ekonomske in družbene racionalizacije; 
- oblikovanje cen na ekonomskih merilih ob hkratnem zoževa- 

nju oziroma odpravljanju vzrokov za cenovne disparitete; 
- boljše izkoriščanje zmogljivosti in naravnih virov; 
- zagotavljanje dohodkovne motiviranosti gospodarstva za 

izvoz na dolgoročni podlagi po drugih ukrepih ekonomske poli- 
tike, razbremenitev izvoznega gospodarstva tistih stroškov, ki jih 
svetovni trg ne pozna in ne prizna, zatiranje čezmernega povpra- 
ševanja na domačem trgu in drugo. 

Pri tem pa je treba poudariti, da so poleg delovanja enotnega 
deviznega trga, 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 povpraševa- 
njem po njih, je treba po drugi strani za delovanje trga z ukrepi 
z drugih področij družbenoekonomskega sistema: 

- zagotoviti optimalno raven dohodkovne motiviranosti za 
izvoz; 

- urediti notranje denarne tokove in finančno disciplino v dr- 
žavi; 

- zagotoviti, da bodo prihodki od dinarskih depozitov večji od 
tečajnih razlik. 

Pri pripravi predlaganega zakona smo izhajali predvsem iz 
prejšnjih 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 
omenjenih opredelitev, hkrati pa opuščajo prehodne rešitve iz 
omenjenih zakonov; 

b) stališče Zveznega družbenega sveta za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko, sprejeto na seji 2. aprila 1987 in 24. novem- 
bra 1988 ob obravnavi delovanja ekonomskih odnosov s tujino. 
Ugotovljeno je bilo, da pri nadaljnji izpopolnitvi posameznih reši- 

1) Po preliminarnih podatkih Narobne banke Jugoslavije. 

tev v tem sistemu niso vprašljive zasnove in temeljne opredelitve 
tega sistema iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije 
in temeljev reforme gospodarskega sistema; 

c) osnutek zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki obsega 
rešitve iz doslej veljavnega zakona o prometu blaga in storitev 
s tujino, zakona o dolgoročni proizvodni kooperaciji, zakona 
o izvajanju investicijskih del v tujini, zakona o odstopitvi graditve 
investicijskega objekta tujemu izvajalcu v državi in zakona 
o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini. Ker so bila v neka- 
terih izmed teh zakonov urejena tudi vprašanja s področja deviz- 
nega poslovanja, zakon o zunanjetrgovinskem prometu pa nima 
takšnih določb, so v tem zakonu predlagane rešitve, ki urejajo 
devizno poslovanje podjetij, ki izvajajo investicijska dela v tujini in 
opravljajo dolgoročno proizvodno kooperacijo s tujino. 

3. Načela, na katerih naj temelji razmerje na tem področju, 
nameni, ki jih želimo doseči, in posledice predlaganih 
rešitev 

Sistem ekonomskih odnosov s tujino je po tej zasnovi nepo- 
sredno urejen z zakonom o deviznem poslovanju, zakonom 
o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakonom o kreditnih odnosih 
s tujino in 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 mednarodno 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 omejena 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); 

- pogojno prost uvoz, ki se je ohranil kot plačilnobilančna 
kategorija. 

Režimi prostega uvoza bodo imeli pomembno mesto v strukturi 
blaga, razvrščenega na oblike uvoza. 

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

beni reprodukciji, ki temeljijo na samoupravljanju delavcev z druž- 
benimi sredstvi ter na drugih oblikah lastnine, določenih z ustav- 
nimi amandmaji; 

- da podjetja med seboj urejajo razmerja na področju ekonom- 
skih 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 tujine; 
- režim izvoza in uvoza morata zagotoviti sprejemljivost jugo- 

slovanskega gospodarstva za pozitivne vplive svetovnega trga, 
v smotrnem obsegu zagotoviti zaščito domače proizvodnje in 
zadovoljiti potrebe domačega trga. Liberalizacijo uvoza pa sprem- 
lja tudi liberalizacija pri plačilih do tujine; 

- omogočanju večje dohodkovne motiviranosti za izvoz; 
- celotna liberalizacija poslovanja s tujino mora prispevati 

k osamosvojitvi podjetij, da sprejemajo poslovne odločitve na tem 
področju; 

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

- na vključevanju nosilcev samostojnega osebnega dela s sred- 
stvi, ki so lastnina občanov, v ekonomske odnose s tujino; 

- na smotrnejšem poslovanju na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, tako da se veljavni postopki skrčijo in čimbolj poeno- 
stavijo. 

4. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje zakona 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna sredstva iz proračuna 
federacije. 

5. Pojasnila temeljnih pravnih institutov, kijih vsebuje 
osnutek akta 

Rešitve, ki so predlagane v tem osnutku, v bistvu izhajajo iz 
rešitev v trajnih določbah veljavnega zakona o deviznem poslova- 
nju. Kljub temu pa so glede na veljavni zakon bistvene razlike, ki 
se v kratkem nanašajo na naslednje: 

Prvič - deregulirane so zakonske določbe, ki urejajo vprašanja 
s področja deviznega sistema. Z rešitvami, ki so v tem zakonu 
podane v 166 določbah, nehajo veljati določbe, ki so urejale to 
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gradivo ne le z zakonom o deviznem poslovanju, temveč tudi 
z zakonom o opravljanju investicijskih del v tujini, zakonom o dol- 
goročni proizvodni kooperaciji, zakonom o odstopitvi izvajanja 
investicijskih del v tujini tujemu izvajalcu, in nekatere določbe iz 
zakona o opravljanju gospodarskih 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 uravnovesi 
plačila bilanca države, ta zakon precej regulativan. Absolutna 
deregulacija na tem področju torej niti ni mogoča. Za uresničitev 
ustavnega načela o enotnosti deviznega sistema je treba z regula- 
tivo po tem zakonu zagotoviti njegovo enotno uporabo. 

Zato smo tudi obdržali nekatere podzakonske akte, ki naj ne bi 
zagotovili samo enotne uporabe tega zakona, temveč tudi delova- 
nje njegovih ključnih mehanizmov, ki se nanašajo na delovanje 
enotnega deviznega trga, hrambo 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 trgu 
predvsem v odvisnosti od ponudbe deviz in povpraševanjem po 
njih ter od intervencije Narodne banke Jugoslavije. Tečaj za klirin- 
ško obračunsko valuto oblikuje posebej, in sicer v odvisnosti od 
ponudbe in povpraševanja po klirinških obračunskih enotah in 
intervencije Narodne banke Jugoslavije. 

Tretjič - pri menjavi z državami, s katerimi je dogovorjen klirin- 
ški način plačevanja, se dinarska protivrednost za opravljeni izvoz 
izplačuje izključno v odvisnosti od dinarske protivrednosti, ki jo 
vplačajo podjetja iz naslova uvoza iz teh držav, oziroma dinarska 
protivrednost se sme izplačati tudi iz drugih 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 salda 
s temi državami. Ker pa se lahko terjatveni saldo zmanjša samo 
z večjim izvozom iz teh držav, in sicer z uvozom, ki ni zajet 
z blagovnimi listami za zadevno leto (glede na to, da znaša v teh 
blagovnih listah razmerje menjave z zadevno državo 1:1), je ureja- 
nje tega vprašanja in ukrepanje za njegovo rešitev v okviru 
zakona, ki ureja zunanjetrgovinsko poslovanje. V prehodnih 
določbah je določeno, da se dinarske protivrednosti v letih 1989 in 
1990 izplačajo neodvisno od rešitev iz 36. člena tega zakona. 

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. Uvoz blaga, 
razvrščen na pogojno prost uvoz, in neblagovna plačila bi še 
naprej potekala v okviru reprodukcijskih potreb. 

S tem zakonom se zagotovi varnost tujih oseb, da bodo prev- 
zete obveznsti pravočasno izpolnjene. 

Petič - 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 časov- 
nega razkoraka med dnem vplačila in dnem obračuna, zaradi 
česar so bila podjetja oškodovana za cel znesek tečajne razlike, 
nastale med tema dvema rokoma. Banke so hkrati zainteresirane, 
da takoj po prejetem plačilu izplačajo podjetju dinarsko protivred- 
nost. 

Šestič - dinarsko plačevanje in sprejemanje plačil med doma- 
čimi in tujimi osebami z dosledno uporabo zakonskih določb 
zagotavljata, da obseg poslovanja s tujino iz tega naslova nev- 
tralno vpliva na uresničevanje plačilne bilance države. 

Natančnejša pojasnila o posamičnih rešitvah so v nadaljevanju 
te obrazložitve. 

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

dinar edino merilo vrednosti in plačilno sredstvo na enotnem 
jugoslovanskem gospodarskem prostoru, devize pa so terjatve 
v tujini in se uporabljajo kot plačilno sredstvo v tujini, če s tem 
zakonom ni drugače določeno. 

2. člen 
V tem členu je predpisano, da se s plačilno bilanco Jugoslavije, 

ki se sprejema za vsako leto, določijo in uskladijo proporci med 
izvozom blaga in storitev ter finančnimi transakcijami med doma- 
čimi in tujimi osebami. 

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

opravljata na enotnem deviznem trgu. 

4. člen 
V tem členu sta definirana pojma - domača in tuja oseba. 
Z domačo osebo so mišljene pravne osebe s sedežem v Jugo- 

slaviji, civilne pravne osebe ter fizične osebe s stalnim prebivališ- 
čem v Jugoslaviji. Vse druge pravne in fizične osebe se obravna- 
vajo kot tuje osebe. 

Natančna določitev teh pojmov je nujna zato, ker je element, 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 kupoprodajnih ali nekaterih 
drugih pogodb rezidentov ene z rezidenti druge države. Trenutek 
prehoda blaga čez mejo določi kvalifikacijo mednarodnega ali 
zunanjetrgovinskega prometa. 

Definiranje pojma »domača« oziroma »tuja« oseba pogojuje 
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 veljav- 
nem zakonu, so se v praksi pogosto pojavljala različna mnenja pri 
ugotavljanju, kdo se šteje za civilno pravno osebo. 

5. člen 
V tem členu sta prepovedana nakup in prodaja deviz med 

domačimi osebami ter med domačo in tujo osebo v Jugoslaviji, ki 
se opravljata zunaj jugoslovanskega deviznega trga. 

Ta predlog črta določbo, da je prepovedano sklepati posle, pri 
katerih se dinarska vrednost pogodbene obveznosti izračunava 
na podlagi cene zlata ali tečaja dinarja glede na tuje valute, ter 
izkazovati cene v tuji valuti (valutna klavzula). Pri visoki stopnji 
inflacije je namreč vprašljiva možnost realnega izkazovanja vred- 
nosti dogovorjene obveznosti, zlasti ko gre za obveznosti, ki se ne 
izpolnjujejo takoj, temveč po določenem časovnem obdobju. 

Pri obravnavi predloga za odpravo valutne klavzule moramo 
upoštevati tudi določene posledice, kot so odvzem domači valuti 
ene glavnih funkcij, da je edino merilo vrednosti, spodbujanje 
hitrejše rasti cen v državi, ker bi se denarna masa povečala za 
znesek tečajne razlike, nastale od trenutka določitve vrednosti 
pogodbene obveznosti do njene izpolnitve. 

6. 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 praktično 
izvajanje tega zakona o delu, ki se nanaša na banke, ki poslujejo 
s tujino, ne bi bilo popolno. 

7. člen 
V 7. členu osnutka je določeno, da imata Zvezna direkcija za 

promet in rezerve proizvodov s posebnim namenom in Inštitut za 
varnost pri deviznem poslovanju pravice in obveznosti kot 
podjetja. Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis opravlja vse 
posle plačilnega prometa za Direkcijo in institut kot tudi posle, ki 
jih po tem zakonu opravljajo narodne banke SR in SAP, ter banke, 
pooblaščene za posle s tujino. 

8. člen 
V tem členu je določeno, da je poslovanje s tujino subjektov, ki 

opravljajo to poslovanje, pod devizno kontrolo. 

9. člen 
V tem členu je določen pojem enotnega deviznega trga. Enoten 

devizni trg so vsi posli nakupa in prodaje deviz, ki se opravijo 
med: pooblaščenimi bankami in podjetji ter drugimi pravnimi 
osebami pooblaščenih bank neposredno in na medbančnem 
sestanku, katerega se udeleži Narodna banka Jugoslavije. Vpraša- 
nja v zvezi z načinom organizacije dela enotnega deviznega trga 
in z 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. 

10. člen 
Medbančni sestanek enotnega deviznega trga je kot poseben 

del enotnega deviznega trga reden, organiziran in vnaprej dolo- 
čen sestanek predstavnikov bank, pooblaščenih za posle s tujino, 
katerega se udeleži tudi Narodna banka Jugoslavije. 

11. člen 
V 11. členu je določeno, da se nakup in prodaja deviz opravita 

na medbančnem sestanku pod pogoji, ki jih določi Narodna 
banka na podlagi predpisov iz 9. člena osnutka zakona. 

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

trgu devize kupovati promptno in terminsko. S promptnim naku- 
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pom 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 podpisu zaključ- 
nice 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. 

13. člen 
V 13. členu se tečaj dinarja za tujo valuto določi na enotnem 

deviznem trgu v skladu s ponudbo deviz in povpraševanjem po 
devizah, Narodna banka Jugoslavije pa intervenira bodisi na 
strani ponudbe bodisi na strani povpraševanja. 

14. člen 
V 14. členu je predpisano, da se tečaj dinarja za klirinško 

obračunsko enoto določi v skladu s ponudbo teh enot in povpra- 
ševanjem po teh enotah z državami, s katerimi je dogovorjen 
klirinški način plačevanja in sprejemanja plačil. Narodna banka 
Jugoslavije intervenira pri določitvi tečaja za klirinško obračunsko 
enoto na podlagi višine salda na klirinških računih. 

16. člen 
Narodna banka Jugoslavije predpiše metodologijo za oblikova- 

nje tečaja dinarja. 
17. člen 

V tem členu je določeno, da se na medbančnem sestanku 
enotnega deviznega trga določijo srednji tečaji tujih valut na 
podlagi tečajev po katerih so bili sklenjeni posli nakupa in prodaje 
deviz na tem sestanku. Nakupi in prodajni tečaji se oblikujejo 
z dodajanjem oziroma odvzemanjem marže, ki je določena s pred- 
pisom iz drugega odstavka 9. člena tega zakona. 

Nakupni tečaji tujih valut se uporabljajo za obračun dinarske 
potivrednosti izvršenega plačila v devizah zaradi izplačila podjetju 
in drugi pravni osebi, prodajni pa za obračun dinarske protivred- 
nosti za plačevanje v tujini. 

Poleg tega morajo pravne osebe praviloma na koncu vsakega 
meseca, najpozneje pa na koncu obračunske dobe, izkazati terja- 
tve in obveznosti v devizah v stanjih in bilancah v dinarjih, obraču- 
nanih po srednjem tečaju, ki je veljal zadnji dan v mesecu. 

18. 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 teko- 
čem 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. 

19. člen 
Pooblaščene banke kupujejo in prodajajo devize na medbanč- 

nem 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 razpo- 
ložljiva 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. Pla- 
čila, pripravljena v dnevni devizni poziciji, se obravnavajo enako 
kot nakup in prodaja deviz za izvrševanje teh plačil, ne glede na 
to, ali jih je v dnevni poziciji prijavila pooblaščena banka, ki 
prodaja devize, ali banka, ki jih kupuje. 

Poleg tega je v 19. členu določeno, da se devize, prejete iz 
naslova efektivnega povečanja deviznih prihrankov, ne vštevajo 
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 ali devizne 
hranilne vloge, in zneskom deviz, dvignjenih z deviznih računov in 
deviznih hranilnih vlog. 

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

s tujino, na tujih deviznih trgih kupovati in prodajati devize. 

21. in 22. člen 
Ta člena urejata vprašanje vloge in pristojnosti Narodne banke 

Jugoslavije pri delovanju enotnega deviznega trga. 

22. do 25. člen 
S temi zakonskimi določbami so institucionalizirane kategorije 

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

ekonomskih in drugih finančnih transakcij med domačimi in 
tujimi osebami. Vsebuje tudi podbilance, ki se sestavljajo na 
podlagi metodologije za ugotavljanje in spremljanje uresničeva- 
nja plačilne bilance, ki jo predpiše Zvezni izvršni svet. 

Projekcijo plačilne bilance in skupno devizno 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 vsakih šest 
mesecev, poročilo o uresničevanju plačilne bilance Skupščini 
SFRJ. 

Redno, ažurno in natančno spremljanje uresničevanja plačilne 
bilance je večkratnega pomena, predvsem zaradi možnosti, da se 
pravočasno ustrezno ukrepa za uresničitev načrtovanih propor- 
cev na strani izvoza in ohranitev likvidnosti države pri plačilih do 
tujine. 

26. člen 
V tem členu je določeno, da Zvezni izvršni svet sprejema in 
predlaga ukrepe za povečanje izvoza in deviznega priliva, ter za 
zmanjšanje uvoza in deviznega odliva, če med letom pride do 
motenj pri uresničevanju plačilne bilance Jugoslavije ter likvidno- 
sti in plačilih do tujine. 

27. 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 klirinškem načinu plačevanja, se plačilni promet 
opravlja v klirinški obračunski enoti. 

28. člen 
Na podlagi določb tega člena sme Narodna banka Jugoslavije 

dovoliti 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, oziroma da za del izvoza 
storitev sprejme plačilo v netransferabitni valuti. 

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

po bankah, pooblaščenih za posle s tujino, in po Narodni banki 
Jugoslavije. 

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

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

posle, pri katerih se za izvoz blaga in storitev, izvoženih v države 
s konvertibilnim načinom plačevanja, sprejemajo plačila po klirin- 
škem računu. 

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

S temi posli se namreč opravljata izvoz in uvoz blaga na konver- 
tibilno območje po določenih firmah iz klirinških držav, v doku- 
mentaciji 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. 

31. člen 
V 31. členu je določeno, da opravlja plačilni promet s tujino za 

federacijo in njene organe in organizacije Narodna banka Jugo- 
slavije. 

32. člen 
V 32. členu so določeni roki, v katerih morajo domače osebe 

izterjati plačila za izvoženo blago ali storitve, opravljene tuji osebi. 
Zakonski rok za izterjavo terjatev pri izvozu blaga ali opravljanju 
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storitev je 90 dni, računa pa se od dneva, ko je bilo blago izvoženo 
oziroma storitev opravljena. V osnutku zakona o zunanjetrgovin- 
skem prometu je določeno, kateri dan se šteje za dan izvoza. 
Zvezni sekretar za ekonomske odnose s tujino predpiše na pod- 
lagi zakona o zunanjetrgovinskem prometu, kateri dan se šteje za 
dan, ko je bila storitev tuji osebi opravljena. 

Z zakonskim rokom je mišljeno tudi podaljšanje roka za izter- 
javo, ki ga sme enkratno dovoliti narodna banka republike ali 
avtonomne pokrajine. To dovoljenje se daje v odvisnosti od odda- 
ljenosti območja, na katero se blago izvaža oziroma kjer se oprav- 
lja storitev, ali od pogojev in možnosti za prodajo določenega 
blaga na določenih trgih. Če je v posameznih državah na primer 
za prodajo jugoslovanskega blaga odločilen pogoj daljši rok za 
izterjevo terjatev, je to element, da pristojna narodna banka repu- 
blike ali avtonomne pokrajine podaljša rok. Podaljšanje roka za 
izterjavo terjatev iz naslova izvoza blaga ali opravljanja storitev 
tujim osebam, dovoljujejo narodne banke SR in SAP na podlagi 
posebnega podzakonskega akta, ki ga izda Zvezni izvršni svet 

33. člen 
V 33. členu osnutka zakona je določeno, da se za dan izterjave 

šteje dan, ko so bile devize vplačane na račun banke, pooblaš- 
čene za posle s tujino, oziroma račun podjetja, dan, ko je bilo 
izdano dovoljenje o pobotu dolgov in terjatev s tujino, ko se izvoz 
zaračunava z uvozom blaga pa dan, ko je bilo omenjeno blago 
ocarinjeno. 

Z aktom iz 27. člena osnutka (odlok o plačilnem prometu) se 
določi, kateri dan se poleg primerov, navedenih v prvem odstavku 
tega člena, šteje za dan izterjave. 

Če dobi podjetje ali druga pravna oseba za opravljanje določe- 
nih poslov dovoljenje, da ima devize na računu v tujini, se za dan 
izterjave šteje dan, ko je bil znesek deviz odobren računu podjetja 
v tujini. 

34. člen 
V tem členu se določi, da sme domača oseba prodati tuji osebi 

terjatve v tujini pred pogodbenim rokom, pod pogoji in po merilih, 
ki jih predpiše Zvezni izvršni svet. 

35. člen 
Po določbah tega člena podjetje ali druga pravna oseba izbere 

banko, 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 ali drugi pravni osebi, 
katere blago oziroma storitev je izvožena. 

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

V petem odstavku tega člena se predpiše obveznost podjetja, ki 
je opravilo posel izvoza, da pooblaščeni banki pošlje nalog za 
izplačilo dinarske protivrednosti v dveh dneh od sprejema obve- 
stila o izterjavi. V nasprotnem primeru izplača banka takoj po 
prejemu naloga dinarsko protivrednost po nakupnem tečaju, ki je 
veljal zadnjega dne, ko je moralo podjetje poslati omenjeni nalog. 

36. člen 
V tem členu sta določena način plačevanja in sprejemanja plačil 

za realizirani uvoz in izvoz z državami, s katerimi se plačilni 
promet opravlja v klirinški obračunski enoti. Po predlaganih reši- 
tvah bi podjetje za uvoz blaga in storitev vplačevalo dinarje po 
banki, pooblaščeni za posle s tujino, Narodni banki Jugoslavije po 
tečaju klirinške obračunske valute na dan vplačila. 

Dinarske protivrednosti iz naslova izterjave, izvršene v klirinški 
obračunski enoti, se izplačujejo do višine manipulativnega kre- 
dita, določenega z meddržavno pogodbo, po tečaju, ki velja na 
dan izplačila. 

V primeru, da je znesek dinarske protivrednosti izvoza večji od 
oblikovane dinarske protivrednosti iz naslova uvoza, bo Narodna 
banka Jugoslavije določila vrstni red za izplačilo dinarske proti- 
vrednosti. 

37. člen 
Če se izvoz blaga in storitev izterja po zakonskem roku za 

izplačilo dinarske protivrednosti, se po določbah tega člena 
opravi po tečaju na dan zakonskega roka izterjave, izjemoma, ko 
gre za izterjavo zapadle terjatve na podlagi sodne sodbe, pa po 
tečaju na dan izterjave te terjatve; ta rok ne sme biti daljši od 30 
dni od dneva, ko je bila izdana sodna sodba. 

Razliko dinarske protivrednosti med tečajem na dan izterjave in 
tečajem, ki se uporablja za izplačilo dinarske protivrednosti v pri- 
merih iz prvega odstavka tega člena, mora banka vplačati v dobro 
posebnega računa sredstva za pospeševanje izvoza. Alternativa 
je, da se ta član črta, to pa je odvisno od stališča Ustavnega 
sodišča. 

38. člen 
Plačilo uvoza blaga in storitev se lahko izjemoma izvrši tudi 

vnaprej, s tem da se nujen uvoz ne sme opraviti na drug način. 
Blago, ki ga tako plača, mora podjetje uvoziti v 60 dneh po tem, ko 
je banka izvršila plačilni nalog. Narodna banka SR in SAP sme 
izjemoma ta rok podaljšati pod pogoji, ki jih določi Zvezni izvršni 
svet z aktom iz 32. člena tega zakona. 

V tretjem odstavku tega člena je določeno, da se rok za uvoz 
blaga, za katero je bilo izvršeno delno vplačilo vnaprej (predujem) 
šteje od dneva, ko je bilo izvršeno plačilo celotne vrednosti uvoza 
blaga. 

39. člen 
Podjetje in druga pravna oseba sme predložiti nalog za plačilo 

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

40. člen 
Določbe 40. člena 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 do plačila in kot eden izmed elementov za 
izdelavo načrtov priliva in odliva deviz. 

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 oprav- 
ljati plačevanja in sprejemati plačila za storitve prek kontokorent- 
nega računa, ki se vzpostavi s tujo osebo, in imeti devize na 
računu v tujino. 

Podjetja, ki opravljajo prevozne storitve v železniškem in zrač- 
nem prometu, ter podjetja, ki opravljajo poštne, telegrafske 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 
v skladu s predpisom Narodne banke Jugoslavije dovoliti 
podjetju, kadar to terja poslovanje s tujino, da ima devize na 
računu v tujini. 

Če pogodba preneha veljati, je treba terjatveni saldo poravnati 
v 30 dneh po prenehanju pogodbe. 

42. člen 
V tem členu je predpisano, da morajo podjetja narodnim ban- 

kam SR in SAP pošiljati poročila o prometu in stanju sredstev na 
računih v tujini pod pogoji, ki jih določi Narodna banka Jugosla- 
vije. 

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

poslovanju s tujino, opravičujejo z dokumentacijo (zaradi prevoz- 
nih rizikov, bonifikacije, penalov, rabata, popravka vrednosti, 
predčasne izterjave plačila za blago, prodano na kredit, z odplačil- 
nim rokom, ki je daljši od enega leta). 

O opravičevanju teh razlik odloča pristojni organ v podjetju. 

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

nja plačil pri poslih izvoza in uvoza v maloobmejnem in sosed- 
njem čezmorskem prometu ter mednarodnih sejemskih kompen- 
zacijskih poslih, ki se opravljajo prek posebnega računa iz 29. 
člena, uredi s predpisom, ki ga izda Zvezni izvršni svet. 

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. 

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

v dinarjih na računu prek pooblaščene banke, in sicer: z nakupom 
dinarjev za devize, ki so predmet nakupa in prodaje na deviznem 
trgu; s prodajo domači osebi za dinarje blaga in storitev, katerih 
uvoz je prost, oziroma za katere ima domača oseba pravico do 
uvoza; iz naslova deleža v dobičku, iz naslova vračila sredstev, 
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 prenosom z računa druge 
tuje osebe. 
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Tuje osebe smejo dinarje, ki so jih pridobile na prej navedeni 
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 osebo ter za dajanje kreditov domačim 
podjetjem v skladu z zakonom, ki ureja kreditne odnose s tujino. 

Domače osebe smejo opravljati plačila v dinarjih v dobro nave- 
denih 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, in dinarji od prodaje prevoznih dokumentov v medna- 
rodnem prometu na podlagi mednarodnih konvencij, 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 trgih. 

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

drugih naslovov, kot so avtorski honorarji, umetniške prireditve, 
nadomestila iz delovnega razmerja, pokojnin, invalidnin, odškod- 
nin, prejemki iz naslova odlikovanj in preživnin. Tudi te terjatve 
smejo tuje osebe imeti na računu pri pooblaščeni banki, in jih 
uporabiti za določena plačila v Jugoslaviji, za prenos drugi tuji 
osebi in transfer v tujino pod pogoji, ki jih določi Narodna banka 
Jugoslavije. 

48. člen 
V tem členu je predpisano, da sme tuja fizična oseba plačevati 

storitve in blago z denarnimi karticami in čeki tujih bank. 
Predpisano je tudi, da sprejme domača fizična oseba, ki opravi 

turistično storitev za tujo osebo v Jugoslaviji, plačilo prek hotel- 
skega in gostinskega podjetja, turistične agencije in turističnih 
uradov. 

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 Jugoslavije 
v skladu s tem zakonom. Pooblastilo za opravljanje devizno- 
valutnih poslov v državi (menjalniški posli, zbiranje deviznih pri- 
hrankov ipd.) dajo narodne banke SR in SAP pod pogoji, ki jih 
predpiše Narodna banka Jugoslavije. 

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

banke, pooblaščene za posle s tujino (za opravljanje plačilnega 
prometa in kreditnih poslov s tujino), na računih pri tujih kore- 
spondentih. 

Narodna banka Jugoslavije sme predpisati najmanjši znesek 
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, pooblaščene za posle 
s tujino, v celotnem plačilnem prometu vseh pooblaščenih bank 
v državi in odvisno od ravni deviznih rezerv pri posameznih 
pooblaščenih bankah. 

Z določbami navedenega člena je določeno, da Narodna banka 
Jugoslavije predpiše, pri katerih tujih bankah smejo imeti poo- 
blaščene banke devizne račune. 

51. člen 
Za plačila v tujini sme opravljati pooblaščena banka domačim in 

tujim osebam na njihovo zahtevo konverzijo deviz na deviznem 
računu in devizni hranilni vlogi. V izjemnih okoliščinah 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 
sme prodati terminsko. 

V tem členu je tudi določeno, da sme banka, pooblaščena za 
posle s tujino, devize iz naslova efektivno povečanih deviznih 
prihrankov uporabiti za posojilo drugi pooblaščeni banki in 
podjetju, ki sme imeti devize na deviznem računu. 

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

deviz, ki ju opravljajo pooblaščene banke v odnosih z občani, 

civilnimi pravnimi osebami in tujimi osebami. 
V tretjem odstavku tega člena je predpisano, da se opravljata 

nakup in prodaja deviz iz naslova menjalniških poslov v skladu 
s posebnim zveznim zakonom. 

V skladu z določili 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, ustvar- 
jene z odkupom čekov in kreditnih pisem. 

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

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

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

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

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

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

bančnem sestanku enotnega deviznega trga; 
- z zadolžitvijo Narodne banke Jugoslavije v tujini na način, kije 

določen v zveznem zakonu; 
- iz drugih razpoložljivih virov. 

61. člen 
V 61. členu je določeno, v katerih primerih sme podjetje imeti 

devize pri pooblaščeni banki iz naslova izvajanja investicijskih del 
v tujini, posredovanja in zunanjetrgovinskega prometa, agencij- 
skih in špediterskih poslov, prodaje tujega blaga s konsignacij- 
skega skladišča, prodaje blaga v brezcarinskih prodajalnah iz 
naslova terjatev tuje osebe za to blago, vloge v devizah tujega 
vlagatelja ter devize iz 70. člena zakona, črpanja deviznih sredstev 
iz kreditov mednarodnih finančnih organizacij, s katerimi se izpol- 
njujejo obveznosti domačih uporabnikov kreditov do tujih izvajal- 
cev, ki so dobili posel na mednarodnih licitacijah, izterjanih deviz 
od tuje osebe na podlagi zveznega zakona, ki ureja pravico do 
časovne uporabe turističnega objekta, in določenih poslov, ki jih 
za tujo osebo opravljajo podjetja, ki se ukvarjajo z znanstveno- 
raziskovlnim in raziskovalno-razvojnim delom. S tem so možnosti, 
da se imajo devize na deviznem računu, nekoliko večje v primer- 
javi s tistimi, ki so jih ponujale doslej veljavne rešitve. 

Podjetje ima devize na deviznem računu do realizacije posla 
oziroma do izpolnjevanja s pogodbo prevzete obveznosti do tuje 
osebe ali do porabe deviz za namene, določene s pogodbo s tujo 
osebo. 

62. člen 
Glede na določbe zakona o podjetju in zakona o tujih vlaganjih 

ter zahteve tujih partnerjev je v tem členu določeno, da sme 
Narodna banka Jugoslavije pod pogoji in po merilih, ki jih določi 
Zvezni izvršni svet, dovoliti mešanemu podjetju in lastnemu 
podjetju tuje osebe, da imata devize, vložene v investicijske pro- 
jekte posebnega družbenega pomena za Jugoslavijo, in devize, ki 
jih ustvarjata s posli iz tega vlaganja, na računih tujih bank. V tem 
primeru ta podjetja ne smejo kupovati deviz na enotnem deviznem 
trgu. 

63. člen 
Predlaga se, da sme Narodna banka Jugoslavije ne glede na 29. 

člen osnutka zakona odobriti pooblaščeni banki, da vodi za 
podjetje, ki izvaja investicijska dela v državah s klirinškim nači- 
nom plačevanja, izvršeno plačilo teh del na posebnem računu 
v klirinških obračunskih enotah. 

64. do 67. člen 
V 64. do 67. členu je določeno, kako podjetja, ki izvajajo investi- 

cijska dela v tujini, pridobivajo devize in razpolagajo z njimi. Ta 
podjetja lahko pridobivajo devizna sredstva iz predujmov, prejetih 
od tuje osebe, od izterjanih plačil za storitve, opravljene tuji osebi, 
iz sredstev zagotovljenih kreditov ter iz posojila iz naslova ustvar- 
jenega 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 naslovov, 
plača v tujini osnovna sredstva, s katerimi izvaja dela, ter opremo 
in reprodukcijski material, ki ga vgrajuje v objekt v tujini, ki pa so 
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kupljena pod pogoji in na način, določen z zakonom, ki ureja 
zunanjetrgovinski promet. Plačila, ki jih podjetje opravlja za izva- 
janje investicijskih del v tujini se opravljajo prosto. 

Po končanem delu mora podjetje devize, izkazane kot dobiček, 
prinesti v državo oziroma prodati v 60 dneh od dneva, ko so bila 
dela končana, če jih ima na računu pri tuji banki. 

Podjetje mora v 60 dneh od dneva, ko je od investitorja izterjalo 
plačilo, prinesti v državo tudi devize v dinarski protivrednosti 
stroškov, plačanih v Jugoslaviji v dinarjih. 

68. člen 
V tem členu je predpisano, da so podjetja, ki smejo imeti devize 

na deviznem računu pri pooblaščeni banki, upravičena do nakupa 
deviz na enotnem deviznem trgu, in sicer do višine deviz, proda- 
nih zaradi plačila konkretnega posla v tujini. 

70. člen 
V tem členu je predpisano, da pooblaščena banka kupuje in 

odobrava devize v dobro deviznega računa podjetja iz 61. člena 
zakona tedaj, ko terjatev zapade, in sicer na ime pravice tujega 
vlagatelja iz naslova udeležebe v dobičku, vračila iz naslova vloge 
in iz naslova deleža v neto premoženju in repatriaciji tega deleža, 
če gre za mešano podjetje, po prenehanju dela podjetja. , 

Banka sme izjemoma odobriti podjetju, da ima devize, in sicer iz 
naslova dobička, tudi pred dospetjem terjatve, če ustvarja 
podjetje iz tega skupnega posla devizni priliv in če je to predvi- 
deno s pogodbo s tujo osebo. 

71. 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, za katere nimajo dovoljenja, da jih 
smejo imeti v efektivnih plačilnih sredstvih, prodati na enotnem 
deviznem trgu prvega naslednjega dne. 

72. do 76. člen 
S temi členi je predpisano, kako sme podjetje uporabljati 

devize, ustvarjene z izvozom pri izvrševanju pogodb o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji, način plačevanja v zvezi s temi posli, 
višina zneska, do katerega sme dolgovati oziroma imeti terjatve 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 proizvodni kooperaciji. 

77. člen 
V tem členu je določeno, da se transfer sredstev v tujino iz 

naslova dobička in drugih terjatev tuje osebe, pravice iz naslova 
vloženih sredstev v družbeno podjetje in repatriacije deleža v neto 
premoženju po prenehanju dela mešanega podjetja, opravi 
prosto. 

78. člen 
V 78. členu je predpisano, da se sredstva, ki jih tuji izvajalec 

investicijskih del v Jugoslaviji ustvari iz naslova dobička, transferi- 
rajo v tujino prosto. 

79. člen 
Sredstva se lahko tuji osebi transferirajo tudi iz naslova nado- 

mestila za odškodnino ter osebnega dohodka in drugih prejem- 
kov izplačanih tuji osebi, zaposleni v podjetju, zavarovalni organi- 
zaciji, banki in drugi finančni organizaciji v državi. 

80. člen 
V tem členu je predpisano, da je plačilo v tujino z devizami 

z deviznih računov, odobrenih po 61. členu zakona, in z devizami 
tujih oseb po 45. členu zakona prosto. 

81., 82. 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, pogojno prost uvoz, kontingent in dovoljenje, če z zakonom 
ni urejeno drugače. 

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

84. In 85. člen 
V 84. členu je predlagano, da plačevanje v tujini z devizami iz 

vloge tuje osebe opravljata tudi domači investitor in podjetje, ki 
dobi posel pri domačem investitorju na mednarodni licitaciji. 
Uvoz blaga in storitev iz tega naslova se plačuje prosto do višine 
deviznih sredstev, določenih s pogodbo. Plačila, ki se ne opravijo 
z devizami iz 84. člena zakona, gredo v breme pravice do uvoza in 
plačevanja domačega investitorja. 

86. člen 
Predvideno je, da se opravi plačilo obveznosti, prevzetih z dol- 

goročno pogodbo, sklenjeno s tujo osebo, prosto, če je bilo 
blago, ko je bila sklenjena pogodba, razvrščeno na obliko pro- 
stega uvoza. 

87. do 92. člen 
V teh členih je določeno, da se blago, razvrščeno na LBO 

- pogojno prost uvoz, ter storitve in neblagovna plačila (stroški), 
ki se ne plačujejo po zakonu, plačujejo prosto, in sicer v okviru 
izračunanih družbeno priznanih reprodukcijskih potreb. 

Ocenjeno je, da bi bilo treba določeno blago oziroma storitve in 
neblagovne stroške še naprej plačevati v okviru izračunanih druž- 
beno priznanih reprodukcijskih potreb, predvsem ob upoštevanju 
povečanega števila subjektov na deviznem trgu (nosilci dela 
s sredstvi v lastnini občanov, mešana podjetja, tuja zasebna 
podjetja idr.) ter virov deviznih sredstev, ki se uporabljajo za 
plačilo do tujine, in njihove stalnosti. Plačevanje v okviru tega 
režima bi bilo odvisno od plačilnobilančne možnosti, kar pomeni 
da bi se lahko uvoz blaga in storitev s tega režima v odvisnosti od 
teh možnosti razvrstil na LB režim. 

Reprodukcijske potrebe tistih, ki ustvarjajo devizni priliv, bi se 
izračunavale v odstotku od ustvarjenega deviznega priliva, med- 
tem ko bi se reprodukcijske potrebe tistih, ki ne ustvarjajo deviz- 
nega priliva, določale v absolutnem znesku. 

Odstotek od deviznega priliva bi banka izračunavala na začetku 
leta za vsak subjekt tako, da bi vrednost uvoza blaga, razvršče- 
nega v tekočem letu na LBO režim, storitev in neblagovnih stro- 
škov poslovanja s tujino, ki se ne plačujajo prosto, razvrščenih 
v prejšnjem letu, delila z vrednostjo izvoza blaga in storitev, 
opravljenih na konvertibilno območje v predhodnem letu. 

Z aktom Zveznega izvršnega sveta bi se določil enoten način 
izračunavanja reprodukcijskih potreb. V istem aktu bi se določil 
tudi način izračunavanja reprodukcijskih potreb v primerih neus- 
klajenosti deviznega priliva s potrebami proizvodnje, iz naslova 
izvoza blaga na kredit, za osebe, ki ne ustvarjajo deviznega priliva, 
in drugo. 

Z izračunavanjem oziroma ugotavljanjem družbeno priznanih 
reprodukcijskih potreb, tako kot je določeno v tem zakonu, bo 
znatno poenostavljen dosedanji način plačevanja blaga in stori- 
tev, razvrščenih na LBO režim. 

93. člen 
V tem členu je predpisano, da morajo pooblaščene banke voditi 

evidenco o izvršenih in prejetih plačilih podjetja zaradi izračuna- 
vanja in uporabljanja reprodukcijskih potreb, ugotavljanja 
devizne postavke in spremljanja izpolnjevanja pogojev za najema- 
nje kreditov v tujini, in sicer pod pogoji, ki jih določi Narodna 
banka Jugoslavije. 

94. člen 
Predvideno je, da se uvoz blaga, za katero je predpisano, da se 

uvozi na podlagi kontingentov in dovoljenja, plačuje do določene 
pravice do uvoza in do količin oziroma do vrednosti, navedenih 
v kontigentu oziroma dovoljenju. 

95. člen 
Zavarovalne in pozavarovalne organizacije zaračunavajo pre- 

mije domačim osebam v dinarjih, tujim osebam pa v devizah 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 osebam 
prosto, torej ne bremenijo pravice do plačila. V zvezi s tem 
opominjamo, da je tudi plačevanje zavarovalnih premij in pozava- 
rovalnih premij, ki ga opravljajo domače zavarovalne in pozavaro- 
valne organizacije tujim zavarovalnicam prav tako prosto. Predpi- 
sano je, da plačujejo te organizacije podjetju, ki izvaja investicij- 
ska dela v tujini za enoto, prek katere se izvajajo ta dela, zavaro- 
valne in pozavarovalne premije in prejemajo odškodnino v de- 
vizah. 

Zakon dovoljuje, da smejo zavarovalne in pozavarovalne orga- 
nizacije izdati domači osebi polico, v kateri se zavarovalna 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 izplačana 
odškodnina v dinarjih, smeta prosto opravljati plačila v tujini do 
višine odškodnine za premoženje, dobljeno iz uvoza. 

96. člen 
V tem členu je določeno, da se s plačilno bilanco Jugoslavije 

v okviru predvidenega obsega kreditiranja tujine določi znesek 
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deviz, ki se smejo uporabljati za opravljanje gospodarskih dejav- 
nosti v tujini. V okviru tega zneska se določi znesek, do katerega 
se sme podjetjem, bankam in organizacijam, ki opravljajo gospo- 
darsko dejavnost v tujini, odobriti v tekočem letu uporaba sred- 
stev za ustanovitev podjetij, bank in drugih finančnih organizacij, 
zavarovalnih in pozavarovalnih organizacij v tujini ter za poveča- 
nje ustanoviteljske vloge. Ta sredstva ne smejo biti višja od 
dobička, vnesenega v predhodnem letu. 

Če podjetja, banke in druge organizacije prvič vložijo zahtevo 
za ustanovitev podjetja, banke in druge organizacije v tujini, 
smejo v celoti uporabljati sredstva v okviru zneska, določenega 
v plačilni bilanci Jugoslavije, če ustvarjajo devizni priliv. 

97., 98. in 99. člen 
Obseg plačil za potrebe federacije, zveznih organov in organi- 

zacij, za potrebe republik in avtonomnih pokrajin ter za potrebe 
družbenih organov in organizacij, obseg plačil za potrebe družbe- 
nih organov in organizacij ter obseg plačil za potrebe družbenih 
dejavnosti in družbenih organizacij v SR in SAP bi se določil 
v plačilni bilanci, na posamezne organe in organizacije v SR in 
SAP pa bi jih razporejali pristojni republiški in pokrajinski organi 
(97. člen). V okviru obsega plačil za uresničevanje pravic in 
dolžnosti federacije bodo zagotovljena tudi sredstva za uresniče- 
vanje strategije tehnološkega razvoja v skladu z zakonom o zago- 
tovitvi in uporabi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja 
Jugoslavije. 

S plačilno bilanco Jugoslavije je prav tako določen obseg plačil 
v tujini za potrebe splošne gospodarske propagande in predstav- 
ništev Gospodarske zbornice Jugoslavije v tujini ter za potrebe 
splošne turistično-propagandne informativne dejavnosti v tujini 
(98, člen). 

Če izvoz, določen v plačilni bilanci Jugoslavije za tekoče leto ni 
uresničen, lahko Zvezni izvršni svet zmanjša obseg plačil iz 
naslova 97. in 98. člena za odstotek, v katerem izvoz ni bil ures- 
ničen. 

100. do 108. člen 
V 100. do 108. 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 plačevanje 
uvoza blaga in storitev ter druga plačevanja v tujini za lastne 
potrebe in za potrebe svojih ožjih družinskih članov ter za volila 
v znanstvene, humanitarne in druge namene v Jugoslaviji; 
- tuje fizične osebe smejo imeti devize na deviznem računu ali 

na devizni hranilni vlogi pri pooblaščeni banki; 
- zavarovalne in pozavarovalne premije pri domačih zavaroval- 

nih 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 začas- 
nem delu v tujini, se obresti izplačujejo v devizah. Jugoslovanski 
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 inte- 
resnim skupnostim pokojninskega in invalidskega ter zdravstve- 
nega 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 zadovoljevanje potreb 
na POdmćlu 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 domačim turističnim agencijam stroške za skupinska in 
posamična potovanja v tujini. 

109. do 114. člen 
V teh členih je urejeno odnašanje in prinašanje dinarjev, deviz 

in vrednostnih papirjev: 
- dinarji ter poštne pošiljke in vrednostni papir se odnašajo iz 

Jugoslavije in prinašajo vanjo pod pogoji, ki jih predpiše Narodna 
banka Jugoslavije; 
- devize se prinašajo v Jugoslavijo prosto; 
- Zvezni izvršni svet lahko predpiše, da se mora prijaviti dolo- 

čeni 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 eminentov, ne smejo kupovati tujih vrednostnih papirjev in 
se zadolževati v tujini. 

115. do 122. člen 
V teh členih je urejen promet zlata. 

123. do 142. člen 
V 123. do 142. členu so določene vrste poslov in odnosov 

s tujino, za katere je obvezna devizna kontrola, ter posamezne 
vrste poslov, pri katerih se zlasti nadzoruje uporaba predpisov. 

Institut devizne kontrole v sistemu ekonomskih odnosov 
s tujino je zelo pomemben instrument, ki mora zagotoviti učinko- 
vito uporabo zakonov s tega področja, zlasti pa zakona o deviz- 
nem poslovanju. Od učinkovitega delovanja devizne kontrole kot 
pomembnega instrumenta za zagotovitev zakonitosti in pravilno- 
sti 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 ekonomskih odnosov s tujino. 

Glede na promet in vsebino devizne kontrole ter glede na 
materialne določbe zakona, s katerimi se ureja področje ekonom- 
skih odnosov s tujino, je v teh določbah natančno določeno, 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 družbe- 
nega knjigovodstva in carinski organi. 

Po določbah teh členov morajo organi, pooblaščeni za opravlja- 
nje devizne kontrole, Narodna banka Jugoslavije in služba druž- 
benega knjigovodstva pri opravljanju devizne kontrole med seboj 
sodelovati in dajati na razpolago podatke, ugotovitve in informa- 
cije, pomembne za devizno kontrolo. Po teh določbah je treba po 
potrebi strokovno pomagati udeležencem na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino. Izhajamo iz potrebe po večji učinkovitosti 
devizne kontrole ter iz dejstva, da nastajajo informacije o poteku 
posameznih poslov s tujino na različnih mestih. 

143. do 161. člen 
V teh členih so predpisana kazniva dejanja, gospodarski pre- 

stopki in prekrški zaradi nespoštovanja določb tega zakona. V pri- 
merjavi s predlaganimi rešitvami v osnutku zakona, ki je že 
v postopku v Skupščini SFRJ, so bile poleg usklajevanja s predla- 
ganimi materialno-pravnimi določbami in doslednejše opredelitve 
posameznih protipravnih dejanj opravljene naslednje spre- 
membe: 

- predvideno je kaznivo dejanje nakupu in prodaje deviz zunaj 
enotnega deviznega trga, ki v nekoliko širšem obsegu obstaja tudi 
v veljavnem zakonu o deviznem poslovanju. To je bilo storjeno 
glede na izrecno prepoved iz prvega odstavka 5. člena osnutka in 
stopnjo družbene nevarnosti ravnanja, ki bi bilo v nasprotju s to 
določbo; 

- povečan je minimum denarne kazni, ki se sme izreči za 
storjen gospodarski prestopek oziroma prekršek, izhajajoč iz res- 
nosti protipravnih dejanj, predpisanih s tem zakonom, ter iz 
določb zakona o gospodarskih prestopkih in zakona o prekrških, 
s katerimi se kršijo zvezni predpisi ter iz visoke inflacije; 

- predvidena je tudi možnost, da se izreče vartveni ukrep 
prepovedi opravljanja dejavnosti pravni osebi-storilki gospodar- 
skega prestopka oziroma prekrška, o čemer bi pristojni organi 
presojali y vsakem posameznem primeru; to je še en ukrep, ki naj 
bi vplival na doslednejšo uporabo določb tega zakona, zlasti pa 
preprečil ponavljanje gospodarskih prestopkov in prekrškov. 

162. do 168. člen 
V teh členih so določene predhodne in končne določbe. 
Predlagano je, naj se ob upoštevanju gibanja cen na domačem 

trgu tečaj dinarja glede na tujo valuto določi v letih 1989 in 1990 
ne samo na podlagi ponudbe in povpraševanja po devizah, tem- 
več tudi na podlagi gibanja cen na domačem in tujem trgu, 
medvalutnih odnosov in uresničevanja plačilne bilance Jugosla- 
vije. Glede na to, da se tečaj dinarja določa posebej za klirinško 
obračunsko enoto in ob upoštevanju vpliva, ki ga ima ta dejavnik 
na pogoje gospodarjenje podjetij, njihovo usmerjenost v izvoz v te 
države ter visok terjatveni saldo z nekaterimi izmed držav, s kate- 
rimi je dogovorjen klirinški način plačevanja, je predlagano, naj se 
tečaj dinarja v letih 1989 in 1990 določa tudi za to enoto glede na 
gibanje tečaja dinarja do košare valut ter na podlagi drugih 
sestavin, ki so bistvene za njegovo realno določanje. 

Prav tako je predlagano, naj se ne glede na 36. člen tega zakona 
(način plačevanja in sprejemanja plačil z državami, s katerimi je 
dogovorjen klirinški način plačevanja), izplačilo dinarske proti- 
vrednosti opravi v letih 1989 in 1990 v okviru zneska, določenega 
s plačilno bilanco Jugoslavije za zadevno leto. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o zunanjetrgovinskem poslovanju (ESA-803) 

PREGLED 

opravljene deregulacije v osnutku deviznega zakona 
1. Število členov v veljavnih zakonih, ki urejajo vprašanja 
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 investicijskega objekta tujemu 
izvajalcu 2 
- zakonu o opravljanju gospodarskih dejavnosti s tujino 1 
Skupaj: 230 
2. Število členov v osnutku deviznega zakona 
Razlika v številu členov znaša 62, kar pomeni 
zmanjšanje za 26% 168 
3. Število podzakonskih aktov na podlagi: 
- veljavnega zakona o deviznem poslovanju in 
drugih zakonov, ki se nanašajo na devizno poslova- 
nje 84 

Število podzakonskih aktov na podlagi osnutka de- 
viznega zakona 
26+7 neobveznih 
Število podzakonskih aktov se je zmanjšalo za 51, 
kar pomeni, da se je procentualno zmanjšalo za 
61% 
4. Število členov in strani v osnutku deviznega 
zakona, s katerimi so urejena vprašanja s področja: 

33 

število členov 
devizne kontrole 
prometa zlata 
kazenskih določb 
predhodnih in končnih določb 

22 
8 

18 
8 

56 
To pomeni, da se od skupnega števila členov iz osnutka 

deviznega zakona 33% nanaša na ta vprašanja. 

POVZETEK 

1. Zunanjetrgovinsko poslovanje, ki je urejeno s tem zako- 
nom, obsega zunanjetrgovinski promet in opravljanje gospo- 
darskih dejavnosti v tujini. 

Zunanjetrgovinski promet obsega izvoz in uvoz blaga in 
storitev, začasni izvoz in uvoz, posebne oblike zunanjetrgovin- 
skega prometa (uvoz na podlagi pogodb o vlaganju tujih oseb, 
dolgoročna proizvodna kooperacija, kompenzacijski posli, 
posli posredovanja, maloobmejni promet, mednarodni sejem- 
ski kompenzacijski posli), pridobivanje in odstopanje pravic 
industrijske lastnine ter znanja in izkušenj (know-how) in 
opravljanje storitev v tujini po domačih pravnih osebah. 

Opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini obsega oprav- 
ljanje proizvodnih, trgovinskih, storitvenih, znanstvenorazi- 
skovalnih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti, bančnih in 
drugih finančnih poslov ter zavarovalnih in pozavarovalnih 
poslov, opravljanje pa se po podjetjih, predstavništvih, poslov- 
nih enotah, poslovalnicah, bankah in drugih finančnih organi- 
zacijah, informacijskih birojih bank, zavarovalnih in pozavaro- 
valnih organizacijah in drugih oblikah. 

Zunanjetrgovinsko poslovanje lahko opravljajo družbena, 
mešana in zasebna podjetja, pogodbena podjetja in delovne 
zadruge v odvisnosti od dejavnosti, ki jo opravljajo v Jugosla- 
viji. 

2. Za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa so določeni 
pogoji: splošni - da je z aktom podjetja predvideno opravlja- 
nje zunanjetrgovinskega prometa ter dela in naloge zunanjetr- 
govinskega prometa, posebni pogoji - posebni pogoji so 
predvideni za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa kot 
edine dejavnosti (da bi podjetje lahko opravljalo zunanjetrgo- 
vinsko dejavnost, mora imeti na razpolago premoženje v stva- 
reh, pravicah in denarju v dinarski protivrednosti 1 milijona 
dolarjev). 

3. Pravice za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa 
vpiše v sodni register pristojno sodišče, ne da bi bilo treba pri 
tem priskrbeti soglasje še kakega drugega organa. 

4. V zakonu so določene izjeme, kdaj se sme določeni 
zunanjetrgovinski promet in opravljanje gospodarskih dejav- 
nosti v tujini opravljati tudi brez vpisa v sodni register (9. člen 
in 76. člen), Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino 
pa je pooblaščen, da negospodarskim organizacijam in civil- 
nim pravnim osebam izda posamična dovoljenja za izvršitev 
zunanjetrgovinskega posla. 

5. Oblike izvoza in uvoza so: prost izvoz in uvoz (LB), izvoz 
in uvoz po kontingentu (K) in dovoljenja (D), v primeru pla- 
čilno-bilačnih in drugih motenj se lahko posamezno blago 
razvrsti na pogojno prost uvoz (LBO), za storitve pa se lahko 
predpišejo posebni pogoji uporabe. 

Soglasje za izvoz in uvoz je predvideno kot instrument 
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regionalnega usmerjanja in usklajevanja menjave z določe- 
nimi državami. 

Pri uvozu blaga je treba paziti na jugoslovanske standarde, 
normative in druge pogoje za dajanje blaga v promet v Jugo- 
slaviji (izpolnjevanje zdravstvenih, veterinarskih in drugih po- 
gojev). 

Blago razvršča na posamezne oblike izvoza in uvoza Zvezni 
izvršni svet, ki določi tudi obseg kontingentov ob poprejšnjem 
mmnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije. 

Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino lahko na 
zahtevo podjetja določi dodaten kontingent za povečan izvoz, 
za menjavo uničene opreme zaradi višje sile in črpanje kredi- 
tov pri mednarodnih finančnih organizacijah. 

6. Vsi gospodarski subjekti so v pravicah in obveznostih 
izenačeni, to pa se nanaša tudi na blagovni režim (udeležba 
pri delitvi kontingentov v okviru Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije) in pri uveljavljanju drugih pravic do uvoza. 

7. Pri posameznih specifičnih poslih zunanjetrgovinskega 
prometa je ustanoviteljska vloga ali njeno povečanje prosta; 
pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji se samo eviden- 
tirajo pri Zveznem sekretariatu za ekonomske odnose s tujino: 
kompenzacijski posli so samo posli, ki potekajo v obliki 
menjave z državami, s katerimi je oteženo plačevanje jugoslo- 
vanskega izvoza in jih je potrebno odobriti, ter posli posredo- 
vanja zaradi določenih specifičnosti glede blagovnega režima, 
načina plačevanja in sprejemanja plačil ipd. 

8. Maloobmejni promet in sejemski kompenzacijski posli 
niso izjema glede na blagovni režim, potekajo pa na podlagi 
meddržavnih pogodb. 

9. Storitve v zunanjetrgovinskem prometu so razvrščene po 
klasifikaciji storitev v mednarodni praksi (M MS, G ATT), Zakon 
definira samo posamezne storitve, ki se najpogosteje uporab- 
ljajo in opravljajo v zunanjetrgovinskem prometu (mednarodni 
transport, turistične storitve idr.). Posebej so obdelane storitve 
izvajanja investicijskih del v tujini (zlasti glede nabave delov- 
nih sredstev in delov opreme v tujini). Posebej so obdelani 
posli zastopanja tujih oseb, kontrole kakovosti in količine 
blaga pri izvozu in uvozu, storitve oskrbovanja tujih in doma- 
čih prevoznih sredstev na mednarodnih relacijah, prodaja 
blaga v brezcarinskih prodajalnah. V zakonu so določena 
merila, kdaj lahko Zvezni izvršni svet omeji uporabo storitev 
tujih oseb (varnost države, ohranitev človekovega okolja, zaš- 
čita domačih storitvenih podjetij). Pogoj, da lahko tuja oseba 
opravlja storitve v Jugoslaviji, je, da ima ustanovljeno podjetje 
v Jugoslaviji (lastno, mešano) pod pogoji, določenimi z zako- 
nom o podjetjih in zakonom o tujih vlagateljih. 

V zakonu je obdelano tudi oddajanje graditve investicij- 
skega objekta tujemu izvajalcu v Jugoslaviji, pogoj pa je razpis 
javne licitacije, upoštevanje jugoslovanskih standardov in nor- 
mativov idr. 
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10. Pri opravljanju gospodarskih dejavnosti je uveden tako 
imenovan normativni princip, po katerem je treba Zveznemu 
sekretariatu za ekonomske odnose s tujino predložiti zahtevo 
za ustanovitev podjetja ali druge oblike v tujini, ki pa ni 
pooblaščen, da bi presojal opravičenost ustanovitve določene 
oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini, temveč le 
ugotavlja usklajenost zahteve s tem zakonom in če je zahteva 
v skladu z zakonom, izda odločbo in jo vpiše v register. Na ta 
način je izključena možnost arbitriranja upravnih organov. 
Rok za izdajo odločbe o vpisu v register je skrajšan na 30 dni 
po pravilno vloženi zahtevi. 

11. Odpravljena je obveznost vodenja dvostavnega knjigo- 
vodstva in izdelovanja dveh zaključnih računov - enega po 
predpisih domicilne države in drugega po jugoslovanskih 
predpisih. Predlagano je, da se zaključni račun sestavi po 
predpisih domicilne države in da se v predpisanem roku pošlje 
pristojnim jugoslovanskim organom. 

12. Dana je definicija dobička in pogoji za uporabo dobička 
(uporaba v tujini in vnos v Jugoslavijo). 

13. Predlagano je, naj bi bil uvoz po fizičnih osebah za 

lastne potrebe, ki vključuje zdravstvene potrebe, potrebe izo- 
braževanja in rekreacije, prost, če gre za nekomercialne 
namene. Izjema velja za delovna sredstva, ki so na režimu 
kontingentov in dovoljenj, ki jih uvažajo fizične osebe, ki niso 
ustanovile podjetja ali nimajo obratovalnice ali kmetijskega 
posestva. V tem primeru se ta sredstva uvažajo v skladu 
s predpisanimi oblikami uvoza. Predlagan je samo uvoz novih 
motornih vozil. 

Za osebe,ki so na začasnem delu v tujini oziroma na začas- 
nem bivanju v tujini, za tuje fizične osebe, ki so dobile držav- 
ljanstvo SFRJ, in tuje državljane, ki so dobili pribežališče 
oziroma dovoljenje za stalno nastanitev v SFRJ, je predlagano, 
da lahko prosto uvažajo predmete za osebne potrebe, za 
potrebe družinskih članov, za potrebe gospodinjstva, živali, 
delovna sredstva ter motorna vozila, bodisi nova bodisi stara. 

Če nastopijo plačilno-bilančne in druge motnje pri uporabi 
ukrepov omejitve uvoza blaga in storitev, lahko Zvezni izvršni 
svet omeji tudi uvoz, ki ga opravljajo fizične osebe 

14. Pri kazenskih določbah je črtano kaznivo dejanje (ker je 
urejeno s kazenskim zakonom). 

OSNUTEK ZAKONA 
o zunanjetrgovinskem poslovanju 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja zunanjetrgovinsko poslovanje, ki obsega zuna- 

njetrgovinski promet in opravljanje gospodarskih dejavnosti v tu- 
jini. 

Zunanjetrgovinski promet je promet blaga in storitev med ose- 
bami s sedežem v Jugoslaviji in osebami s sedežem v tujini, ki se 
opravlja na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s predpisi in 
mednarodnimi pogodbami. 

Zunanjetrgovinski promet obsega poleg izvoza in uvoza blaga 
in storitev tudi začasni izvoz in uvoz, posebne oblike zunanjetrgo- 
vinskega prometa, določene s tem zakonom, pridobitev in odstop 
pravice industrijske lastnine ter znanja in izkušenj (knowhow) in 
opravljanje storitev v tujini po domačih pravnih osebah. 

Z opravljanjem gospodarskih dejavnosti v tujini je po tem 
zakonu mišljeno opravljanje proizvodnih, trgovinskih, storitvenih, 
znanstvenoraziskovalnih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti, 
bančnih in drugih finančnih poslov ter zavarovalnih in pozavaro- 
valnih poslov v skladu s predpisi države, v kateri se te dejavnosti 
oziroma posli opravljajo. 

Gospodarske dejavnosti v tujini se opravljajo po podjetjih, pred- 
stavništvih, poslovnih enotah, poslovalnicah, bankah in drugih 
finančnih organizacijah, informativnih uradih bank, zavarovalnih 
in pozavarovalnih organizacijah in drugih oblikah opravljanja 
gospodarske dejavnosti v tujini v skladu s predpisi države, v kateri 
se te dejavnosti opravljajo, z vlaganjem sredstev v tuja podjetja in 
poverjanjem opravljanja gospodarskih zadev tujim pravnim 
osebam. 

2. člen 
Zunanjetrgovinski promet smejo opravljati podjetja in druge 

pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v skladu 
z zveznim zakonom, ki ureja ustanavljanje podjetij, če izpolnjujejo 
pogoje, predpisane s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: po- 
djetja). 

Gospodarske dejavnosti iz petega odstavka 1. člena tega 
zakona smejo opravljati podjetja in druge pravne osebe ter nji- 
hove oblike združevanja, banke in zavarovalne organizacije (v 
nadaljnjem besesilu: ustanovitelj), če to dejavnost opravljajo 
v Jugoslaviji in če so zanjo vpisani v ustrezni register. 

3. člen 
Za zunanjetrgovinsko poslovanje na področju oborožitve in 

vojaške opreme se uporabljajo določbe tega zakona, če z zveznim 
zakonom ni drugače predpisano. 

4. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba pridobi pravico, da opravlja 

zunanjetrgovinsko poslovanje, z dnem vpisa v sodni register, če 
s tem zakonom ni določeno drugače. 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE 
ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA 

5. člen 
Za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa mora podjetje 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

1) da je z aktom podjetja določeno, da podjetje opravlja zuna- 
njetrgovinski promet kot edino dejavnost ali da poleg gospodar- 
skih dejavnosti opravlja tudi zunanjetrgovinski promet; 

2) da so s splošnim aktom podjetja določena dela in naloge 
zunanjetrgovinskega prometa oziroma zastopanje in predstavlja- 
nje podjetij in sklepanje pogodb v zunanjetrgovinskem prometu 
ter meje teh pooblastil. 

Podjetje, ki se ukvarja z izvozom storitev, mora imeti sredstva in 
opremo za opravljanje teh storitev, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje. 

Podjetje se lahko vpiše v sodni register za opravljanje zunanjetr- 
govinskega prometa v svojem imenu in za svoj račun, v svojem 
imenu in za tuj račun ter v tujem imenu in za tuj račun, če 
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena in poleg tega 
razpolaga tudi s premoženjem v stvareh, pravicah in denarju 
najmanj v znesku 13.000,000.000 dinarjev (v nadaljnjem besedilu: 
zunanjetrgovinsko podjetje). Ta znesek usklajuje Zvezni izvršni 
svet z indeksom rasti cen na drobno. 

6. člen 
Podjetje določi s splošnim aktom pogoje, ki jih morajo izpolnje- 

vati osebe za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa. 
Z opravljanjem poslov zunanjetrgovinskega prometa sta po 

prvem odstavku tega člena mišljena sklepanje pogodb v zunanje- 
trgovinskem prometu in opravljanje drugih poslov pred sklenitvijo 
pogodbe oziroma njeno izvršitvijo. 

Podjetje lahko sklepa pogodbe in opravlja druge posle prometa 
blaga in storitev samo v okviru dejavnosti, za katero je vpisano 
v sodni register. 

7. člen 
Zahteva za vpis pravic za opravljanje zunanjetrgovinskega pro- 

meta v sodni register se vloži pri pristojnem sodišču. 
Podjetje vpiše v sodni register pravico do izvoza in uvoza blaga 

in storitev v okviru 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 oziroma po panogah dejavnosti. 

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se nanašajo 
tudi na obratovalnice, kmetijska gospodarstva in njihove oblike 
združevanja, ki poslujejo s sredstvi v lastnini domačih fizičnih in 
civilnih pravnih oseb ter tujih oseb. 

8. člen 
Sodišče, ki vodi register, mora izvod sklepa o vpisu v sodni 

register oziroma sklepa o spremembah v tem registru poslati v 30 
dneh po vpisu oziroma spremembi v tem registru zveznemu 
upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino, ki vodi enotno 
evidenco o podjetjih, vpisanih v sodni register za opravljanje 
zunanjetrgovinskega prometa. 

Akt o vpisu v sodni register, akt o spremembah v tem registru in 
akt o izbrisu pravice do opravljanja poslov zunanjetrgovinskega 
prometa iz sodnega registra se objavijo v Uradnem listu SFRJ na 
stroške podjetja, katerega pravice se vpišejo v sodni register 
oziroma izbrišejo iz njega. 

9. člen 
Ne da bi se vpisalo v sodni register za opravljanje poslov 

zunanjetrgovinskega prometa v okviru dejavnosti, ki jo opravlja 
v Jugoslaviji: 

1) sme gostinsko podjetje opravljati gostinske storitve tujim 
osebam; 
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2) sme podjetje, ki se ukvarja s športnim lovom in ribolovom, 
gojitvijo divjadi in rib, opravljati te storitve tujim osebam; 

3) sme podjetje, ki daje v zakup prevozna sredstva in opravlja 
storitve sprejemanja in hrambe teh sredstev, opravljati te storitve 
tujim osebam: 

4) sme podjetje, ki so mu odobrene pogodbe o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji s tujimi osebami, izvažati in uvažati blago, 
navedeno v specifikaciji k odobreni pogodbi: 

5) sme podjetje, ki izvaža opremo, opravljati storitve montaže te 
opreme: 

6) smejo podjetje, samostojno zdravilišče, zdravstvena organi- 
zacija, žičnica, kamping idr. opravljati storitve zdravljenja in rekre- 
acije ter druge podobne storitve tujim osebam; 

7) sme podjetje, ki se ukvarja s popravilom prevoznih sredstev, 
opravljati te storitve tudi tujim osebam; 

8) sme prometno podjetje prodajati vozne listine. 
Podjetje, registrirano za investicijska dela v tujini, sme brez vpisa 
v sodni register: 

1) izvažati in kupovati v tujini opremo, reprodukcijski in drug 
material in pribor, ki so potrebni za investicijska dela, ki jih izvaja 
v tujini, ter blago, namenjeno za osebno porabo delavcev v obra- 
tih v tujini; 

2) uvažati blago v okviru odobrenega kompenzacijskega posla 
s tujino; 

3) opravljati posredniški posel v zunanjetrgovinskem prometu, 
ki ga zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino odobri, 
če se s tem povečuje izvoz. 

10. člen 
Zvezi upravni organ za ekonomske odnose s tujino sme družbe- 

nopolitični skupnosti, družbeni organizaciji, organu družbenopo- 
litične skupnosti in drugi pravni osebi, ki niso registrirani za 
opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, dovoliti, da opravijo 
posamičen posel zunanjetrgovinskega prometa za svoje potrebe 
oziroma da v določen obdobju opravljajo posle zunanjetrgovin- 
skega prometa v zvezi s svojo dejavnostjo. 

III. OBLIKE IZVOZA IN UVOZA 

11. člen 
Izvoz in uvoz blaga sta prosta (LB). 
Za odpravo motenj na domačem trgu oziroma za zaščito 

domače proizvodnje se izvoz in uvoz blaga lahko uredita z določi- 
tvijo kontingentov (K). 

Za izvrševanje mednarodnih pogodb, urejanje izvoza in uvoza 
oborožitvenih predmetov in vojaške opreme, izvoza in uvoza zgo- 
dovinskih in umetniških del ter posameznih plemenitih kovin se 
sme določeno blago izvažati in uvažati na podlagi dovoljenja (D). 

Uvoz nadomestnih delov za vzdrževanje uvožene opreme je 
prost. 

Izvoz in uvoz storitev sta prosta, če s tem zakonom ni določeno 
drugače. 

Zvezni izvršni svet lahko predpiše, da se smejo določene stori- 
tve uvažati v okviru določenega obsega plačil v tujini, kot tudi 
pogoje za njihov uvoz. 

12. člen 
Izvoz in uvoz določenega blaga se lahko usmerjata regionalno 

z izdajo soglasij za usmeritev uvoza določenih surovin in uskladi- 
tev menjave blaga in storitev z državami, s katerimi so sklenjene 
mednarodne pogodbe o uravnovešenju menjave. 

13. člen 
Blago, ki se uvaža ali začasno uvozi, mora ustrezati standar- 

dom, atestom in tehničnim normativom ter normam kakovosti, 
predpisanim za dajanje blaga v promet na jugoslovanskem trgu. 
Blago, za katero so obvezne zdravstvena, veterinarska, fitopatolo- 
ška kontrola in kontrola kakovosti, se sme uvažati, če so izpol- 
njeni pogoji za dajanje tega blaga v promet oziroma za uporabo 
v Jugoslaviji. 

Podjetje ne sme skleniti pogodbe o zunanjetrgovinskem pro- 
metu, dokler niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena 
in priskrbljena predpisana dokumentacija o izpolnitvi teh pogojev, 
in ne sme uvoziti blaga, katerega plasma je prepovedan v državi 
izvora. 

Zvezni izvršni svet lahko prepove uvoz določenega blaga ali 
predpiše pogoje, pod katerimi se tako blago lahko uvaža oziroma 
izvaža, da bi se preprečilo ogrožanje življenja in zdravja ljudi in 
človekovega okolja. 

14. 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. 

15. člen 
Zvezni izvršni svet določi na predlog zveznega upravnega 

organa za ekonomske odnose s tujino, ki da ta predlog po doblje- 
nem mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije, do 31. oktobra 
tekočega leta obseg kontingentov za izvoz in uvoz blaga ter 
regionalno strukturo uvoza za naslednje leto. Pri določitvi obsega 
kintingentov 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 sprejetju akta iz prvega 
odstavka tega člena, in sicer za izvoz proizvajalci, za uvoz pa 
potrošniki, ter določijo dinamiko izvoza oziroma uvoza in druge 
medsebojne pravice in obveznosti. Pri delitvi kontingentov lahko 
sodelujejo tudi zunanjetrgovinska podjetja, če v svojem imenu in 
za svoj račun izvažajo oziroma uvažajo blago za široko porabo ali 
uvažajo blago za račun družbenopolitičnih skupnosti in njihovih 
organov in organizacij ter drugih podjetij, ki niso registrirana za 
uvpz blaga. 

Če se kontingenti ne razdelijo v roku iz drugega odstavka tega 
člena, 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 razdeli- 
tvijo. Poročilo o opravljeni razdelitvi kontingentov pošlje Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije bankam, pooblaščenim za posle 
s tujino, ki vodijo evidenco o uporabi kontingentov, in zveznemu 
upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino. Podjetje izbere 
banko, ki bo evidentirala uporabo kontingentov, in o tem obvesti 
Gospodarsko zbornico Jugoslavije. 

Pri razdelitvi kontingentov se zagotovi najmanj 10% za poznejšo 
razdelitev, in sicer: za novo proizvodnjo, za podjetja, katerih 
potreb ni bilo mogoče predvideti pri razdelitvi kontingentov, za 
odkup sejemskih eksponatov, razstavljenih na mednarodnih 
sejemskih prireditvah, ki se organizirajo v Jugoslaviji, idr. 

16. člen 
S kontingenti se določi obseg izvoza oziroma uvoza posamez- 

nega 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. 

17. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko po 

dobljenem mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije določi 
posameznim podjetjem kontingent nad kontingetom, določenim 
v 16. 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 prevzemem obveznosti dolo- 
čenega izvoza v roku, predvidenem v dovoljenju, in za izvoz blaga, 
če to ne moti oskrbljenosti domačega trga. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko 
spremeni tudi regionalno strukturo izvoza in uvoza po kontingen- 
tih iz 16. člena tega zakona, če se s tem ne porušijo sorazmerja 
v plačilni bilanci. 

18. člen 
Blago in storitve za družbenopolitične skupnosti in njihove 

organe in organizacije se smejo uvažati do določenega obsega 
plačil za ta namen v skladu z zveznim zakonom, ki ureja devizno 
poslovanje, za uvoz blaga na podlagi kontingentov oziroma dovo- 
ljenj 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 uvažajo in izvažajo na podlagi dovoljenja, ki 
ga izda zvezni upravni organ za notranje 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 opravljenem izvozu in uvozu v teko- 
čem letu. 

19. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino spremlja 

na podlagi podatkov Zvezne carinske uprave uresničevanje pla- 
čilne bilance po oblikah izvoza in uvoza blaga, za blago katerega 
uvoz je prost, pa po posameznih vrstah oziroma skupinah blaga. 
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20. člen 
Izvoz oziroma uvoz je opravljen, ko je bilo blago ocarinjeno in 

ko je šlo čez carinsko črto oziroma ko je bila storitev opravljena. 
Dan izvoza oziroma uvoza blaga je dan, ko je bilo blago ocari- 
njeno. 

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 šlo čez carinsko črto, 
če je bila sklenjena pogodba s tujo osebo in če se s tem zmanjšajo 
stroški za prevoz blaga. Za ta izvoz in uvoz blaga se uporabljajo 
predpisi, ki se nanašajo na izvoz in uvoz blaga, ki gre čez carinsko 
črto. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino predpiše, 
kateri dan je dan opravljene storitve. 

IV. POSEBNE OBLIKE 
ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA 

21. člen 
Uvoz blaga, ki je vloga tuje osebe ali povečanje te vloge, je'prost 

v skladu s pogodbo o ustanovitvi podjetja oziroma pogodbo 
o vlaganju v podjetje. 

22. člen 
Podjetje, ki opravlja proizvodno dejavnost, sme skleniti 

pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji (v nadaljnjem bese- 
dilu: pogodba o kooperaciji) s tujo osebo. 

Pogodbo iz prvega odstavka tega člena sme skleniti več podjetij 
in več tujih oseb (večstranska kooperacija), podjetje pa sme pri 
izvrševanju pogodbe angažirati več kooperantov. 

23. člen 
Z dolgoročno proizvodno kooperacijo so po tem zakonu 

mišljeni sodelovanje pri proizvodnji skupnega proizvoda, pri 
kateri si pogodbenici medsebojno dobavljajo polproizvode, dele 
in komponente, ki se vgrajujejo v skupni proizvod, sodelovanje, 
pri katerem ena pogodbenica dobavlja polproizvode, dele in kom- 
ponente, druga pogodbenica pa gotov proizvod, v katerega je 
vgradila te dele in komponente, in sodelovanje pri proizvodnji in 
dobavi istovrstnih gotovih proizvodov, kot tudi selekcioniranje, 
razmnoževanje in menjava roditeljskih vrst rastlin in živali. 

Z dolgoročno proizvodno kooperacijo iz prvega odstavka tega 
člena je mišljena tudi dobava opreme ene pogodbenice drugi 
pogodbenici, če ta oprema zagotavlja izpolnjevanje obveznosti 
v okviru pogodbe o kooperaciji. 

24. člen 
Vrednost izvoza na podlagi pogodbe o kooperaciji mora biti 

najmanj enaka vrednosti uvoza na podlagi te pogodbe. V okviru 
pogodbe o kooperaciji sta izvoz in uvoz po odobreni specifikaciji 
prosta. 

Za vrednost izvoza, večjo od vrednosti uvoza iz prvega odstavka 
tega člena, se uporabljajo predpisi, ki se nanašajo na redni izvoz 
blaga. 

25. člen 
Pogodba o kooperaciji mora biti sklenjena pisno za najmanj tri 

leta in mora poleg bistvenih sestavin (pogodbenice, predmet 
pogodbe, cena) vsebovati: specifikacijo polproizvodov, sestavnih 
delov oziroma proizvodov, ki so predmet kooperacije, valuto za 
obračun oziroma plačilo, čas obračuna oziroma plačila ter način 
plačila medsebojnih dobav. 

26. člen 
Pogodba o kooperaciji ter njene spremembe in dopolnitve se 

prijavijo v zveznem upravnem organu za ekonomske odnose 
s tujino v 30 dneh po njenem podpisu oziroma po njeni spre- 
membi in dopolnitvi. 

Zvezni upravni organ iz prvega odstavka tega člena oceni uskla- 
jenost pogodbe o kooperaciji s tem zakonom, in če ugotovi, da 
pogodba ni v skladu s tem zakonom, če je v nasprotju z interesi 
obrambe in varnosti države, če vsebuje določbe, ki omejujejo 
poslovanje podjetja ali povzročijo neenakopraven položaj doma- 
čega podjetja, če s pogodbo dogovorjena proizvodnja onesnažuje 
človekovo okolje ali ogroža zdravje ljudi in če proizvodnja ne 
ustreza predpisanim standardom v Jugoslaviji, izda odločbo, 
s katero tako pogodbo oziroma njene spremembe in dopolnitve 
zavrne. 

Odločba iz drugega odstavka tega člena se mora izdati v 30 
dneh po prejemu pogodbe oziroma njenih sprememb in dopolni- 
tev v skladu s tem zakonom. 

Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba Zveznemu izvršnemu svetu v 15 dneh po vročitvi od- 
ločbe. 

Zoper dokončno odločbo iz četrtega odstavka tega člena ni 
dopusten upravni spor. 

27. člen 
Podjetje sme na podlagi dovoljenja zveznega upravnega organa 

za ekonomske odnose s tujino sklepati pogodbe o izvozu blaga in 
storitev, ki se plačuje z uvozom blaga in storitev v enaki vrednosti 
(kompenzacijski posli), če gre za izvoz v države, v katerih so 
nastale plačilnobilančne težave, ali če se izvoz ne more plačati 
drugače. 

Če gre za uvoz opreme za povečanje obsega in tehnične ravni 
proizvodnje, se smejo izjemoma odobriti posli iz prvega odstavka 
tega člena pod pogojem, da se uvoz opreme in uvoz opreme 
v zakup plačata z izvozom blaga, proizvedenega s to opremo. 

Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje, način in roke 
za sklepanje poslov iz prvega in drugega odstavka. 

28. člen 
Zunanjetrgovinsko podjetje, vpisano v sodni register za posle 

posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, sme: 
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 enake 

količine blaga iz iste tarifne postavke carinske tarife; 
3) kupovati blago v tujini, začasno uvažati to blago in ga sprav- 

ljati v domača carinska skladišča in prodajati to blago v tujini 
v nespremenjenem ali bistveno spremenjenem stanju; 

4) kupovati blago v tujini in ga neposredno prodajati v tujini; 
5) posredovati pri nakupu in prodaji tujega blaga in storitev na 

tujem trgu; 
6) kupovati blago v tujini, začasno uvažati blago za oplemenite- 

nje v proizvodnem podjetju in izvažati tako oplemeniteno blago. 
Za storitve oplemenitenja uveljavlja podjetje 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 kompen- 
zacijskih poslov in ga prodajati v tujini; 

9) opravljati posle iz 1. do 8. točke tega odstavka zaradi odkupa 
jugoslovanskega dolga v tujini na podlagi dovoljenja, danega 
v skladu z zveznim zakonom, ki ureja kreditne odnose s tujino: 

10) opravljati transakcije v zvezi s posli posredovanja v zunanje- 
trgovinskem prometu (konverzijo, arbitražo, prevzem 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 1., 3. in 6. točke prvega odstavka tega člena se 
opravljajo 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. 
Odobritve smejo obsegati več oblik poslov posredovanja v zuna- 
njetrgovinskem prometu iz omenjenega odstavka. Pristojni zvezni 
organ odobri posle iz tega člena, če so v skladu s sklenjenimi 
trgovinskimi mednarodnimi pogodbami, če se ne moti reden izvoz 
jugoslovanskega blaga, če se zagotovi izkoriščanje prostih jugo- 
slovanskih proizvodnih zmogljivosti ali zagotovi izpolnjevanje 
obveznosti iz mednarodnih pogodb ter če se zagotovi povečanje 
priliva deviz, ki so predmet nakupa in prodaje na enotnem deviz- 
nem trgu, zmanjšanje dospele, vendar neizterjane terjatve Jugo- 
slavije z določenimi državami in uravnovešenje menjave z drža- 
vami, s katerimi so sklenjeni sporazumi o uravnovešeni menjavi 
blaga in storitev. 

Plačevanje in sprejemanje plačil za posle iz prvega odstavka 
tega člena se smeta pod pogoji iz 27. člena tega zakona odobriti 
tudi z uvozom blaga. 

Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje in način za 
odobravanje poslov iz prvega odstavka tega člena ter način za 
prijavljanje, evidenco in kontrolo teh poslov. 

29. člen 
Maloobmejni promet se opravlja v obmejnem in sosednem 

čezmorskem območju v skladu s tem zakonom, sklenjenimi med- 
narodnimi pogodbami in predpisi, izdanimi na podlagi tega za- 
kona. 

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 Jugoslavije 
zvezni izvršni svet. 

Posle izvoza in uvoza blaga in storitev v maloobmejnem pro- 
metu sme opravljati podjetje, ki je vpisano v sodni register za to 
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vrsto poslov in ima sedež na tem območju oziroma ki ima na tem 
območju del svojega podjetja (poslovne enote, predstavništva 
ipd.). 

30. člen 
Po mednarodnih sejemskih kompenzacijskih poslih sme blago 

izvažati in uvažati podjetje, ki je vpisano v sodni register za 
opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, v okviru celotne vred- 
nosti 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 in uvoz. 

V. STORITVE V ZUNANJETRGOVINSKEM 
PROMETU 

31. člen 
Storitve v zunanjetrgovinskem prometu sme opravljati podjetje, 

ki je vpisano v sodni register za opravljanje teh storitev v zunanje- 
trgovinskem prometu, če s tem zakonom ni določeno drugače. 

S storitvami v zunanjetrgovinskem prometu so mišljeni zlasti: 
izvajanje investicijskih del v tujini in oddajanje investicijskih del 
tuji osebi v Jugoslaviji, storitve mednarondega prevoza blaga in 
potnikov in druge storitve, ki so povezane z mednarodnim prevo- 
zom (mednarodna špedicija, skladiščenje, luške in letališke stori- 
tve, agencijske storitve pri prevozu ipd.), gostinske in turistične 
storitve, posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev, 
poštne, telefonske, telegrafske in druge telekomunikacijske stori- 
tve, storitve kontrole kakovosti in količine pri izvozu in uvozu 
blaga, storitve raziskovanja ter dajanja in uporabe informacij in 
znanja v gospodarstvu in znanosti, storitve atestiranja in druge 
storitve. 

1) Izvajanje investicijskih del v tujini in 
oddajanje investicijskih del tuji osebi 
v Jugoslaviji 

32. člen 
Z izvajanjem investicijskih del v tujini so mišljeni: 
1) izdelava ekspertiz in študij, investicijskih programov, prostor- 

skih in urbanističnih načrtov in projektov, idejnih, glavnih in 
podrobnih projektov ter investicijsko-tehnične dokumentacije, 
licitacijskih elaboratov (tenderske dokumentacije) in druge inve- 
sticijske dokumentacije za objekte in dela; 

2) izvajanje geodetskih, geoloških in drugih raziskovalnih del, 
melioracijskih del in del v zvezi z oplemenitenjem zemljišča, 
kultiviranje zemljišča in komunalno urejanje zemljišča; 

3) izvajanje gradbenih, gradbeno-obrtniških, rudarskih, hidro- 
tehničnih in drugih podobnih del ter del za notranjo ureditev in 
dekoracijo; 

4) izvajanje instalacijskih, montažnih in demontažih del in del 
pri vzdrževanju in remontu industrijskih in drugih postrojev; 

5) zagon postrojev in opreme zgrajenih objektov, vodenje del, 
tehnično upravljanje obratovanja ali proizvodnje ter vzdrževanje 
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 investicijskih 

del v tujini ter nad graditvijo investicijskih objektov; 
9) strokovna pomoč oziroma konzultacijske storitve med gradi- 

tvijo in pri delih na zgrajenih objektih; 
10) vzdrževanje in remont zgrajenih objektov in preskušanje 

opreme; 
11) usposabljanje delavcev, prenos znanja in izkušenj ter orga- 

niziranje proizvodnje v zgrajenih objektih; 
12) drugi posli izvajanja investicijskih del v tujini. 

33. člen 
Pogodbo o izvajanju investicijskih del v tujini sme skleniti 

podjetje, ki je vpisano v sodni register za izvajanje investicijskih 
del v tujini, in zunanjetrgovinsko podjetje, ki je registrirano za 
sklepanje pogodb o opravljanju teh poslov v zunanjetrgovinskem 
prometu, ter nujne 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 podizvajalce. 

34. člen 
Pogodba o izvajanju 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 prvorazredne banke ali kako drugače garantirati 
zanesljivo plačevanje teh del. 

Če je s pogodbo dogovorjeno, da se investicijska dela v tujini 
plačujejo v blagu, mora nosilec posla skleniti pogodbo s podjet- 
jem, ki bo uvozilo blago, s katerim se plačujejo ta dela, oziroma, ki 
bo zadevno blago izvozilo v okviru posla posredovanja, razen če 
nosilec posla sam uvozi zadevno blago oziroma opravlja posel 
posredovanja. 

35. člen 
Podjetje sme pod pogoji, določenimi s tem zakonom, skleniti 

pogodbo s tujo osebo za skupno izvajanje investicijskih del na 
dogovorjenem objektu v tujini. 

S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se morajo določiti 
medsebojne obveznosti glede vrste, obsega in vrednosti del in 
medsebojne odgovornosti za rok izvršitve, kakovost opravljenih 
del in način plačevanja. 

36. 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 proizvajata v Jugoslaviji, zaradi kompletira- 
nja opreme, ki se dobavlja, ali investicijskega objekta, ki se gradi, 
ali če te opreme in materiala ni mogoče nabaviti v Jugoslaviji 
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 ni 
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 Jugo- 
slavijo ali z nakupom v Jugoslaviji z obveznim poprejšnjim zbira- 
njem ponudb določenega najmanjšega števila ponudnikov, pri 
tem pa mora zagotoviti, da svoje ponudbe dajo tudi domači 
proizvajalci. Za postopek in način zbiranja teh ponudb se uporab- 
ljajo predpisi, ki se nanašajo na zbiranje ponudb za uvoz opreme 
v Jugoslavijo. 

Za nakup opreme in materiala iz prvega in drugega odstavka 
tega člena se ne uporabljajo predpisi, ki se nanašajo na uvoz 
v Jugoslavijo. 

37. člen 
Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, sme po končanih 

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 nadomestnih 
delov iz prvega odstavka tega člena se plačujejo carina in uvozne 
davščine v skladu s carinskimi predpisi. 

Podjetje mora pri uvozu sredstev in nadomestnih delov iz 
prvega odstavka tega člena poleg dokazov o nakupu priložiti tudi 
izjavo organa upravljanja, da so bila ta sredstva uporabljena 
v tujini za izvajanje investicijski del. 

Če podjetje obdrži oziroma odpiše v tujini osnovna sredstva, ki 
jih je uporabljalo za izvajanje investicijskih del v tujini, mora 
skupaj s končnim obračunom del o tem poslati sklep zveznemu 
upravnemu organu iz prvega odstavka 40. č|ena tega zakona. 

38. člen 
Izvajanje investicijskih del oziroma izvajanje posameznih del na 

investicijskem objektu v Jugoslaviji (v nadaljnjem besedilu: inve- 
sticijska 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. 

39. člen 
Pogoje za oddajanje investicijskih del v Jugoslaviji tujemu izva- 

jalcu določi podjetje-investitor, zlasti pa: 
1) obveznost tujega izvajalca, da skupaj s ponudbo predloži 

garancijo banke za povračilo škode, ki jo investitor utegne utrpeti, 
ker izvajalec neredno izpolnjuje pogodbo; 

2) obveznost položitve varščine kot pogoja za udeležbo na 
javnem natečaju in obliko varščine; 

3) uporabo jugoslovanskih standardov, tehničnih normativov 
oziroma norm kakovosti oziroma uporabo mednarodnih standar- 
dov, tehničnih normativov oziroma norm kakovosti ali standardov 
tujih držav, če za določeni proizvod, proizvodnjo, storitev oziroma 
dela niso bili izdani predpisi o jugoslovanskih standardih, tehnič- 
nih normativih oziroma normah kakovosti, o čemer se priskrbi 
potrdilo zvezne organizacije za standardizacijo, ki mora to potr- 
dilo izdati v 30 dneh po vložitvi zahteve. 

40. člen 
Pogodba o izvajanju investicijskih del v tujini oziroma pogodba 
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o izvajanju investicijskih del v Jugoslaviji se vpise v poseben 
register, ki ga vodi zvezni upravni organ za ekonomske 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 regi- 
ster. Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, lahko pa se začne 
upravni spor. 

2) Druge storitve v zunanjetrgovinskem prometu 

41. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za posle mednarodne špedi- 

cije, sme organizirati odpremo in dostavo blaga v mednarodnem 
prometu v svojem imenu in po nalogu in za račun komitentov ter 
sklepati pogodbe o prevozu, nakladanju, razkladanju, preklada- 
nju, sortiranju, pakiranju, skladiščenju in zavarovanju blaga, orga- 
nizirati prevoz z različnimi vrstami prevoznih sredstev, zastopati in 
opravljati posle v zvezi s carinjenjem blaga, zagotovitvijo ugodno- 
sti in refakcij od prevoznikov, izstavljati in priskrbovati prevozne 
in druge listine ter opravljati druge posle v zvezni s špediterskimi 
storitvami v zunanjetrgovinskem prometu. 

42. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za mednarodni prevoz blaga 

in potnikov, sme opravljati prevoz blaga in potnikov v mednarod- 
nem železniškem cestnem, pomorskem, zračnem, rečnem in 
jezerskem prometu. 

43. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za mednarodne prometno- 

agencijske posle, sme zastopati in posredovati pri prevozu blaga 
in potnikov v mednarodnem prometu ter opravljati druge posle 
v zvezi s tem prevozom. 

S posli iz prvega odstavka tega člena so mišljeni zlasti: zagoto- 
vitev prostora v prevoznem sredstvu za blago komitentov, zagoto- 
vitev potrebne količine blaga za prevozno sredstvo komitenta, 
zagotovitev sredstev za prevoz blaga in potnikov, 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 
teh pogodb. 

44. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za opravljanje turističnih 

poslov s tujino, sme opravljati storitve tujim osebam zlasti pa: 
gostinske storitve (nastanitev, hrana idr ), turistično-agencijske 
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 storitev iger na srečo ter storitve turistič- 
nih potovanj in izletov v tujino domačim osebam. 

S storitvami iz prvega odstavka tega člena so mišljene tudi 
storitve kongresnega in zdravstveno-rekreativnega turizma ter 
prometne storitve v mednarodnem turističnem prometu. 

45. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za oskrbovanje prevoznih 

sredstev, sme oskrbovati tuja prevozna sredstva in domača pre- 
vozna 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, 
sme opravljati zlasti storitve sprejemanja in odpreme ladij, 
hrambe ladij, tovora in potnikov, prekladanja in skladiščenja 
blaga, oskrbovanja tujih prevoznih sredstev, posojanja transport- 
nih sredstev in opreme ter druge storitve. 

Storitve skladiščenja blaga se smejo opravljati tudi na železni- 
ških postajah in na drugih mestih mednarodnega javnega pro- 
meta ter v drugih javnih skladiščih. 

S storitvami skladiščenja blaga so mišljeni zlasti sprejemanje, 
hramba, sortiranje, izdajanje skladiščnih listin in drugi posli 
v zvezi z blagom po nalogu tuje osebe, kot so nakladanje, razkla- 
danje, opravljanje carinskih formalnosti, zavarovanje blaga ipd. 

Podjetje, vpisano v sodni register za opravljanje letaliških stori- 
tev, sme sprejemati, odpremljati tuje blago in potnike v zračnem 
prometu, opravljati storitve pri pristajanju, vzletanju in preletanju 
tujih letal, sprejemati, oskrbovati in odpravljati ta letala idr. 
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46. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za organiziranje mednarodnih 

sejmov, sme prirejati sejme, razstave in druge oblike prikazovanja 
gospodarskih in drugih dejavnosti v državi in tujini ter opravljati 
druge storitve na področju organiziranja mednarodnih sejmov. 

Podjetje, ki ni vpisano v sodni register za organiziranje medna- 
rodnih 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. 

47. člen 
Podjetje, vpisano v sodni register za posle pogodbene kontrole 

kakovosti in količine blaga v mednarodnem prometu, opravlja 
predvsem storitve kontrole kakovosti, količine in drugih lastnosti 
blaga na podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem za opravlja- 
nje te kontrole, in komitenti-uporabniki storitev, predvsem zato, 
da se ugotovi, ali kakovost, količina in druge lastnosti blaga 
izpolnjujejo pogoje iz pogodbe, ki sta jo sklenila kupec in prodaja- 
lec blaga. 

V pogodbi o kontroli kakovosti in količine blaga, ki sta jo 
sklenila kupec blaga in podjetje, ki opravlja kontrolo po njegovem 
nalogu, so lahko določeni tudi kakovostni in količinski prevzem 
blaga za račun kupca ter garancije podjetja, ki kontrolira kako- 
vost, količino in druge lastnosti blaga. 

Podjetje, ki kontrolira kakovost in količino blaga v mednarod- 
nem prometu, sme opravljati tudi predpisane ali običajne dejavno- 
sti 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 
o 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. 

48. člen 
S storitvami raziskovanja so po tem zakonu mišljeni storitve 

znanstvenoraziskovalnega in raziskovalnorazvojnega dela tujim 
osebam prek projektov, katerih končni rezultat je novo znanje 
oziroma nov proizvod in nova tehnologija, ter opravljanje teh 
storitev v okviru tehnične pomoči in usposabljanja znanstvenega 
kadra. 

S storitvami atestiranja je po tem zakonu mišljena izdaja atestov 
o usklajenosti proizvodov z določenimi standardi in predpisi tujim 
osebam. 

49. člen 
Zunanjetrgovinsko podjetje, vpisano v sodni register za zasto- 

panje tujih oseb, sme: 
1) v imenu in za račun tuje osebe opravljati posle pred skleni- 

tvijo pogodb o nakupu in prodaji blaga ali pogodb 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 aii 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 mišljeni predvsem 

popravila, zamenjava delov in uvožene opreme ter trajnih dobrin 
v garancijski dobi in izven nje ter opravljanje tehnničnih in drugih 
storitev. 

Posli iz prvega odstavka tega člena se smejo opravljati, če je 
s tujimi osebami sklenjena pisna pogodba o zastopanju. Pogodbe 
o konsignacijskem skladišču in opravljanju servisnih storitev se 
smejo skleniti samo, če je bila prej sklenjena pogodba o zastopa- 
nju tuje osebe. Te pogodbe se evidentirajo v zveznem upravnem 
organu za ekonomske odnose s tujino, če so izpolnjeni pogoji iz 
tega zakona in predpisa, izdanega na podlagi pooblastil iz tega 
zakona. 

Pogodbe o zastopanju se sklenejo za zastopanje na vsem ozem- 
lju 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 konsigna- 
cijskem skladišču, mora zagotoviti servis, potrošni material in 
pribor, nadomestne dela 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 
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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 indu- 
strijski lastnini. 

Podjetje, ki se ukvarja z opravljanjem storitev v zunanjetrgovin- 
skem prometu, sme brez posebnega vpisa v sodni register za 
zastopanje tujih oseb zastopati tuje osebe za istovrstne storitvene 
dejavnosti, ki jih opravlja v zunanjetrgovinskem prometu. 

Podjetje, ki se ukvarja z zastopanjem tujih oseb, sme zastopati 
tujo osebo tudi na tujih trgih. 

Zvezni izvršni svet izda na podlagi mnenja Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije predpis, s katerim se natančneje uredi zastopanje 
tujih oseb v Jugoslaviji. 

50. člen 
Zunanjetrgovinsko podjetje sme poleg prodaje blaga s konsig- 

nacijskih skladišč tujega blaga prodajati tuje blago in blago 
domače proizvođenje tudi iz brezcarinskih prodajaln, na način 
določen s predpisi, ki urejajo carinjenje blaga. Blago iz brezcarin- 
skih prodajaln se sme prodajati tujim in domačim fizičnim ose- 
bam, na mejnih prehodih pa domačim in tujm potnikom pri vstopu 
in izstopu iz Jugoslavije. 

Zunanjetrgovinsko podjetje sme prodajati blago iz brezcarin- 
skih prodajaln na podlagi pogode o prodaji tega blaga v omenje- 
nih prodajalnah, sklenjene s podjetjem, ki ima generalno zastop- 
ništvo tuje osebe v Jugoslaviji, katere blago se prodaja, ali na 
podlagi pogodbe o komisijski prodaji tujega blaga v omenjenih 
prodajalnah ali na podlagi pogodbe o zastopanju tuje osebe za 
prodajo tujega blaga v brezcarinskih prodajalnah. V brezcarinskih 
prodajalnah se sme prodajati tudi blago, ki ga je podjetje, registri- 
rano za posle posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, 
začasno uvozilo v Jugoslavijo v okviru odobrenega posla posre- 
dovanja v zunanjetrgovinskem prometu. 

Za hrambo blaga v brezcarinskih prodajalnah veljajo predpisi 
o začasnem uvozu blaga. 

Zvezni izvršni svet lahko predpiše, katero blago se ne sme 
prodajati iz brezcarinskih prodajaln, lahko pa tudi predpiše, da se 
mora v teh prodajalnah v določenem odstotku prodajati tudi blago 
domače proizvodnje. 

51. člen 
Podjetje sme za opravljanja gospodarskih dejavnosti v carinski 

coni prosto uvažati in izvažati blago in storitve v cono in oskrbo- 
vati prevozna sredstva v mednarodnem prometu. 

Blago se sme iz carinske cone za njegovo oplemenitenje 
začasno uvoziti prosto pod posebnim carinskim nadzorstvom, 
dokler se oplemeniteno blago ne vrne v carinsko cono oziroma 
dokler se ne izvozi. 

3) Pogoji za uvoz storitev, tuja predstavništva in 
prodaja tujih eksponatov 

52. člen 
Zvezni izvršni svet lahko predpiše pogoje za uvoz gospodarskih 

storitev in pogoje, pod katerimi smejo tuje osebe opravljati stori- 
tvene dejavnosti v Jugoslaviji. S predpisi se lahko izjemoma omeji 
uporaba določenih storitev tujih oseb zaradi varnosti Jugoslavije, 
varstva življenja in zdravja ljudi in človekovega okolja ter zaradi 
varstva določenih gospodarskih in družbenih dejavnosti, katerih 
razvoj je zlasti pomemben za Jugoslavijo. 

Tuje osebe, ki opravljajo storitve v Jugoslaviji, morajo spošto- 
vati jugoslovanske predpise, mednarodne konvencije in profesi- 
onalne kodekse. 

53. člen 
Tuja oseba sme v Jugoslaviji odpreti predstavništvo na 

področju proizvodnje, prometa blaga in določenih gospodarskih 
storitev, bančništva in zavarovanja. 

Predstavništvo iz prvega odstavka tega člena sme opravljati 
predhodna in pripravljalna dejanja v zvezi s sklenitvijo pogodbe, 
vendar ne sme skleniti pogodbe o zunanjetrgovinskem prometu. 

Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje za otvoritev in 
delo predstavništev tujih oseb v Jugoslaviji. 

54. člen 
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 razstav- 
ljanja na sejmu, carine in drugih uvoznih davščin. 

Zvezna carinska uprava predpiše v sporazumu z zveznim uprav- 
nim organom, pristojnim za ekonomske odnose s tujino, kontrolo 
prodaje predmetov iz prvega odstavka tega člena, vrsto stroškov, 
ki jih sme plačati tuja oseba, in znesek, do katerega sme prodajati 
predmete iz omenjenega odstavka. 
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VI. ZAČASNI IZVOZ IN UVOZ 

55. člen 
Za opravljanje 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 spremenje- 
nem stanju, se sme blago začasno izvoziti oziroma začasno uvo- 
ziti. 

Carinarnica dovoli začasni uvoz in izvoz blaga iz prvega 
odstavka tega člena na način, po postopku in pod pogoji, predpi- 
sanimi z zveznim zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi pod- 
lagi. Začasno izvoženo blago se mora vrniti v Jugoslavijo ali 
dokončno izvoziti, začasno uvoženo blago pa se mora vrniti 
v tujino ali dokončno uvoziti ter ocariniti po predpisih, ki urejajo 
izvoz, uvoz, carinjenje tega blaga, roke začasnega izvoza in uvoza. 

56. člen 
Podjetje sme začasno izvoziti oziroma uvoziti v zakup opremo 

(stroje, aparate, naprave, prevozna sredstva, instrumente idr.) za 
uporabo pri proizvodnji in za opravljanje storitev. 

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. 

V zakupni pogodbi (leasing) so tudi določbe o načinu plačeva- 
nja opreme, nabavljene na podlagi specifikacije zakupnika (upo- 
rabnika leasinga). S to pogodbo se prenese pravica do uporabe 
opreme, uvožene v zakup proti plačilu nadomestila (zakupnine), 
lahko pa se določi tudi obveznost zakupodajalca (dajalca opreme 
v leasing), da zagotovi zakupniku neovirano uporabo, vzdrževanje 
in tehnično tehnološko zboljšavo opreme, uvožene v zakup. 
S pogodbo se lahko določi tudi zamenjava uvožene opreme 
v zakup za novo tehnično tehnološko bolj izpopolnjeno opremo 
med trajanjem zakupa. 

Carinarnica dovoli začasen izvoz oziroma uvoz opreme v zakup, 
če pa je izvoz oziroma uvoz urejen s kontingentom, soglasjem 
oziroma dovoljenjem, se dovoljenje izda, če podjetje razpolaga 
s kontingentom, soglasjem oziroma dovoljenjem ali če za ta uvoz 
dobi soglasje zveznega upravnega organa, pristojnega za eko- 
nomske odnose s tujino, ki mora odločiti o zahtevi v 30 dneh po 
vložitvi zahteve za izdajo soglasja. Če gre za zamenjavo opreme, 
uvožene v zakup, ni treba dobiti soglasja za izvoz oziroma uvoz. 

Soglasje iz četrtega odstavka tega člena se izda, če se s tem 
izvozom oziroma uvozom zboljša tehnološka proizvodnja ali 
opravljanje storitev ali poveča izvoz. 

57. člen 
Za blago, ki se začasno izvaža oziroma uvaža, ne veljajo 

določbe 11., 12., 14., 15., 61. in 62. člena tega zakona. 
Začasno izvoženo oziroma uvoženo blago se sme uporabljati 

samo za namene, za katere je bilo začasno izvoženo oziroma 
uvoženo. 

58. člen 
Podjetje sme opravljati dela v zvezi z oplemenitenjem blaga 

(predelavo, dodelavo in obdelavo) tuje osebe ali podjetja, vpisa- 
nega v sodni register za posredniške posle v zunanjetrgovinskem 
prometu, oziroma sme dati v oplemenitenje blago tuji osebi. Ta 
dela se smejo opravljati v več fazah in jih sme opravljati tudi več 
podjetij oziroma tujih oseb. 

Podjetje lahko storitve oplemenitenja plača oziroma zaračuna 
v blagu, ki je dano v oplemenitenje oziroma je oplemeniteno na 
podlagi dovoljenja zveznega upravnega organa, pristojnega za 
ekonomske odnose s tujino. Za izvoz in uvoz tega blaga veljajo 
predpisi, ki urejajo izvoz oziroma uvoz tega blaga. 

59. člen 
Zvezni izvršni svet določi vrsto in namen začasnega izvoza in 

uvoza, roke začasnega izvoza in uvoza po namenih in natančnejše 
pogoje za opravljanje storitev v zvezi z oplemenitenjem blaga. 

VII. DRUGE DOLOČBE O IZVOZU IN UVOZU 
60. člen 

Gospodarska zbornica Jugoslavije izda akt, ki ureja poslovna 
razmerja z določenimi osebami v tujini, ki se ukvarjajo z zunanjetr- 
govinskimi posli. 

61. člen 
Podjetje sme uvoziti blago na podlagi neposredne pogodbe, na 

podlagi poprejšnje javne licitacije ali na podlagi prej zbranih 
ponudb določenega najmanjšega števila ponudnikov. 

Zvezni izvršni svet določi blago in vrednost oziroma količine 
blaga, ki se obvezno uvozi na podlagi prejšnje javne licitacije ali 
na podlagi zbranih ponudb določenega najmanjšega števila 

priloga poročevalca 
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ponudnikov, ter predpiše postopek javne licitacije in zbiranja 
ponudb za izvoz in uvoz blaga. S tem predpisom lahko določi, da 
se uvoz blaga zaupa zvezni oraganizaciji za blagovne rezerve. 

Določba drugega odstavka tega člena se nanaša na uvoz osnov- 
nih sredstev, potrebnih za izvajanje investicijskih del v tujini, ter 
nakup opreme in materiala, potrebnih za izvajanje investicijskih 
del v tujini. 

62. člen 
Na javni licitaciji se mora omogočiti udeležba domačih proizva- 

jalcev blaga, ki se namerava kupiti v tujini, če pa se zbirajo 
ponudbe, mora biti domačim proizvajalcem omogočeno, da vlo- 
žijo 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 bolj angažira 
domače proizvajalce za proizvodnjo blaga, ki ga dobavlja, in ki 
bolj kreditira domačega proizvajalca v zadevni proizvodnji ali 
kupuje v večji vrednosti proizvode domačih proizvajalcev. 

63. člen 
Če je v pogodbi s tujo osebo ali mednarodni pogodbi 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 oziroma gospodarska 
zbornica republike oziroma gospodarska zbornica avtonomne 
pokrajine na način, ki se določi v Gospodarski zbornici Jugosla- 
vije, če za to s predpisi ni določen upravni organ ali druga 
organizacija. 

Če predpisi države, v kateri se bo uporabilo spričevalo oziroma 
druge listine iz prvega odstavka tega člena določajo, da morajo ta 
spričevala oziroma listine overiti državni organi, jih overi zvezni 
upravni organ, pristojen za zunanje zadeve. 

Zvezni izvršni svet predpiše način izdajanja spričeval in overja- 
nja listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu, kaj se šteje 
za blago jugoslovanskega izvora, in kdaj je treba priskrbeti spriče- 
valo o izvoru blaga, ki se izvaža ali uvaža. S tem predpisom se 
lahko določi, da posamezna spričevala izda carinski organ. 

64. člen 
Podjetje sme v okviru sklenjenih pogodb o izvozu in uvozu 

izvoziti in uvoziti blago za zamenjavo za prej dobavljeno blago, za 
katero je bilo komisijsko ugotovljeno, da ni brezhibno ali da ne 
ustreza pogodbenim pogojem, do roka, določenega s pogodbo za 
odpravo pomanjkljivosti, ter izvoziti in uvoziti blago kot nadome- 
stilo za dolgoročno poslovno sodelovanje (rabat ipd ), če je to 
določeno v pogodbi. 

Izvoz in uvoz blaga iz prvega odstavka tega člena sta prosta. 

65. člen 
Podjetje sme v zvezi z opravljanjem svoje gospodarske dejavno- 

sti izvažati blago in storitve brez zaračunavanja protivrednosti ter 
uvažati blago in storitve brez plačevanja protivrednosti, če je to 
potrebno za preskušanje kakovosti blaga, ki se izvaža oziroma 
uvaža, če je to presežek iz poslov izvoza in uvoza blaga, če se to 
blago uporablja za reklamo pri izvozu oziroma uvozu ali če gre za 
vzorec, projekt in drugo tehnično dokumentacijo, ki se pošljejo 
z izvoženim oziroma uvoženim blagom ali so namenjeni za ude- 
ležbo na mednarodnih javnih licitacijah, če opremlja svoje pred- 
stavništvo v tujini, če pošilja ali prejema blago v humanitarne, 
znanstveno-prosvetne, kulturne, zdravstvene in socialne namene, 
če pošilja ali prejema blago kot pomoč za odpravo posledic 
elementarnih nesreč in drugih oblik višje sile, če opravlja ali se 
zanj opravljajo storitve popravila, montaže blaga v zvezi z blagom 
pri izvozu oziroma uvozu, ter v primerih vzajemnosti z zadevno 
državo ali če je to predvideno z mednarodnimi pogodbami. 

Podjetje, vpisano v sodni register za zastopanje tujih oseb, 
lahko sprejema orodje, merilne inštrumente in naprave, servisna 
vozila in opremo, ki mu jih pošlje tuja oseba, s katero sta sklenila 
pogodbo o zastopanju, konsignacijskem skladišču in opravljanju 
servisnih storitev za izvajanje storitev v okviru sklenjene pogodbe. 

Družbenopolitične skupnosti in njihovi organi in organizacije, 
družbenopolitične in druge družbene organizacije ter druge pra- 
vane osebe smejo pošiljati in prejemati blago ter prejemati in 
opravljati storitve v humanitarne, znanstveno-prosvetne, kulturne, 
zdravstvene, socialne, športne, verske in druge nekomercialne 
namene. 

Predstavništva tujih oseb in druge tuje organizacije v Jugoslaviji 
smejo uvoziti osnovna sredstva in potrošno blago, ki so nujni za 
njihovo delo. 

Izvoz in uvoz oziroma prejemanje in pošiljanje blaga ter preje- 
manje in opravljanje storitev iz prvega do četrtega odstavka tega 
člena so prosti. Za uvoz blaga brez plačila protivrednosti predloži 
podjetje sklep pristojnega organa upravljanja. 

Pristojni carinarnici skupaj s carinsko deklaracijo predloži 
dokaz o izvozu oziroma uvozu brez plačila protivrednosti. 

VIII. PRIDOBIVANJE IN ODSTOP PRAVIC DO 
INDUSTRIJSKE LASTNINE, ZNANJA IN IZKUŠENJ 
(KNOW-HOW) 

66. člen 
Podjetje sme od tuje osebe pridobiti oziroma tuji osebi odstopiti 

pravico do industrijske lastnine, znanje in izkušenj (know-how). 
67. člen 

Pravica industrijske lastnine je po tem zakonu patent, model ali 
vzorec in znamka. 

Znanje in izkušnja (know-how) je po tem zakonu skupek sodob- 
nih tehničnih in tehnoloških znanj in izkušenj ter spretnosti, ki se 
lahko uporabljajo v industrijski in drugi proizvodnji. 

68. člen 
Pridobivanje in odstop pravice do industrijske lastnine, znanja 

in izkušenj (know-how) med podjetji in tujimi osebami se opravi 
na podlagi pogodbe, ki se sklene pisno in postane polnomočna, 
ko jo odobri zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske 
odnose s tujino. 

S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se smejo pridobivati 
vse pravice do industrijske lastnine ali del teh pravic (pravica do 
uporabe). 

69. člen 
S pogodbo o pridobivanju patenta in znanja ter izkušenj (know- 

how) je treba določiti: 
1) garancijo dajalca patenta ter znanja in izkušenj (know-how), 

da so patent, znanje in izkušnje preneseni v celoti, da bo ob 
njihovi uporabi proizveden izdelek dogovorjene kakovosti, ter 
obveznost, da se med veljavnostjo pogodbe prejemniku dajo na 
razpolago vse zboljšave na patentu ter v znanju in izkušnjah 
(know-how); 

2) garancijo dajalca patenta ter znanja in izkušenj (know-how), 
da njihova uporaba ne vpliva škodljivo na življenje in zdravje ljudi 
oziroma stvari in človekovo okolje: 

3) da se z dajanjem v prometu proizvodov, proizvedenih na 
podlagi pridobljenega patenta ter znanja in izkušenj (know-how), 
ne kršijo pravice drugih oseb. 

S pogodbo o pridobivanju modela, vzorca ali znamke je treba 
določiti, da se z dajanjem v promet proizvodov, proizvedenih na 
podlagi pridobljenega modela ali vzorca in na podlagi znamke ne 
kršijo pravice drugih oseb. 

70. člen 
S pogodbo o pridobivanju patenta, znanja in izkušenj (know- 

how) se ne sme določiti; 
1) omejitev za podjetje, da uporablja, zboljšuje, dopolnuje in 

naprej razvija pridobljeni patent, znanje in izkušenje (know-how) 
in 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 
storitve v določene države, razen v države, v katerih ima dajalec 
patenta, znanja in izkušenj (know-how) izključno pravico do proiz- 
vodnje oziroma opravljanje storitev za enake proizvode in storitve, 
ali je to pravico dal; 

4) prepoved, da se patent, znanje in izkušnje (know-how) upo- 
rabljajo tudi po prenehanju pogodbe oziroma obveznost podjetja, 
da plača nadomestilo za uporabo patenta, znanja in izkušenj 
(know-how) po prenehanju pogodbe. 

71. člen 
Preden zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske odnose 

s tujino, odloči o zahtevi za odobritev pogodbe iz 72. člena tega 
zakona, si priskrbi: 

1) mnenje zvezne organizacije za standardizacijo, da standardi 
proizvodov, ki se bodo proizvajali po pridobljeni pravici do 
patenta, znanja in izkušenj (know-how), niso v nasprotju z jugo- 
slovanskimi standardi, unifikacijo in tipizacijo, razen če so proiz- 
vodi namenjeni za izvoz; 

2) potrdilo zvezne organizacije za patente o tem, ali je ta pravica 
zavarovana in kako; 

3) odločbo zveznega upravnega organa, pristojnega za delo, 
zdravstvo in socialno politiko, o dajanju zdravil v promet in 
odločbo zveznega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, 
za sredstva za varstvo rastlin, če je bila sklenjena pogodba za 
proizvodnjo teh proizvodov. 

priloga poročevalca 29 



Zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske odnose s tujino, 
mora izdati o vloženi zahtevi odločbo najpozneje v 60 dneh po 
pravilno vloženi zahtevi. Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, 
lahko pa se začne upravni spor. 

IX. ZAČASNI UKREPI 

72. člen 
Za odpravo motenj v zunanjetrgovinski menjavi, plačilni bilanci 

ali na domačem trgu lahko Zvezni izvršni svet sprejme začasne 
ukrepe za odpravo teh motenj in sicer: 1) določi blago, katerega 
uvoz je pogojno prost (LBO); 2) uvede soglasje za izvoz in uvoz; 3) 
predpiše pogoje, pod katerimi smejo fizične osebe uvažati, ozi- 
roma omeji uvoz fizičnim osebam ali uvede tujim fizičnim osebam 
posebno takso za uvoz predmetov. 

Ukrepi iz prvega odstavka tega člena morajo biti časovno ome- 
jeni in lahko trajajo največ eno leto. Če se motnje, zaradi katerih 
so bili predpisani, ne odpravijo v omenjenem 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 zmanjšuje obseg uvoza, se zagotovi, da podjetja, 
katerih izvoz je večji od uvoza, obdržijo tisti obseg uvoza, ki 
ustreza potrebam proizvodnje za izvoz. 

73. člen 
Če izvoz ali uvoz določenega blaga povzroča motnje na trgu ali 

če grozi, da bo prizadejal večjo škodo proizvodnji in prometu tega 
blaga na domačem trgu, lahko Zvezni izvršni svet začasno ukrepa 
za odpravo nastalih motenj in škode. Ti ukrepi veljajo, dokler 
trajajo motnje oziroma dokler se ne odpravi škoda, vendar najdlje 
šest mesecev. 

Če je treba zaščititi položaj SFRJ v trgovinski menjavi ali zago- 
toviti ustrezno raven deviznih rezerv ali čez uvoz določenega 
blaga ali storitev povzroča oziroma utegne povzročiti motnje na 
domačem trgu ali grozi, da bo prizadejal škodo proizvodnji in 
prometu blaga in storitev na domačem trgu, lahko Zvezni izvršni 
svet začasno ukrepa za odpravo nastalih motenj in škode. Ti 
začasni ukrepi veljajo, dokler trajajo motnje oziroma dokler se ne 
odpravi škoda. 

Predlog za sprejetje ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega 
člena lahko dajo Gospodarska zbornica Jugoslavije, upravni 
organi, pristojni za gospodarstvo in za ekonomske odnose 
s tujino, ter zainteresirana podjetja, pri čemer dajo podatke 
o dejanski škodi, ki je nastala oziroma ki bi utegnila nastati 
z uvozom zadevnega blaga, če ukrepi ne bi bili sprejeti. 

X. POSPEŠEVANJE IZVOZA BLAGA 
IN STORITEV 

74. člen 
Izvoz blaga in storitev ter ustvarjanje deviznega priliva, opravlja- 

nje storitev domačim in tujim osebam v mednarodnem prometu in 
povračilo voznine, plačane na tuji relaciji pri izvozu in uvozu blaga 
iz določenih držav, se spodbujajo s politiko realnega tečaja 
dinarja, z razvojno politiko, s sistemom in mehanizmom vračila 
davčnih, carinskih in drugih davščin, s kreditno-monetarno poli- 
tiko in z 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 in višino tujih uvoznih 
barier za te proizvode. 

Zvezni izvršni svet v skladu s politiko pospeševanja izvoza 
predpiše vračilo carinskih, davčnih in drugih davščin ter druge 
ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

Podjetja s področja kmetijstva in živilske industrije lahko sprej- 
mejo izvozne in uvozne programe in določijo ukrepe za njihovo 
uresničevanje. Te programe odobri Zvezni izvršni svet. 

Pravice iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za 
izterjavo terjatev po kontokorentnih ali deviznih računih v tujini. 

75. člen 
Sredstva za vračilo davčnih, carinskih in drugih uvoznih davščin 

ter za splošno gospodarsko propagando in splošno turistično- 
informacijsko dejavnost do tujine in za uporabo drugih ukrepov iz 
prvega odstavka 74. člena tega zakona se določijo s proračunom 
federacije. Ta sredstva se prenesejo na račun zveznega uprav- 
nega organa za ekonomske odnose s tujino. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino prenese 
med letom sredstva, ki so namenjena za splošno propagandno in 
za splošno turistično-informacijsko dejavnost do tujine, na 
Gospodarsko zbornico Jugoslavije v skladu z dinamiko uresniče- 
vanja programa te propagande oziroma dejavnosti, ki se določi 
v Gospodarski zbornici Jugoslavije. 

76. člen 
Osnova za obračun vračila davčnih, carinskih in drugih davščin 

se določi z uporabo srednjih tečajev tujih valut, določenih na 
medbančnem sestanku enotnega deviznega trga, ki veljajo na 
dan, ko je bilo plačilo izvršeno. Pri izvozu na kredit se uporabi 
tečaj, ki velja na dan plačila anuitet. 

Osnova za obračun vračila davčnih, carinskih in drugih davščin 
za storitve, opravljene za domače osebe v mednarodnem pro- 
metu, je znesek dinarjev, plačan za storitve na tuji relaciji. 

Osnova za obračun vračila carine in drugih davščin od priliva, 
ustvarjenega z izvajanjem investicijskih del v tujini, je dinarska 
protivrednost deviz, ki so dokončno vnesene iz vseh naslovov od 
plačanih del v tujini. 

Zvezni izvršni svet predpiše na predlog Narodne banke Jugosla- 
vije metodologijo za ugotavljanje zneska dinarjev, ki izvirajo iz 
zamenjave deviz in se vračunavajo v osnovo za spodbujanje 
izvoza storitev. 

77. člen 
Zahtevo za uveljavljanje pravic iz 74. člena tega zakona mora 

podjetje predložiti pristojni narodni banki v 60 dneh od dneva, ko 
dobi obvestilo od pooblaščene banke, da je izvoz plačan. 

Pristojna narodna banka lahko podaljša rok iz prvega odstavka 
tega člena za nadaljnjih 60 dni, če podjetje iz opravičenih razlogov 
ni moglo vložiti zahteve v roku iz omenjenega odstavka. 

Ko potečejo roki iz prvega in drugega odstavka tega člena, ni 
več mogoče uveljavljati pravic iz 74. člena tega zakona. 

XI. OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI V TUJINI 

78. člen 
Ustanovitelj lahko opravlja gospodarske dejavnosti v tujini po 

tem, ko se vpiše v register, ki se vodi pri zveznem upravnem 
organu za ekonomske odnose s tujino, ki mora podjetje vpisati, če 
so izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta zakon. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino mora 
o pisni zahtevi za vpis v register iz prvega odstavka tega člena 
izdati odločbo v 30 dneh po pravilno vloženi zahtevi. Zoper to 
odlobčo je dovoljena pritožba na Zvezni izvršni svet v 15 dneh po 
prejemu odločbe. Odločba Zveznega izvršnega sveta je dokončna 
in zoper njo ni možen upravni spor. 

79. člen 
Ne glede na drugi odstavek 2. člena tega zakona lahko ustanovi- 

telj, ne da bi to vpisal v register, opravlja tudi druge običajne 
dejavnosti v skladu z običaji države, v kateri se dejavnost opravlja, 
so pa namenjene dejavnosti, ki je vpisana v register. 
1. Ustanovitev podjetja v tujini 

80. člen 
Za opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini lahko ustanovi- 

telj ustanovi lastno ali mešano podjetje v tujini. 

81. člen 
Ustanovitelj lahko opravlja gospodarske dejavnosti v tujini, če 

zagotovi pravno varstvo za sredstva, vložena v opravljanje teh 
dejavnosti, in če zagotovi kontrolo finančnega poslovanja. 

Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena lahko 
ustanovitelj sklene, da podjetje, ki je ustanovljeno v tujini, usta- 
novi drugo podjetje v tujini, da pristopi kot ustanovitelj k podjetju, 
ki je ustanovilo drugo podjetje v tujini; da odkupi ustanoviteljsko 
vlogo tuje osebe oziroma domačega podjetja v podjetju v tujini in 
da poveča svojo ustanoviteljsko vlogo v podjetju v tujini. 

Ustanovitelj lahko sklene, da podjetje, ki je ustanovljeno v tujini, 
odpre predstavništvo ali ustanovi poslovno enoto v zadevni ali 
drugi državi, ki je sestavni del podjetja, ki jo je ustanovilo, o čemer 
mora obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose 
s tujino, da bi to evidentiral. 

Podjetje, ki je ustanovljeno v tujini po tem zakonu, lahko usta- 
navlja podjetja in predstavništva in vlaga sredstva v Jugoslaviji. 

82. člen 
Za ustanovitev podjetja v tujini in povečanje ustanoviteljske 

vloge lahko ustanovitelj uporabi: 
1) dobiček, ustvarjen v podjetju, ki je ustanovljeno v tujini; 
2) devize, ki jih s krediti pridobi v tujini v skladu z zveznim 

zakonom, ki ureja kreditne odnose s tujino; 
3) stvari in pravice, izražene v denarju. 
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko ustanovitelj, ki prvič 

ustanavlja podjetje v tujini, uporabi tudi devize, kupljene na enot- 
nem deviznem trgu, pogoj pa je, da ustanovitelj ustvarja devizni 
priliv najmanj v znesku, ki je potreben za ustanovitev podjetja. 
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Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino odobri 
znesek deviz iz drugega odstavka tega člena. 

83. člen 
Za ustanovitev podjetja v tujini mora ustanovitelj zveznemu 

upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino poslati zah- 
tevo, ki vsebuje: ime ustanovitelja, firmo, sedež in predmet dejav- 
nosti podjetja v tujini, znesek in vir sredstev ustanoviteljske vloge 
podjetja po ustanoviteljih, ime osebe, ki je odgovorna za poslova- 
nje podjetja v tujini in njena pooblastila. 

K zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora ustanovitelj prilo- 
žit še pisno izjavo, da bo zagotovil pravno varstvo vloženih sred- 
stev; pisno izjavo, da bo v tujini ustanovil podjetje, ki za svoje 
obveznosti odgovarja do višine vloženih sredstev oziroma da 
odgovarja ustanovitelj za obveznosti podjetja v tujini do višine 
vloženih sredstev, ter pisno izjavo, da bo zagotovil običajno kon- 
trolo finančnega poslovanja podjetja v tujini. 

84. člen 
Ustanovitelj mora v enem letu po tem, ko mu je bila vročena 

odločba o vpisu v register iz 75. člena tega zakona, poslati zvez- 
nemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino izpisek iz 
registra, da je podjetje v tujini registirano V skladu z izdano 
odločbo, ter statut, pogodbo ali drug akt, na podlagi katerega 
podjetje posluje. 

Če ustanovitelj ne pošlje dokazov iz prvega odstavka tega člena, 
lahko zvezni upravni organ za ekonomske odnose tujino določi 
ustanovitelju nakanadni rok, ki ne sme biti daljši od šestih me- 
secev. 

Če ustanovitelj niti v naknadem roku ne uskladi registracije, 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino odpravi 
odločbo o vpisu podjetja v registe iz 75. člena tega zakona. 

V primeru iz tretjega odstavka tega člena mora ustanovitelj 
vrniti v Jugoslavijo sredstva, določena z odločbo o vpisu v regi- 
ster, v 30 dneh po odpravi odločbe, če podjetje v tujini do takrat ni 
bilo ustanovljeno, oziroma mora v istem roku predložiti dokaz, da 
je uveden likvidacijski postopek, če je bilo podjetje v tujini usta- 
novljeno. 

2. Ustanovitev holding podjetja v tujini 

85. člen 
Ustanovitelj lahko ustanovi podjetje za holding poslovanje, 

podjetje, ustanovljeno v tujini, pa lahko opravlja tudi holding 
poslovanje (v nadaljnjem besedilu: holding podjetje). 

Holding poslovanje po tem zakonu pomeni ustanovitev, uprav- 
ljanje in financiranje drugih podjetij. 

86. člen 
Ustanovitelj holding podjetja lahko sklene, da holding podjetje 

v ista ali drugi državi ustanovi drugo podjetje, če ustanovitelj 
holding podjetja izpolnuje pogoje iz 80. in 82. člena tega zakona 
in če v holding podjetju razpolaga s celotno ustanoviteljsko vlogo 
oziroma če razpolaga z vče kot 50% deleža v ustanoviteljski vlogi 
podjetja, ki ustanovi holding podjetje. 

3. Pravice, obveznosti in odgovornosti 
ustanovitelja in podjetja v tujini 

87. člen 
Ustanovitelj podjetja v tujini mora zagotoviti, da ga podjetje 

v tujini obvešča o svojih poslovnih rezultatih in izvajanju poslovne 
politike. 

88. člen 
Rezultate poslovanja podjetja v tujini ugotavlja ustanovitelj po 

zaključnem računu za koledarsko leto kot poslovno leto, če 
s predpisi države, v kateri je podjetje ustanovljeno, ni določeno 
drugače, o čemer mora ustanovitelj predložiti ustrezen dokaz. 

89. člen 
Če podjetje v tujini izkaže izgubo po zaključnem računu po 

predpisih države, v kateri je ustanovljeno, mora to izgubo pokriti 
v skladu s predpisi te države. 

90. člen 
Ustanovitelj mora zaključni račun podjetja v tujini, ki ga to 

podjetje izdela na podlagi predpisov države, v kateri je ustanov- 
ljeno, poslati pristojni službi družbenega knjigovodstva najpoz- 
neje v 30 dneh po tem, ko je bil po predpisih te države sprejet 
zaključni račun. 

Če podjetju v tujini ni treba poslati zaključnega računa v kon- 
trolo v državi, v kateri je ustanovljen, mora ustanovitelj ta zaključni 
račun poslati pristojni službi družbenega knjigovodstva najpoz- 
neje v 30 dneh po sestavi zaključnega računa. 

91. člen 
Dobiček, ki ga ustanovitelj ustvari v podjetju v tujini, se ugotovi 

z zaključnim računom po predpisih države, v kateri je podjetje 
ustanovljeno, ko poravna obveznosti, ki izvirajo iz predpisov te 
države. 

Dobiček iz prvega odstavka tega člena lahko ustanovitelj upo- 
rabi v tujini: 

1) za povečanje ustanoviteljske vloge v podjetju v tujini, v kate- 
rem je ustvarjen dobiček, ali v drugem podjetju, ki je ustanovljeno 
v tujini v skladu s tem zakonom; 

2) za nadomestitev zmanjšanja ustanoviteljske vloge, ki je 
nastalo zaradi izgube v poslovanju, izkazane v zaključnem računu 
drugega podjetja v tujini; 

3) za ustanovitev novih podjetij in za odkup ustanoviteljske 
vloge drugih podjetij v tujini v skladu z določbami tega zakona; 
s 4) za dajanje kreditov tistemu podjetju v tujini, v katerem je 
ustvarjen dobiček, ali drugemu podjetju v tujini za potrebe njego- 
vega poslovanja; 

5) za naložbe v podjetja na podlagi pogodbe o naložbi. 
Zvezni izvršni svet lahko predpiše natančnejše pogoje ter način 

in rok, v katerem mora ustanovitelj vnesti določen odstotek 
dobička, ustvarjenega v podjetju v tujini, v Jugoslavijo. 

Dobiček, ki ga po predpisih tuje države ni mogoče transferirati 
oziroma ki se ustvarja v netrasferabilni valuti, se lahko vnese 
v Jugoslavijo v blagu v skladu s predpisi, ki urejajo uvoz tega 
blaga, ali pa se uporabi kot ustanoviteljska vloga oziroma kot 
kredit podjetju v tujini. 

Ustanovitelj mora o uporabi dela dobička iz drugega in četrtega 
odstavka tega člena obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske 
odnose s tujino v roku iz tretjega odstavka tega člena, da bi se 
nastale spremembe vpisale v register. 

Dokaz, da je dobiček iz tretjega in četrtega odstavka tega člena 
vnesen v Jugoslavijo, mora ustanovitelj poslati zveznemu uprav- 
nemu organu za ekonomske odnose s tujino v 15 dneh po tem, ko 
je vnesel ta dobiček v Jugoslavijo. 

4. Prenehanje in prodaja podjetja v tujini 

92. člen 
Podjetje v tujini lahko preneha po odločitvi ustanovitelja, po 

določbah tega zakona in po predpisih države, v kateri je ustannov- 
Ijeno. 

V primerih iz prvega odstavka tega člena mora ustanovitelj 
uvesti postopek za likvidacijo podjetja in o tem obvestiti zvezni 
upravni organ za ekonomske odnose s tujino. 

Ko je končan postopek za likvidacijo podjetja v tujini, mora 
ustanovitelj sestaviti likvidacijsko bilanco in jo v 60 dneh poslati 
tudi službi družbenega knjigovodstva ter o tem obvestiti zvezni 
upravni organ za ekonomske odnose s tujino, ki odpravi odločbo 
o vpisu podjetja v register. 

93. člen 
Ustanovitelj lahko sklene, da bo umaknil sredstva iz mešanega 

podjetja ali da bo prodal podjetje v tujini, o čemer mora v 60 dneh 
obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, ki 
odpravi odločbo o vpisu podjetja v register. 

94. člen 
Ko je končan postopek likvidacije podjetja v tujini, najpozneje 

pa v 90 dneh po sprejetju likvidacijske bilance, mora ustanovitelj 
vnesti oziroma uvoziti v Jugoslavijo preostala sredstva in pravice 
likvidiranega podjetja. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena v naturalni obliki se 
lahko prosto uvozijo, če so kupljena v tujini in če so se uporabljala 
v podjetju, ki je lividirano. 

Sredstva tujega izvora v naturalni obliki se smejo uvoziti v Jugo- 
slavijo, tudi če se zmanjša obseg poslovanja podjetja v tujini, in 
sicer na podlagi dovoljenja zveznega upravnega organa za eko- 
nomske odnose s tujino. 

95. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino izda 

odločbo o izbrisu podjetja v tujini iz registra: 
1) če podjetje v tujini opravlja dejavnost v nasprotju s cilji, 

zaradi katerih je ustanovljeno. 
2) če se s predpisi tuje države trajno odpravi možnost za 

transfer dobička; 
3) če mora podjetje prenehati po predpisih tuje države; 
4) če dve zaporedni leti ne transferira dobička. 
Ustanovitelj podjetja v tujini, diplomatsko-konzularna predstav- 

ništva, predstavništva Gospodarske zbornice v Jugoslaviji ter 
inšpekcijski in kontrolni organi morajo v mejah svoje pristojnosti 
obveščati zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino 
o dejstvih iz prvega odstavka tega člena. 
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V primeru iz prvega odstavka tega člena mora ustanovitelj 
uvesti likvidacijski postopek za podjetje v tujini v 30 dneh od dne, 
ko dobi odločbo in o temu predložiti dokaz zveznemu upravnemu 
organu za ekonomske odnose s tujino v nadaljnjih 30 dneh. 

96. člen 
Če več ustanoviteljev sklene, da bodo spojili, pripojili ali delili 

podjetje v tujini, morajo o tem obvestiti zvezni upravni organ za 
ekonomske odnose s tujino, da bi to evidentiral v registru podjetij 
v tujini. 

97. člen 
Ustanovitelj lahko sklene, da poslovanje podjetja v tujini miruje, 

če podjetje začasno ne more opravljati svoje dejavnosti, o čemer 
mora obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose 
s tujino, da bi to evidentiral. 

5. Predstavništva, poslovne enote in poslovalnice 
v tujini 

98. člen 
Ustanovitelj lahko odpre predstavništvo in ustanovi poslovno 

enoto (prodajalno, servis, konsignacijo, gradbišče ipd.) ter drugo 
obliko opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena mora ustanovitelj 
poslati zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose 
s tujino obvestilo, ki vsebuje: ime ustanovitelja, firmo, sedež in 
predmet dejavnosti predstavništva oziroma poslovne enote, ime 
osebe, ki bo opravljala dela in naloge v tujini, ter ime osebe, ki bo 
odgovorna za delo poslovne enote in njena pooblastila. 

Predstavništvo, poslovna enota in druga oblika opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini so sestavni del podjetja, ki jih je 
ustanovilo, vendar nimajo statusa pravne osebe, posle pa oprav- 
ljajo po nalogu ustanovitelja in mu poročajo o delu. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije lahko v tujini odpre pred- 
stavništvo. 

V tujini se lahko odpirajo predstavništva tudi zaradi spodbuja- 
nja razvoja turističnih poslov s tujino in pospeševanja izvoza 
turističnih storitev. 

99. člen 
Predstavništvo oziroma poslovna enota iz 95. člena tega zakona 

lahko odpre poslovalnico v isti državi, o čemer mora ustanovitelj 
obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, da 
bi to evidentiral. 

100. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na prenehanje podjetja 

v tujini, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje predstavništev 
oziroma poslovnih enot v tujini. 

6. Poverjanje opravljanja gospodarskih zadev 
tujim pravnim osebam 

101. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba lahko zaupa posle v zvezi 

z zastopanjem in prodajanjem blaga s konsignacijskega skladišča 
in opravljanje servisne službe samo na podlagi pisne pogodbe. 

7. Vlaganje sredstev v tuja podjetja 

102. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba sme vlagati v tuje podjetje 

denar, stvari in pravice na podlagi pisne pogodbe. 
V pogodbi o vlaganju sredstev v tuje podjetje se določijo zlasti: 

cilj vlaganja, namen, pogoji in način uporabe teh sredstev, znesek 
sredstev, ki se vlagajo, način delitve dobička, pogoji, način in roki 
vrnitve vrednosti vloženih sredstev, medsebojne obveznosti 
v zvezi z rizikom, sestava in pristojnost skupnega organa poslova- 
nja ter način njegove izvolitve, način reševanja medsebojnih spo- 
rov in prenehanje pogodbe. 

103. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na vpis podjetja v tujini 

v register, na prenehanje dela podjetja, ustanovljenega v tujini, in 
umik sredstev domačih podjetij iz podjetja v tujini, se smiselno 
uporabljajo tudi za prenehanje pogodbe o vlaganju in umiku 
sredstev na tej podlagi. 

XII. OPRAVLJANJE BANČNIH IN FINANČNIH 
POSLOV TER ZAVAROVALNIH IN 
POZAVAROVALNIH POSLOV V TUJINI 

104. člen 
Določbe 75. do 98. člena tega zakona, ki se nanašajo na oprav- 

ljanje gospodarskih dejavnosti z ustanovitvijo podjetja, predstav- 
ništva in poslovnih enot v tujini, se smiselno uporabljajo tudi za 
bančne in finančne posle, ki jih v tujini opravljajo banke, pooblaš- 
čene za opravljanje plačilnega prometa in kreditnih poslov 
s tujino, ter za opravljanje zavarovalnih in pozavarovalnih poslov 
v tujini. 

XIII. VAROVANJE UGLEDA 
V ZUNANJETRGOVINSKEM POSLOVANJU 

105. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba in njeni delavci morajo v zuna- 

njetrgovinskem poslovanju varovati svoj ugled, ugled drugih 
podjetij in ugled Socialistične federativne republike Jugoslavije 
v tujini. 

Krnitev ugleda sta ravnanje, ki je v nasprotju z dobrimi poslov- 
nimi običaji, posebnimi uzancami in poslovno moralo, ter zane- 
marjanje interesov družbene skupnosti. 

Krnitev ugleda so tudi hujša kršitev pogodbenih obveznosti, 
neodgovorno prevzemanje obveznosti, sklepanje pogodb o pro- 
daji blaga, katerega dobava ni zagotovljena, dobava blaga, ki ne 
ustreza pogodbeni kakovosti, ogrožanje interesov drugih podjetij 
ali pravnih oseb na tujem trgu, nespoštovanje dogovorov in spora- 
zumov o skupnem nastopu v tujini in malomarno ravnanje v zuna- 
njetrgovinskem poslovanju. 

Delavec podjetja ali druge pravne osebe po prvem odstavku 
tega člena je vsak delavec, zastopnik, pooblaščenec, prokurist ter 
druga oseba, ki v imenu podjetja ali druge pravne osebe sklepa ali 
izvršuje pogodbe o zunanjetrgovinskem prometu oziroma ki 
opravlja gospodarske dejavnosti v tujini. 

106. člen 
Nelojalna konkurenca je po tem zakonu zlasti: 

1) Če podjetje sklene pogodbo o izvozu blaga in storitev po nižji 
ceni, drugo podjetja pa je že sklenilo pogodbo o izvozu takega 
blaga in storitev po višji ceni, in s tem povzroči škodo temu 
podjetjju ali družbeni skupnosti; 

2) Če daje podjetje predstavništvu Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije 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 katerega račun oprav- 
lja določen posel zunanjetrgovinskega prometa; 

4) če nastopa podjetje na zunanjem trgu v nasprotju z aktom 
o organiziranem nastopu, s čimer povzroči' škodo podpisnikom 
tega akta ali družbeni skupnosti; 

5) če si podjetje, banka ali zavarovalna organizacija zagotovi na 
račun drugega podjetja, banke ali zavarovalne organizacije ugod- 
nejši položaj pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini in 
s tem povzroči škodo temu podjetju, banki ali zavarovalni organi- 
zaciji; 

6) če podjetje, banka ali zavarovalna organizacija pri opravlja- 
nju gospodarskih dejavnosti v tujini ravna v nasprotju s sklenje- 
nim samoupravnim sporazumom o organiziranem nastopu, 
s čimer povzroči škodo podpisnikom samoupravnega sporazuma 
ali družbeni skupnosti. 

107. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba, za katero obstaja sum, da je 

storila dejanje nelojalne konkurence, mora zveznemu upravnemu 
organu za ekonomske 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 drugih doka- 
zov ugotovi, da je podjetje storilo dejanje nelojalne konkurence, 
mu lahko izreče en ukrep ali več iz 116. člena tega zakona. 

XIV. UKREPI ZAČASNE PREPOVEDI 
ZUNANJETRGOVINSKEGA POSLOVANJA 

108. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko 

izreče podjetju ali drugi pravni osebi ukrep prepovedi zunanjetr- 
govinskega poslovanja: 

1) če je bilo s sodbo pristojnega sodišča kaznovano za gospo- 
darski prestopek iz tujega zakona ali drugega predpisa, ki ureja 
poslovanje podjetij s tujino; 
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2) če mu je častno sodišče pri Gospodarski zbornici Jugoslavije 
v zadnjih dveh letih več kot dvakrat izreklo ukrepe. 

Prepovedi zunanjetrgovinskega poslovanja iz prvega odstavka 
tega člena ni mogoče izreči po poteku šestih mesecev od dneva 
prejema obvestila sodišča oziroma častnega sodišča pri Gospo- 
darski zbornici Jugoslavije. 

109. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko 

v primerih iz 115. člena tega zakona izreče podjetju ali drugi 
pravni osebi enega ali več naslednjih ukrepov: 

1) pisni opomin z opozorilom, da mu bo v ponovnem primeru 
izrečen kakšen izmed ukrepov prepovedi iz tega člena; 

2) prepoved opravljanja posameznih oblik zunanjetrgovinskega 
prometa oziroma opravljanja vseh ali posameznih oblik opravlja- 
nja gospodarskih dejavnosti v tujini oziroma v posameznih dr- 
žavah; 

3) prepoved izvažanja na posamezne trge in uvažanja s posa- 
meznih trgov; 

4) prepoved izvažanja in uvažanja določenega blaga; 
5) prepoved opravljanja konkretnega posla zunanjetrgovin- 

skega prometa; 
6) prepoved posameznim osebam, da opravljajo zunanjetrgo- 

vinski promet in posle v vseh ali posameznih oblikah gospodar- 
skih dejavnosti v tujini oziroma v posameznih državah. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko 
izreče podjetju ali drugi pravni osebi kakšnega izmed ukrepov iz 
prvega odstavka tega člena tudi, če je s svojim poslovanjem 
v tujini povzročilo škodo družbeni skupnosti ali če so ga tuji 
pravosodni organi kaznovali zaradi nevestnega; poslovanja v tu- 
jini. 

Prepovedi iz prvega odstavka tega člena lahko trajajo od enega 
leta do treh let. Prepoved velja 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 
izrečen ukrep vpiše v sodni register in izda sklep, s katerim 
prepove podjetju ali drugi pravni osebi opravljanje določene vrste 
poslov zunanjetrgovinskega prometa oziroma opravljanje gospo- 
darskih dejavnosti v »ujini, dokler traja prepoved. Ta sklep se 
objavi v Uradnem lis»u 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 pred- 
stavnika podjetja oziroma druge pravne osebe ali kako drugače 
omogočiti podjetju ali drugi pravni osebi, da se izreče 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, jahko pa se začne upravni spor. 

110. člen 
Pristojno sodišče mora zveznemu upravnemu organu za eko- 

nomske odnose s tujino poslati pravnomočno sodbo, s katero je 
izreklo podjetju ali drugi pravni osebi kazen za gospodarski pre- 
stopek zaradi kršitve tega zakona ali drugih predpisov, ki urejajo 
poslovanje podjetij s tujino. Častno sodišče pri Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije pa odločbo, s katero je izreklo ukrep iz svoje 
pristojnosti. 

111. člen 
Če obstaja nevarnost, da bi z določenim zunanjetrgovinskim 

poslom utegnila nastati precejšnja škoda za družbeno skupnost, 
varnost, zdravje ljudi ali človekovo okolje, lahko zvezni upravni 
organ za ekonomske odnose s tujino izreče podjetju ali drugi 
pravni osebi ukrep začasne prepovedi izvršitve tega posla. 

Zoper ukrep iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena pri- 
tožba, lahko pa se začne upravni spor. Postopek v zvezi s tožbo 
v upravnem sporu je nujen. 

Podjetje ali druga pravna oseba, ki meni, da ji je bila z ukrepom 
iz prvega odstavka tega člena povzročena materialna škoda, 
lahko v postopku pred rednim sodiščem zahteva povrnitev dejan- 
ske 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 postopek pred 
pristojnim sodiščem, oziroma vložiti tožbo pri častnemu sodišču 
pri Gospodarski zbornici Jugoslavije. 

112. člen 
Če je podjetje, banka ali zavarovalna organizacija kaznovana za 

gospodarski prestopek ali če ji častno sodišče pri Gospodarski 
zbornici Jugoslavije izreče določen ukrep v zvezi s poslovanjem 
njenega podjetja, banke oziroma poslovne enote ali predstavni- 
štva v tujini, izreče zvezni upravni organ za ekonomske odnose 

s tujino ustrezne ukrepe, določene z zakonom, ki jih mora upora- 
biti tudi za svoje podjetje, banko, poslovno enoto oziroma pred- 
stavništvo v tujini, če je tako določeno v odločbi o izreku ukrepa, 
oziroma izda odločbo o izbrisu podjetja, banke, poslovne enote 
oziroma predstavništva iz ustreznega registra. 

XV. KONTROLA IN SPREMLJANJE 
ZUNANJETRGOVINSKEGA POSLOVANJA 

113. člen 
Kontrolo zunanjetrgovinskega poslovanja opravljajo zvezni 

upravni organi za inšpekcijske zadeve, služba družbenega knjigo- 
vodstva, Narodna banka Jugoslavije in carinski organi v mejah 
pooblastil, določenih z zveznim zakonom, o čemer pošljejo poro- 
čilo zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino. 

114. člen 
Ko carinski organi carinijo blago, kontrolirajo, ali dejansko 

stanje blaga, ki se izvozi ali uvozi, ustreza obliki izvoza in uvoza, 
navedeni v prijavi, in ali sta na proizvodih, za katere je obvezno 
atestiranje - homologacija, atest in oznaka. Pri opravljanju te 
kontrole se uporabljajo določbe zveznih predpisov, ki urejajo 
opravljanje kontrole pri carinjenju blaga. 

115. člen 
Zaradi spremljanja opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini 

morajo domači gospodarski subjekti, ki opravljajo te dejavnosti, 
zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino na 
njegovo zahtevo pravočasno poslati dokumentacijo in podatke 
o poslovanju oblik, po katerih opravljajo gospodarske dejavnosti 
v tujini. 

XVI. PRAVICE FIZIČNIH OSEB 

116. člen 
Domače in tuje fizične osebe smejo prosto prinašati in preje- 

mati iz tujine oziroma odnašati in pošiljati v tujino osebno prt- 
ljago, predmete za osebne potrebe in potrebe družinskih članov 
(zdravila in medicinski pripomočki, predmeti za izobraževanje in 
razvedrilo), predmete za njihovo gospodinjstvo, vštevšti tudi nova 
osebna motorna vozila in živali, v količinah, ki niso namenjene 
preprodaji. Predmeti, podedovani v tujini, se lahko prosto prina- 
šajo, odnašajo pa pod pogoji vzajemnosti; predmeti, določeni 
z meddržavnimi pogodbami, se lahko prosto prinašajo in odna- 
šajo v skladu z njimi. 

Domače in tuje fizične osebe odnašajo in pošiljajo blago ozi- 
roma predmete, ki imajo zgodovinsko, umetniško in kulturno 
vrednost, na podlagi dovoljenja zveznega upravnega organa za 
ekonomske odnose s tujino, ki to dovoljenje izda na podlagi 
mnenja pristojnega organa oziroma organizacije. 

Domače fizične osebe, ki za opravljanje svoje dejavnosti niso 
ustanovile podjetja, obratovalnice ali kmetijskega gospodarstva, 
smejo za opravljanje dejavnosti z osebnim delom s sredstvi, ki so 
lastnina občanov, kupovati sredstva za delo, domače živali, repro- 
dukcijski material in nadomestne dele za opravljanje svoje dejav- 
nosti s konsignacijskega skladišča tujega blaga ali jih uvoziti po 
zunanjetrgovinskem podjetju ali neposredno v skladu s predpisa- 
nimi oblikami uvoza. 

Osebe, ki so bile na začasnem delu v tujini najmanj dve leti 
oziroma najmanj štiri leta neprekinjeno na katerikoli podlagi, ter 
tuje fizične osebe, ki so dobile državljanstvo SFRJ, in tuji držav- 
ljani, ki so dobili azil oziroma dovoljenje za stalno nastanitev 
v SFRJ in se vrnejo v Jugoslavijo, smejo prosto uvoziti blago iz 
tega člena, vštevši tudi rabljena motorna vozila. 

117. člen 
Domače in tuje fizične osebe, ki prihajajo na začasno bivanje 

v Jugoslavijo oziroma odhajajo na začasno bivanje v tujino, smejo 
začasno prinesti ali prejeti iz tujine oziroma začasno odnesti ali 
poslati v tujino predmete, ki so jim potrebni med začasnim biva- 
njem v Jugoslaviji oziroma v tujini. 

Začasno prineseni oziroma odneseni predmeti iz prvega 
odstavka tega člena se lahko uporabljajo samo za namene, zaradi 
katerih so bili začasno prineseni oziroma odneseni. 

Domače in tuje fizične osebe morajo po poteku določenega 
roka začasno prinesene oziroma odnesene predmete vrniti 
v Jugoslavijo oziroma v tujino. 

Pod pogoji, predpisani z zveznimi zakoni in predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, carinarnica dovoli začasno prinašanje ozi- 
roma odnašanje predmetov iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena. 

priloga poročevalca 33 



118. člen 
Tuje fizične osebe, ki začasno bivajo v Jugoslavijo dlje kot dve 

leti in so začasno uvozile osebno motorno vozilo po 124. členu 
tega zakona, smejo pred vrnitvijo v tujino uvoziti to vozilo s plači- 
lom carine in drugih uvoznih davščin in ga prodati v Jugoslaviji. 

XVII. KAZENSKE DOLOČBE 

1. Gospodarski prestopki 

119. člen 
Z denarno kaznijo od 9,000.000 do 45,000.000 dinarjev se za 

gospodarski prestopek kaznuje podjetje ali druga pravna oseba: 
1) če pred vpisom v sodni register opravlja zunanjetrgovinsko 
poslovanje, razen če s tem zakonom ni drugače predpisano (4. 
člen); 
2) če s splošnim aktom ne določi pogojev, ki jih morajo izpolnje- 
vati osebe za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa, ali 
če sklene pogodbo in opravlja druge posle prometa blaga in 
storitev zunaj okvira dejavnosti, za katero je vpisano v sodni 
register (6. člen); 

3) če opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa, za katerih 
opravljanje ni dobilo dovoljenje od zveznega upravnega organa za 
ekonomske odnose s tujino (10. člen); 

4) če sklene pogodbo o uvozu ali začasnem uvozu blaga, ki ne 
izpolnjuje pogojev, predpisanih s tem zakonom, ali če sklene tako 
pogodbo, ne da bi imelo predpisano dokumentacijo o tem uvozu, 
če uvozi blago, katerega plasma je prepovedan v državi izvora, 
oziroma če uvaža v nasprotju s predpisom Zveznega izvršnega 
sveta, izdanim na podlagi pooblastil iz tega zakona (13. člen); 

5) če pri izvozu in uvozu blaga ne spoštuje predpisov Zveznega 
izvršnega sveta, s katerimi je blago razvrščeno na posamezne 
oblike izvoza in uvoza blaga (prvi odstavek 14. člena); 

6) če ne izvozi blaga na podlagi prevzete obveznosti izvoza 
v roku, določenem v dovoljenju zveznega upravnega organa za 
ekonomske odnose s tujino (prvi odstavek 17. 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 18. člena); 

8) če kompenzacijske posle s tujino opravlja v nasprotju s pred- 
pisom Zveznega izvršnega sveta, izdanim na podlagi tega zakon 
(27. člen); 

9) če posredniške posle v zunanjetrgovinskem prometu opravlja 
brez dovoljenja pristojnega organa ali plačuje in sprejema plačila 
za posredniške posle na način, ki ni v skladu s predpisi, ki urejajo 
devizno poslovanje, ali če pri opravljanju posredniških poslov 
v zunanjetrgovinskem prometu, ne spoštuje predpisa Zveznega 
izvršnega sveta, izdanega na podlagi tega zakona (tretji, četrti in 
peti odstavek 28. člena); 
10) če opravlja posle izvoza in uvoza blaga in storitev v maloob- 
mejnem prometu v nasprotju s sklenjeno meddržavno pogodbo 
ali če opravlja te posle, nima pa sedeža ali dela podjetja na tem 
območju (prvi in četrti odstavek 29. člena); 

11) če izvaža in uvaža blago po mednarodnih sejemskih kom- 
penzacijskih poslih brez vpisa v sodni register ali nad celotno 
vrednostjo, ki jo letno določi Zvezni izvršni svet (30. člen); 

12) 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 uvažalo 
(34. člen); 

13) če izvajanje investicijskih del oziroma izvajanje posameznih 
del na investicijskem objektu v Jugoslaviji odstopi tujemu izva- 
jalcu, ne da bi bila prej javna licitacija oziroma zbiranje ponudb 
določenega najmanjšega števila ponudnikov, ali če ta dela odda, 
ne da bi bilo prej ugotovljeno, ali so izpolnjeni pogoji, predpisani 
s tem zakonom (38. in 39. člen); 

14) če po opravljeni kontroli kakovosti in količine blaga v med- 
narodnem prometu ne izda komitentu pisne listine o tej kontroli 
ali če v to listino vpiše netočne podatke (četrti odstavek 47. člena); 

15) če domače ali tuje blago na mejnih prehodih in iz brezcarin- 
skih prodajaln proda osebam, ki se jim to blago ne sme prodajati 
po tem zakonu (prvi odstavek 50. člena); 

16) če ne spoštuje akta Gospodarske zbornice Jugoslavije, ki 
določa poslovna razmerja z določenimi tujimi osebami v tujini, ki 
se ukvarjajo s posli zunanjetrgovinskega prometa (60. člen); 

17) če uvozi blago brez prejšnje javne licitacije ali ne da bi 
poprej zbralo ponudbe določenega najmanjšega števila ponudni- 
kov, javna licitacija oziroma zbiranje ponudb pa je predpisano 
(drugi odstavek 61. člena); 

18) če na javni licitaciji oziroma pri zbiranju ponudb ne omogoči 
udeležbe domačim proizvajalcem blaga, ki ga namerava kupiti 
v tujini, ali če pri izbiri ponudnikov ne spoštuje pogojev, predvide- 
nih z zakonom (62. člen); 

19) če v nasprotju s pogoji, predpisanimi s tem zakonom, izvaža 
ali uvaža blago ali opravlja storitve brezplačno oziroma ne da bi 
plačal protivrednost (65. člen); 

20) če si priskrbi oziroma odstopi pravico do industrijske last- 
nine ter znanja in izkušenj (know-how) iz odobrene pogodbe (68. 
člen); 

21) če pri izvozu in uvozu blaga in storitev ne spoštuje začasnih 
ukrepov, sprejetih za odpravo nastalih motenj in škode na doma- 
čem trgu (72. in 73. člen); 

22) če ne spoštuje predpisa Zveznega izvršnega sveta, izdanega 
na podlagi tega zakona (tretji odstavek 74. člena); 

23) če začasno dejavnost v tujini opravlja brez odločbe o vpisu 
v register, ki jo je izdal zvezni upravni organ za ekonomske 
odnose s tujino (prvi odstavek 75. člena); 

24) če za ustanovitev podjetja v tujini in povečanje ustanovitelj- 
ske vloge uporablja sredstva, ki niso določena s tem zakonom (79. 
člen); 

25) če v predpisanem roku po sprejetju zaključnega računa 
podjetja v tujini ne vnese dobička v Jugoslavijo (tretji odstavek 88. 
člena); 

26) Če pri prenehanju podjetja in banke ali drugih statusnih 
spremembah banke ali druge finančne organizacije, predstavni- 
štva in poslovne enote banke v tujini oziroma če pri umiku sred- 
stev iz mešanega podjetja ali mešane banke v tujini oziroma 
prodaji podjetja v tujini drugi osebi ali pri drugih statusnih spre- 
membah temeljnih oblik opravljanja gospodarskih dejavnosti 
v tujini ne izvede postopka ali ne sprejme drugih ukrepov, predpi- 
sanih s tem zakonom, ali če nadaljuje delo tudi po izbrisu iz 
registra (90., 94., 97. in 101. člen); 

27) če v 90 dneh po sprejetju likvidacijske bilance ne prinese 
oziroma ne uvozi v Jugoslavijo vseh sredstev likvidiranega 
podjetja ali ne uvozi v Jugoslavijo teh sredstev podjetja v tujini 
v naturalni obliki, ki so kupljena v tujini, oziroma če jih uvozi brez 
dovoljenja zveznega upravnega organa za ekonomske odnose 
s tujino, če je to dovoljenje potrebno (91. člen); 

28) če pri prenehanju pogodbe o vlaganju ali umiku sredstev iz 
tega naslova ne izvede postopka in ne nastopi z drugimi ukrepi, 
predpisanimi s tem zakonom (110. člen); 

29) če pri opravljanju poslov zunanjetrgovinskega prometa krni 
svoj ugled in ugled drugega podjetja (102. členn); 

30) če pri opravljanju poslov zunanjetrgovinskega prometa stori 
dejanje nelojalne konkurence, določeno s tem zakonom (103. 
člen). 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 2,500.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v podjetju ozi- 
roma drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

120. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba se kaznuje za gospodarski 

prestopek z denarno kaznijo od 5,000.000 do 22,500.000 dinarjev; 
1) če zastopa tujo osebo v nasprotju s pogoji in načinom, 

predpisanimi s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi (49. člen); 

2) če uporablja gospodarske storitve tujih oseb v zunanjetrgo- 
vinskem prometu v nasprotju s pogoji, predpisanimi s tem zako- 
nom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (52. člen); 

3) če v nasprotju s tem zakonom in predpisom, izdanim na 
njegovi podlagi, izvaža ali uvaža brez določenega potrdila ozi- 
roma določene overjene listine (63. člen). 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v podjetju ozi- 
roma drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

121. člen 
Z denarno kaznijo od 5,000.000 do 22,500.00 dinarjev se kaznuje 

za gospodarski prestopek tuja pravna oseba, če opravlja storitve 
v Jugoslaviji v nasprotju s pogoji, predpisanimi 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 če tuji razstavljalec iz 
države v razvoju, če prodaja predmete svoje domače obrti in obrti 
po ceni, ki presega vrednost, potrebno za plačilo stroškov razstav- 
ljanja na sejmu, carine in drugih uvoznih davščin (52., 53. in 55. 
člen). 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v tuji pravni 
osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

122. člen 
Z denarno kaznijo od 300.000 do 2,500.000 dinarjev se kaznuje 

za gospodarski prestopek odgovorna oseba v organu družbeno- 
politične skupnosti in drugem državnem organu, če uvaža blago 
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in storitve v obsegu, ki presega določeni obseg plačila, predvide- 
nega za njihove potrebe (prvi odstavek 18. člena). 

123. člen 
Za gospodarske prestopke iz 116. in 117. člena tega zakona 

lahko izreče pristojno sodišče podjetju oziroma drugi pravni osebi 
varstveni ukrep prepovedi opravljanja ene ali več oblik zunanjetr- 
govinskega prometa. 

Za gospodarske prestopke iz prvega odstavka tega člena lahko 
pristojno sodišče odgovorni osebi poleg denarne kazni izreče tudi 
varstveni ukrep prepovedi opravljanja poslov zunanjetrgovin- 
skega prometa. 

Pristojno sodišče ne more izreči varstvenega ukrepa iz prvega 
odstavka tega člena podjetju, če je opravljanje zadevne oblike 
zunanjetrgovinskega prometa edini predmet njegovega poslo- 
vanja. 
2. Prekrški 

124. člen 
Podjetje oziroma druga pravna oseba se kaznuje za prekršek 

z denarno kaznijo od 900.000 do 4,500.000 dinarjev: 
1) če prekorači rok za vračilo začasno izvoženega oziroma 

uvoženega blaga (55. člen); 
2) če začasno uvozi blago brez dovoljenja carinskih organov za 

začasen uvoz (tretji odstavek 56. 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 
oziroma uvoženo (57. člen); 

4) če zveznega upravnega organa za ekonomske odnose 
s tujino ne obvesti o tem, da je njegovo podjetje v tujini ustanovilo 
predstavništvo v isti ali drugi državi (tretji odstavek 78. člena); 

5) če pristojni službi družbenega knjigovodstva ne pošlje zak- 
ljučnega računa podjetja v tujini, v 30 dneh po sprejetju zaključ- 
nega računa po predpisih države, v kateri je podjetje ustanovljeno 
(87. člen); 

6) če ne obvesti zveznega upravnega organa za ekonomske 
odnose s tujino o spajanju, pripojitvi ali delitvi podjetja v tujini (93. 
člen); 

7) če ne obvesti zveznega upravnega organa za ekonomske 
odnose s tujino o mirovanju poslovanja podjetja v tujini (94. člen); 

8) če sklene, da predstavništva ali poslovna enota v tujini pre- 
neha, o tem pa ne obvesti zveznega upravnega organa za eko- 
nomske odnose s tujino (97. člen); 

9) če tuji pravni osebi poveri posle zastopanja in prodaje blaga 
s konsignacijskega skladišča ter opravljanje servisne službe, 
o tem pa ni sklenila pisne pogodbe (prvi odstavek 98. člena); 

10) če ne pošlje zveznemu upravnemu organu za ekonomske 
odnose s tujino na njegovo zahtevo potrebne dokumentacije, da 
bi ugotovil, ali obstaja dejanje nelojalne konkurence (109. člen); 

11) če zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose 
s tujino ne pošlje pravočasno in na njegovo zahtevo dokumenta- 
cije in podatkov, predpisanih s tem zakonom (112. člen); 

12) če poveri opravljanje zunanjetrgovinskega poslovanja 
osebi, ki je bila obsojena za gospodarski prestopek iz tega zakona 
(126. člen). 

Z denarno kaznijo od 200.000 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. 

125. 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 s tem zakonom (113. 

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 uvoženega ali prinese- 
nega blaga v Jugoslavijo ne vrne v tujino (114. člen). 

126. člen 
Za prekrške iz tega zakona se lahko poleg denarne kazni izreče 

tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali 
namenjeni za storitev prekrška, ali so nastali z njegovo storitvijo. 

Če se blago, ki je predmet prekrška iz 133. člena tega zakona, 
ne najde, se storilcu prekrška zaračuna njegova vrednost, ki po 
carinskih predpisih pomeni carinsko osnovo. 

Šteje se, da blago ni najdeno, če ga iz kakršnihkoli razlogov 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 carin- 
ski nadzor, dokler ni končan postopek za prekršek. 

127. člen 
Postopek za prekršek v zvezi s prekrški iz 4. do 9. točke in 11. in 

12. točke prvega odstavka 121. člena in 1. točke prvega odstavka 
122. člena tega zakona vodi na prvi stopnji Zvezni devizni inšpek- 
torat, za prekrške iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 121. člena in 
2. točke prvega odstavka 99. člena pa postopek na prvi stopnji 
vodi carinarnica. 

O pritožbi zoper odločbo Zveznega deviznega inšpektorata in 
odločbo carinarnice odloča Zvezni senat za prekrške. 

128. člen 
Postopka za prekršek iz tega zakona ni mogoče začeti, ko 

potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje se 
pretrga z vsakim dejanjem pristojnega organa zaradi pregona 
storilca prekrška ali zaradi izvršitve kazni oziroma varstvenega 
ukrepa. Z vsakim pretrganjem začne zastaranje znova teči, vendar 
ne glede na pretrganje, zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko 
preteče šest let od dneva, ko je bil prekršek storjen. 
3. Pravne posledice obsodbe 

129. člen 
V podjetju ali drugi pravni osebi, ki opravlja zunanjetrgovinsko 

poslovanje, tega poslovanja ne sme opravljati oseba, ki je storila 
kaznivo dejanje zoper temelje socialistične samoupravne druž- 
bene ureditve in varnosti SFRJ, zoper oborožene sile SFRJ, zoper 
človečnost in mednarodne organizacije, zoper pravice do samou- 
pravljanja ali zoper enotnost jugoslovanskega trga, za katero je 
bila pravnomočno obsojena na kazen zapora najmanj šestih me- 
secev. 

Za osebo, ki je naklepno storila kaznivo dejanje zoper gospo- 
darstvo, druge družbene vrednote ali zoper uradno dolžnost, 
nastopi prepoved 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 pravno- 
močno obsojena na kazen zapora najmanj treh let. 

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

130. člen 
Podjetje ali druga pravna oseba ne sme za dela in naloge, za 

katere so potrebna posebna pooblastila ali odgovornosti v zuna- 
njetrgovinskem poslovanju, sprejeti niti 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. 

131. člen 
Denarna kazen, premoženjska korist, blago in predmeti, ki so 

bili uporabljeni ali so bili namenjeni za storitev gospodarskega 
prestopka ali prekrška ali so nastali s storitvijo gospodarskega 
prestopka ali prekrška, se vplačajo v proračun federacije. 

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

132. člen 
Obstoječe organizacije združenega dela morajo svojo registra- 

cijo 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 registracije za 
opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa v roku iz prvega 
odstavka tega člena, preneha pravica do opravljanja poslov zuna- 
njetrgovinskega prometa. 

Organizacija združenega dela lahko v primeru iz drugega 
odstavka tega člena začete posle zunanjetrgovinskega prometa 
konča ali jih odstopi podjetju, ki je registrirano za posle zunanjetr- 
govinskega prometa. 

133. člen 
Pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehriič- 

nem 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 regi- 
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stracijo, se odobrijo oziroma registrirajo po predpisih, ki so veljali 
ob njihovi sklenitvi. 

Blago, za katero je predpisan pogojno prost uvoz, se lahko 
zadrži na tej obliki uvoza do 31. decembra 1989. 

134. člen 
Izvozni programi po 116. a členu zakona o prometu blaga in 

storitev s tujino (Uradni list SFRJ št. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 in 
87/87) se izvršujejo v skladu z omenjenim členom in 20. členom 
zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini (Uradni list 
SFRJ št. 71/85, 38/86 in 13/87). 

135. člen 
Domači gospodarski subjekti, ki jim je do uveljavitve tega 

zakona dano dovoljenje za opravljanje določene oblike gospodar- 
skih dejavnosti v tujini, lahko nadaljujejo opravljanje teh dejavno- 
sti v skladu z izdanim dovoljenjem, s tem da morajo zvezni upravni 
organi za ekonomske odnose s tujino obvestiti o vseh statusnih 
spremembah v organiziranju. 

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

zakona o prometu blaga in storitev s tujino (Uradni list SFRJ št. 66/ 
85, 38/86, 67/86, 43/87 in 87/87), ki niso v nasprotju s tem zako- 

nom, se uskladijo z določbami tega zakona v šestih mesecih po 
njegovi uveljavitvi. 

137. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati zakon o pro- 

metu blaga in storitev s tujino (Uradni list SFRJ, št. 66/85, 38/86, 
67/86, 43/87 in 87/87), zakon o dolgoročni proizvodni kooperaciji, 
poslovno-tehničnem sodelovanju ter pridobitvi in odstopu materi- 
alne pravice do tehnologije (Uradni list SFRJ št. 40/78 in 10/83), 
zakon o izvajanju investicijskih del v tujini (uradni list SFRJ š t. 71/ 
85, zakon o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu 
izvajalcu (Uradni list SFRJ št. 24/76 in 36/79), zakon o opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tujini (Uradni list SFRJ št. 71/85, 38/85 
in 13/87) in predpisi, izdani na podlagi teh zakonov, ki so 
v nasprotju z tem zakonom. 

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 omenjenega zakona, uporabljali za 
obstoječe organizacije združenega dela, dokler svoje registracije 
za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa ne uskladijo 
s tem zakonom, vendar najdlje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

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

OBRAZLOŽITEV 
I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona so prvi odstavek 44. 
člena ustave SFRJ, po katerem sme podjetje opravljati dejavnosti 
in vlagati sredstva družbene reprodukcije v tujini pod pogoji in 
v mejah, ki jih predpisuje zvezni zakon, četni odstavek 252. člena 
ustave SFRJ, po katerem se z zveznim zakonom določajo pogoji 
za menjavo blaga in storitev in pogoji za poslovanje organizacij 
združenega dela v odnosih s tujino, tretji odstavek 279. člena 
ustave SFRJ, po katerem federacija v okviru skupnih izdatkov 
zagotavlja v proračunu federacije sredstva za financiranje svojih 
funkcij in obveznosti, ter 5. in 18. točka prvega odstavka 261. 
člena ustave SFRJ, po katerih federacija prek zveznih organov 
ureja sistem zunanjetrgovinskega in deviznega poslovanja in dru- 
gega ekonomskega poslovanja s tujino ter zagotavlja izvrševanje 
zveznih zakonov na teh področjih in izvršuje druge pravice in 
dolžnosti, ki jih določa ustava. 

Po 2. točki drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ sprejme ta 
zakon Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi 
soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

II. Ocena stanja na področju 
zunanjetrgovinskega poslovanja in razlogi za 
njegovo izdajo 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino je bilo izdanih več 
zakonov: zakon o prometu blaga in storitev s tujino, ki je bil izdan 
ob koncu leta 1985 in dopolnjen leta 1986 in leta 1987, ureja pa 
celoten zunanjetrgovinski promet blaga in storitev: zakon o dol- 
goročni proizvodni kooperaciji, poslovnotehničnem sodelovanju 
ter pridobitvi in odstopu materialne pravice do tehnologije med 
organizacijami združenega dela in tujimi osebami, ki je bil izdan 
leta 1978 in dopolnjen leta 1983, ureja pa eno izmed oblik zuna- 
njetrgovinskega prometa: zakon o izvajanju investicijskih del 
v tujini, izdan ob koncu leta 1985 in ureja vrsto gospodarskih 
storitev, ki jih domače osebe nudijo tujim osebam; zakon o odda- 
janju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu, ki je bil 
izdan leta 1976 in dopolnjen leta 1979, ureja pa vrsto storitev, ki jih 
tuja oseba nudi domači osebi, zakon o opravljanju gospodarskih 
dejavnosti v tujini, ki je bil izdan ob koncu leta 1985, spremenjen 
in dopolnjen pa leta 1986 in leta 1987. 

Navedeni zakoni v celoti urejajo odnose na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino in vsebujejo skupne določbe, torej jih je 
mogoče kljub določenim posebnostim zajeti z enim zakonom. 
S tem bi zmanjšali število zakonov na tem področju, izenačili in 
zboljšali medsebojno povezanost vseh vrst in oblik zunanjetrgo- 
vinskih poslov, kar naj bi prispevalo tudi k učinkovitejši uporabi 
zakonskih rešitev. Poleg tega vsebujejo zakoni, ki so bili izdani, da 
bi z njimi uredili eno področje zunanjetrgovinskega poslovanja, 
tudi vrsto določb, ki so praviloma predmet podzakonskih aktov in 
ki se pogosto spreminjajo. Glede na navedeno menimo, da so 
upravičeni razlogi za združitev navedenih zakonov, tako da bi bilo 
področje ekonomskih odnosov s tujino urejeno z zakonom 
o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakonom o deviznem poslova- 
nju in zakonom o kreditnih odnosih s tujino. 

Pri ekonomskih odnosih s tujino na področju blagovne menjave 
so bili kljub določenim težavam pri zagotavljanju surovin in repro- 
dukcijskega materiala za proizvodnjo, doseženi določeni pozitivni 
rezultati, in sicer zlasti pri povečanju izvoza za konvertibilno 
območje, pri večji uravnovešenosti blagovne menjave in zmanjša- 
nju deficita v trgovinski bilanci, kar je vplivalo na to, da je bil 
v tekoči plačilni bilanci ustvarjen suficit. 

Pod vplivom dejavnosti in ukrepov, ki so bili sprejeti, zlasti pri 
večji dohodkovni motiviranosti gospodarstva za izvoz na konverti- 
bilno območje, kjer so skoncentrirani problemi zunanje likvidno- 
sti države, so bili doseženi zadovoljivi rezultati. Izvoz blaga na to 
območje je v zadnjih treh letih porastel, v letu 1988 po 11,6% 
stopnji, v letu 1987 po 17,6% stopnji in v letu 1986 po 12,3% 
stopnji, medtem ko se je uvoz blaga s tega območja v letu 1986 
povečeval po 17,8% stopnji, v letu 1987 se je zmanjšal za 2,2%, 
v letu 1988 pa zopet povečal za 6,3% (po tekočem tečaju). 

Na podlagi takih gibanj izvoza in uvoza pri blagovni menjavi 
s konvertibilnim območjem je deficit v trgovinski bilanci leta 1986 
znašal 2.490 mio USD, leta 1987 1038 mio USD in leta 1988 vsega 
588 mio USD. Pomembno zmanjšanje deficita v trgovinski bilanci 
je skupaj z vsem drugim prispevalo tudi k temu, da se je v tekoči 
plačilni bilanci suficit povečal z 173 mio USD v letu 1986 na 1067 
USD v letu 1987 in na 2.210 mio USD v letu 1988. 

Pokritost uvoza z izvozom je bila s konvertibilnim območjem 
zboljšana z 74% v letu 1986 na 89% v letu 1987 ter na 94% v letu 
1988. 

V nasprotju s pozitivnimi rezultati pri blagovni menjavi s konver- 
tibilnim območjem je blagovna menjava s klirinškim območjem 
zaradi navedenih problemov visokega terjatvenega salda na klirin- 
ških računih, zlasti pri menjavi z ZSSR, vplivala na pomembno 
zmanjšanje izvoza blaga na to območje. Premajhen uvoz blaga, 
zlasti po strukturi posameznega blaga, ta uvoz je po količini 
omejen s tega območja, je vplival na zmanjšanje izvoza, in sicer 
v letu 1986 se je ta uvoz zmanjšal za 71%, v letu 1987 še za 19,5% 
v letu 1988 pa za 2,4%. Uvoz blaga s tega območja se je v zadnjih 
treh letih zmanjšal, in sicer v letu 1986 za 15,1% v letu 1987 za 
3,0% in v letu 1988 za 8,3%. 

V trgovinski bilanci s klirinškim območjem je bil leta 1986 
dosežen suficit v vrednosti 478 mio dolarjev, v letu 1987 deficit 
v vrednosti 169 mio dolarjev in v letu 1988 zopet suficit v vrednosti 
38 mio dolarjev. 

V prejšnjem obdobju tega leta je za blagovno menjavo s tujino, 
po podatkih za štiri mesece, značilna upočasnitev rasti izvoza ob 
dinamiziranju uvoza z neugodno strukturo uvoza po valutnih 
območjih. 

Izvoz blaga se je v prvih štirih mesecih povečal po 2,3% stopnji, 
kar je pod načrtovano stopnjo rasti (4,9% za leto 1989). Izvoz na 
konvertibilno območje se je povečal za 2,8% (načrtovana rast 
znaša 4,3%), na klirinško območje pa za 1,0% (načrtovana rast 
znaša 6,5%). Pri tej upočasnitvi izvoza je treba upoštevati, da se je 
izvoz na konvertibilno območje v prvih štirih mesecih leta 1988 
zelo povečal, in sicer za 29,6%, na klirinško območje pa za 13,9%. 

Uvoz blaga se je istočasno povečeval po 13,5% stopnji (s kon- 
vertibilnega območja se je povečal za 23,3%, s klirinškega 
območja pa se je zmanjšal za 15,1%) in je bil nekoliko dinamič- 
nejši od previdenega (10,9%). Pri tem je treba prav tako upošte- 
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vati, da je uvoz v istem obdobju lani stagniral z obeh valutnih 
območij. 

Pri takšni blagovni menjavi s tujino je bil v prvih štirih mesecih 
letos glede na isto obdobje lani dosežen v trgovinski bilanci 
deficit v znesku 297,6 mio USD. Deficit na konvertibilnem 
območju je znašal 411,9 USD (suficit 156,0 mio USD), na klirin- 
škem območju pa je v nasprotju s predvidevanjem prišlo do 
suficita 114,3 mio dolarjev (načrtovan je bil deficit v vrednosti 310 
mio dolarjev). 

Zaradi takšnega gibanja blagovne menjave v prvih štirih mese- 
cih letos se je zmanjšala uravnovešenost blagovne menjave 
s 103,1% na 93,0%, pri čemer s konvertibilnim območjem s 105,6% 
na 88,0% medtem ko se je blagovna menjava s klirinškim območ- 
jem povečala s 96,0 na 114,1%. Pokritost uvoza z izvozom je manj 
ugodna od načrtovane s klirinškim območjem, medtem ko je 
celotna pokritost uvoza z izvozom s konvertibilnim območjem še 
vedno nad načrtovano (načrtovana celotna pokritost uvoza z izvo- 
zom znaša 87,7%, pri čemer s konvertibilnim območjem 86,4%, 
s klirinškim območjem pa 91,7%). 

Po preregistraciji zunanjetrgovinske mreže v državi lahko 
rečemo, da je za izvoz in uvoz registrirana 1101 organizacija 
združenega dela. 

Učinki preregistracije so naslednji: 
1. število subjektov se je od 1413 zmanjšalo na 1101 oziroma za 

22%; 
2. zunanjetrgovinski posli so razdeljeni v okviru posameznih 

sestavljenih sistemov ali pa je zunanjetrgovinska funkcija zdru- 
žena na ravni enega subjekta (do sedaj je bilo 11 subjektov 
registriranih v okviru sestavljenega sistema); 

3. opravljena je specializacija v prometu s posameznim blagom 
in pri posameznih storitvah. 

Med letom 1987 in v začetku leta 1988 je bila proučena tudi 
uporaba posameznih rešitev v zakonu ter spremnih predpisih, 
izdanih za njegovo izvajanje ob oteženih plačilih do tujine, in 
ugotovljeno, da jih je treba dopolniti in s tem ustvariti še ugod- 
nejše pogoje za nadaljnji razvoj menjave s tujino in večjo ude- 
ležbo jugoslovanskega izvoza pri mednarodni delitvi dela. 
Čeprav so v celoti doseženi rezultati pri zunanjetrgovinski menjavi 
zadovoljni, so zaradi posebnih poslovalnih pogojev s tujino, zlasti 
zaradi nepravočasnega plačevanja tekočih obveznosti, nastale 
nezadovoljive strukturne spremembe pri deležu posameznih spe- 
cifičnih poslov (kooperacija, kompenzacija, maloobmejni promet 
ipd.) pri celotni menjavi, vendar v škodo rednega izvoza in uvoza. 
Ker so bili v začetku leta 1988 z reprogramiranjem jugoslovan- 
skega dolga ustvarjeni temelji za nadaljnji razvoj ekonomskih 
odnosov s tujino po načelih, ki veljajo za razvito tržno gospodarje- 
nje, je treba vse veljavne rešitve, zlasti pa tiste, s katerimi se 
urejajo pogoji za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, bla- 
govni režim, oblike izvoza in uvoza ter vlogo blagovnega režima, 
specifične oblike zunanjetrgovinskega prometa in druge rešitve 
znova proučiti in jih uskladiti z zahtevami reforme celotnega 
gospodarskega sistema. 

Z veljavnim zakonom so določeni pogoji za ustanovitev podjetij, 
bank (lastnih in mešanih in holding-podjetij oziroma bank), pred- 
stavništev, poslovnih enot in drugih oblik opravljanja gospodar- 
skih dejavnosti v tujini, po katerih organizacije združenega dela, 
banke, zavarovalne in pozavarovalne organizacije ter drugi 
gospodarski subjekti uresničujejo neposredno navzočnost na 
tujih trgih. Z zakonom so urejena statusno organizacijska vpraša- 
nja nastopa organizacij in skupnosti v tujini, postopek za njihovo 
ustanovitev, medsebojne pravice in obveznosti ter odgovornosti 
ustanoviteljev in predstavništev Gospodarske zbornice Jugosla- 
vije v tujini, varovanje ugleda pri opravljanju gospodarskih dejav- 
nosti v tujini, ter kontrola in spremljanje opravljanja gospodarskih 
dejavnosti v tujini. 

S konkretnimi določbami zakona so predvideni številni pogoji, 
ki jih mora izpolniti ustanovitelj gospodarske enote v tujini, da bi 
dobil dovoljenje za opravljanje določene gospodarske dejavnosti 
v tujini. Za dovoljenje za ustanovitev lastnega podjetja je treba 
izpolniti 12 pogojev, in še dva dopolnilna, kadar gre za dovoljenje 
za ustanovitev mešanega podjetja. Pri ustanovitvi predstavništev 
in poslovnih enot pa je treba izpolniti osem pogojev. 

Za dovoljenje za ustanovitev bank in drugih finančnih institucij 
je bilo treba izpolniti 13 pogojev (za lastne banke), za mešane 
banke, pa še dva dodatna pogoja (15). Za dovoljenje za ustanovi- 
tev predstavništev in poslovnih enot bank pa je bilo treba izpolniti 
osem pogojev. 

Eden izmed pogojev, da dobi organizacija združenega dela 
dovoljenje za ustanovitev podjetja (lastnega ali mešanega) in 
predstavništev oziroma poslovnih enot, je tudi mnenje Gospodar- 
ske zbornice Jugoslavije (sekcije za zadevno državo) o družbeno- 
ekonomski upravičenosti ustanovitve določene oblike opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini. 

Za ustanovitev bank in predstavništev oziroma poslovnih enot 
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bank je bilo potrebno mnenje Zveznega sekretariata za finance in 
Narodne banke Jugoslavije o družbenoekonomski upravičenosti 
ustanovitve omenjenih oblik opravljanja dejavnosti v tujini. 

Za razporeditev na določena dela in naloge v gospodarskih 
enotah v tujini je bilo potrebno soglasje gospodarske zbornice 
republike oziroma avtonomne pokrajine ter dodatno usposablja- 
nje delavcev (kot dodaten pogoj za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v tujini) na podlagi pravilnika o minimalni strokovni 
izobrazbi in drugih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci za 
strokovno opravljanje poslov gospodarskih dejavnosti v tujini. Ta 
obveznost usposabljanja je veljala za vse strokovne delavce, ki se 
razporejajo na dela in naloge v oblikah opravljanja gospodarskih 
dejavnosti v tujini, ne glede na to ali je ta delavec že opravljal 
določena dela in naloge v tujini oziroma ali če je v isti državi 
opravljal ista dela in naloge. 

Po konkretnih zakonskih določbah so morale organizacije in 
skupnosti voditi dvostavno knjigovodstvo oziroma pošiljati zak- 
ljučni račun, sestavljen na podlagi predpisov domicilne države, ter 
zaključni račun v skladu z jugoslovanskimi predpisi, zaradi česar 
je bilo treba angažirati številne delavce v knjigovodsko-finančnih 
organizacijskih enotah, za kar pa so bila potrebna tudi velika 
finančna sredstva. 

Urejeno je bilo, da mora ustanovitelj dobiček, ki ga ustvari 
v lastnem podjetju, in dobiček, ki mu pripada iz naslova delitve (v 
sorazmerju z deležem v kapitalu) v mešanem podjetju in je bil 
ugotovljen v zaključnem računu po predpisih domicilne države, 
vnesti najmanj v odstotku, ki ga predpiše Zvezni izvršni svet (prvi 
del dobička). Drugi del dobička, ki ostane po poravnanih obvez- 
nostih po domicilnih predpisih, sme po odobritvi zveznega uprav- 
nega organa, pristojnega za ekonomske odnose s tujino, uporab- 
ljati za namene, določene v zakonu (za povečanje ustanoviteljske 
vloge, za nadomestilo zmanjšane ustanoviteljske vloge zaradi 
izgube podjetja pri poslovanju, za ustanovitev novih podjetij ali 
odkup ustanoviteljske vloge drugih podjetij, za dajanje kreditov za 
poslovanje podjetja v skladu z zakonom o kreditnih odnosih 
s tujino). 

Določeni so tudi pogoji, pod katerimi izdajajo pristojni upravni 
organi odločbe o razveljavitvi danega dovoljenja in izbrisu dolo- 
čene oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini iz registra 
(na podlagi sklepa ustanovitelja, po samem zakonu, če posluje 
podjetje v nasprotju s temeljnimi načeli družbene ureditve in 
politike SFRJ, če podjetje ne uresničuje ciljev, zaradi katerih je 
bilo ustanovljeno, če ustanovitelj ne omogoči pristojnim kontrol- 
nim organom kontrole idr.). 

Zakon vsebuje tudi konkretne določbe o predstavništvih Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije v tujini, cilje, način dela, pogoje in 
postopek za odpiranje le-teh. 

V zakonu so navedene določbe o varovanju ugleda pri opravlja- 
nju gospodarskih dejavnosti v tujini ter o kontroli in spremljanju 
opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini po Zvezni devizni 
inšpekciji, Zvezni tržni inšpekciji, Službi družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije in pristojnemu upravnemu organu za zunanjo 
trgovino, ter določbe o svetu, ustanovljenem na podlagi zakona 
o prometu blaga in storitev s tujino. 

Pri dajanju dovoljenj za opravljanje določenih gospodarskih 
dejavnosti v tujini je moral sekretariat, čeprav ni imel diskrecijske 
pravice pri odločanju, izdati dovoljenje le pod pogojem, če je 
organizacija ali skupnost poslala dokaze, da izpolnjuje pogoje, 
določene v zakonu. Pri obravnavanju in odločanju v zvezi z zahte- 
vami organizacij in skupnosti so sodelovali tudi drugi organi in 
organizacije (ZSF, NBJ, GZJ in GZ republik oziroma avtonomnih 
pokrajin) z določenimi mnenji. 

V prejšnjem triletnem obdobju, ko se je zakon uporabljal, mne- 
nje Gospodarske zbornice Jugoslavije in drugih navedenih orga- 
nov ni dalo pričakovanih rezultatov glede ocene družbenoeko- 
nomske upravičenosti ustanavljanja določenih oblik opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini glede racionalizacije mreže v tu- 
jini. 

Mreža gospodarskih enot v tujini je v letu 1985 oziroma pred 
uveljavitvijo tega zakona imela 905 enot, od tega: 319 podjetij in 
584 predstavništev. V letu 1986, v prvem letu uporabe zakona, se 
je mreža povečala za 10,5% in je imela 1.009 enot, od tega: 361 
podjetij in 639 predstavništev, v drugem letu (leta 1987) se je 
mreža povečala za 7,4% in je imela 1.074 enot, od tega: 394 
podjetij in 680 predstavništev. V letu 1988 se je mreža povečala za 
10,6% in je imela 1.188 enot, od tega: 450 podjetij in 738 predstav- 
ništev, v prvih treh mesecih leta 1989 pa se je njihovo število 
povečalo za 28 enot, in sicer za 13 podjetij in 15 predstavništev, 
torej je mreža imela na dan 31. 3. 1989 skupaj 1.216 enot, od tega: 
463 podjetij in 753 predstavništev. 

Pridobitev mnenja je zavlačevala postopek odločanja pri pristoj- 
nem organu, in sicer zaradi delovnega mehanizma Gospodarske 
zbornice Jugoslavije. Neupravičeno je sklicevati sekcije za vsako 
zahtevo zaradi velikih poslovnih stroškov. To je po svoje onemo- 
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gočalo pravočasen nastop na določenem trgu, vendar pa je pove- 
čevalo stroške za organizacijo, in sicer zaradi dnevnic delavcev, ki 
so bili na ta trg poslani, da bi plasirali in uresničili lastne razvojne 
programe (izvozne in uvozne načrte). 

Po drugi strani pa je skoraj 70-80% prometa opravilo 10-20% 
gospodarskih enot, kar opozarja na dejstvo, da imajo nekatere 
enote minimalni promet (izvoz-uvoz). 

Določeni pogoji so bili identični za vsa strokovna delovna 
mesta, brez konkretne diferenciacije po delih in nalogah, ki se 
opravljajo v oblikah gospodarskih dejavnosti v tujini. 

Usposabljanje je bilo organizirano nekajkrat na leto, to pa je bila 
za organizacije najpogosteje dolga doba za izpolnitev tega po- 
goja. 

Pogoj, naveden v spremnem predpisu, je bil zato večkrat izi- 
gran. Strokovni delavci so bili pogosto razporejeni na tehnična 
dela, za katera niso potrebovali zelenega kartona in tudi ne 
dodatnega usposabljanja, lahko pa so se tudi dlje zadrževali 
v tujini, kot je bilo določeno v pravilniku (4,5 oziroma šest let, 
odvisno od regionalne pripadnosti države). 

Organ upravljanja ustanovitelja gospodarske enote v tujini je 
odločal o razporejanju delavcev na določena dela in naloge ob 
poprejšnjem zelo dolgem postopku izvajanja dogovora o kadrov- 
ski politiki, ki mu je sledil dolgi postopek pripravljanja in usposab- 
ljanja delavcev pri gospodarskih zbornicah republik in pokrajin. 
Nato so bili delavci razporejeni na dela in naloge v gospodarski 
enoti v tujini v skladu s pravilnikom. 

Odliv deviznih sredstev iz naslova zakona, bodisi z ustanovitvijo 
lastnih ali mešanih podjetij, po ustanoviteljski vlogi, s pridobitvijo 
statuta soustanovitelja oziroma solastnika podjetja ali čistega 
vlaganja sredstev v tuja podjetja, na podlagi sklenjene pismene 
pogodbe o vlaganju, brez pridobitve statuta solastnika oziroma 
soustanovitelja podjetja, ni bil omejen, pa so iz tega naslova v letu 
1988 kupljene devize na enotnem deviznem trgu po odločbah 
sekretariata v znesku približno 40 milijonov dolarjev, ne računajoč 
zneska sredstev, plasiranih iz naslova ustvarjenega dobička 
v tujini, iz kreditov, dobljenih v tujini ali z opremo in blagom 
v določeni denarni protivrednosti. 

Nove določbe na področju opravljanja gospodarskih dejavnosti 
v tujini so predpisane zaradi usklajevanja z amandmaji k ustavi 
SFRJ, z zakonom o podjetjih in drugimi izdanimi sistemskimi 
zakoni ter zaradi odprave pomanjkljivosti v veljavnem zakonu 
(dolg, neekonomičen, drag postopek z vključevanjem številnih 
udeležencev) in potrebe po večji samostojnosti pri odločanju 
samih podjetij, da bi se hitreje vključevala v gospodarske tokove 
na domačem in tujem trgu. 

V tem osnutku zakona so bile opravljene pomembne spre- 
membe, kot so: 

- povečano je število subjektov, ki smejo opravljati gospodar- 
ske dejavnosti v tujini (družbena podjetja, mešana podjetja, 
pogodbena podjetja, zasebna podjetja, obratovalnice, zadruge ter 
njihove oblike združevanja) ter obdržani subjekti, ki so tudi po 
veljavnem zakonu (zavarovalne organizacije in banke) smeli usta- 
navljati določene oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tu- 
jini: 

- skrajšan je postopek, ker so skrajšani roki, v katerih mora 
zvezni upravni organ odločiti o vloženi zahtevi, ker je zmanjšano 
število pogojev, ki jih mora izpolnjevati ustanovitelj za vpis 
v ustrezni register, in ker je zmanjšano število udeležencev 
v postopku (kar zadeva priskrbovanje mnenj in potrdil drugih 
organov in organizacij); 

- natančno so določeni dobički in nameni uporabe. Namesto 
dosedanje določbe, po kateri je Zvezni izvršni svet predpisoval, da 
morajo ustanovitelji določeni odstotek dobička prinesti v Jugosla- 
vijo, je sedaj dana Zveznemu izvršnemu svetu le možnost, da izda 
predpis in predpiše takšno obveznost; 

- ukinjeno je obvezno dvostavno knjigovodstvo. Bilanca se 
izdeluje po domicilnih predpisih; 

- določeno je, da sme Gospodarska zbornica Jugoslavije 
odpreti predstavništvo v tujini. Možno je tudi odpirati predstavni- 
štva za razvoj turističnih poslov s tujino in zboljšanje izvoza 
turističnih storitev. 

Vključene so napotilne določbe o bančnih in finančnih poslih, 
ki jih opravljajo banke in druge finančne inštitucije, o zavarovalnih 
in pozavarovalnih poslih, ki jih opravljajo zavarovalne organiza- 
icje ter njihova predstavništva in poslovne enote: v zakonu je 
ostala določba iz veljavnega zakona, da smejo domači gospodar- 
ski subjekti na podlagi sklenjenih pogodb poverjati posle v zvezi 
z opravljanjem gospodarskih dejavnosti v tujini (zastopniške 
posle) tujim pravnim osebam: 

- na tem področju je kot možnost določeno le eno pooblastilo 
za Zvezni izvršni svet, da izda predpis o vnosu določenega 
odstotka dobička v Jugoslavijo, če se poslabša plačilnobilančni 
položaj v državi. 
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III. Načela, po katerih morajo biti urejena 
razmerja na tem področju, namen ki ga želimo 
doseči, in posledice predlaganih rešitev 

Osnutek zakona temelji na naslednjih temeljnih načelih: 
- ekonomski odnosi s tujino so sestavni del odnosov v druž- 

beni reprodukciji, ki temeljijo na samoupravljanju delavcev z druž- 
benimi sredstvi ter na drugih oblikah lastnine, določenih z ustav- 
nimi amandmaji, sprejetimi leta 1988: 

- podjetja urejajo odnose na področju ekonomskih odnosov 
s tujino v skladu s skupno ekonomsko politiko in potrebami po 
večjem in hitrejšem vključevanju v mednarodno delitev dela: 

- oblike izvoza in uvoza (blagovni režim) ter oblike opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini naj bi zagotovile odprtost jugo- 
slovanskega gospodarstva za pozitivne vplive svetovnega trga in 
v racionalnem obsegu varstvo domače proizvodnje ter zadovoljile 
potrebe domačega trga. Liberalizacijo uvoza spremlja tudi libera- 
lizacija v plačilih do tujine: 

- celotna liberalizacija poslovanja s tujino mora prispevati 
k osamosvojitvi organizacij združenega dela za poslovne odloči- 
tve na tem področju; 

- v zunanjetrgovinsko poslovanje je treba vključiti neposredno 
ali v kooperaciji z družbenim sektorjem tudi domače fizične 
osebe, zlasti proizvodno dejavnost s sredstvi v lastnini občanov; 

- racionalizirati je treba poslovanje na področju ekonomskih 
odnosov s tujino, t. j. kar se da strniti in poenostaviti veljavni 
postopek; 

- s kodifikacijo zakona na področju ekonomoskih odnosov 
s tujino je treba doseči pozitivne rezultate v natančnosti in jasno- 
sti zakonskih rešitev, kar naj bi pripomoglo k njegovi učinkovitejši 
uporabi; 

- na samostojnem odločanju pristojnih organov podjetij, bank 
in zavarovalnih organizacij pri opravljanju gospodarskih dejavno- 
sti v tujini z vsemi oblikami opravljanja gospodarskih dejavnosti 
v tujini (prek podjetij, predstavništev, poslovnih enot, poslovalnic 
in drugih oblik opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini); 

- na neposredni odgovornosti pristojnih organov ter delavcev, 
katerih delovna mesta so v tujini; 

- na omejeni odgovornosti podjetja, ustanovljenega v tujini, 
do višine vloženih sredstev oziroma odgovornosti ustanovitelja za 
obveznosti podjetja v tujini do višine sredstev vloženih v to po- 
djetje. 

Ta načela in njihovo uresničevanje so pogoj za reformo gospo- 
darskega sistema na področju ekonomskih odnosov s tujino. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino so sedaj veljavne 
rešitve, zlasti tiste, ki so trajno definirane v zakonu o prometu 
blaga in storitev s tujino in v zakonu o deviznem poslovanju, 
takšne, da ob določenem zboljšanju omogočajo uresničevanje 
reforme na področju ekonomskih odnosov s tujino. To je ugotov- 
ljeno tudi v »Izhodiščih reforme gospodarskega sistema«, kjer je 
opozorjeno, da je traba ukiniti prehodne rešitve iz teh zakonov. Ne 
glede na vse posebnosti tega zakona, ki je zlasti statusni - organi- 
zacijski, je namreč za nadaljnji razvoj in zboljšanje ekonomskih 
odnosov s tujino zelo pomembno izdelati rešitve za nadaljnjo 
deregulacijo in liberalizacijo zunanjetrgovinskega poslovanja, 
večje vključevanje delovnih ljudi, ki opravljajo samostojno dejav- 
nost z osebnim delom, in njihovih združenj v zunanjetrgovinsko 
poslovanje, poenostavitev zunanjetrgovinskega poslovanja, 
vštevši tudi kodifikacijo zakonske regulative na tem področju. 

Glavni namen reforme gospodarskega sistema na tem področju 
je doseči kar najboljše pogoje za prosto zunanjetrgovinsko poslo- 
vanje vseh gospodarskih subjektov, pri čemer se je pazilo na 
enakopraven položaj vseh subjektov gospodarjenja pri zunanjetr- 
govinskem poslovanju. 

Z osnutkom zakona in njegovo uporabo bomo dosegli na- 
slednje: 

1. Liberalizacijo izvoza in uvoza 
V letu 1988 je bilo več kot 95% celotnega jugoslovanskega 

izvoza razvrščenega v prosti izvoz. Na obliko izvoza dovoljenj je 
bilo razvrščeno le blago, za katero smo z mednarodnimi konvenci- 
jami prevzeli obvezno kontrolo prometa. Na kontingent so bili pri 
izvozu iz bilančnih razlogov razvrščeni nekateri strateški proiz- 
vodi (zlasti surovine), v glavnem tisti, pri katerih je tudi uvoz 
kontingentiran. Z nadaljnjo liberalizacijo uvoza pa bo liberaliziran 
tudi izvoz teh proizvodov. 

V letu 1988 in v začetku leta 1989 je bil precej liberaliziran uvoz. 
Na obliko kontingenta je sedaj razvrščeno približno 17% celot- 
nega uvoza, na obliko LBO pa približno 18% celotnega uvoza, 
med tem ko je delež blaga, razvrščenega na dovoljenje, zanemar- 
ljiv. Čeprav je v osnutku zakona določeno, naj bo LBO trajen 
režim, mora biti vse blago s te oblike uvoza preneseno na prost 
uvoz (do konca leta 1989). Če pa bi prišlo do motenj v plačilni 
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bilanci države oziroma če bi bilo ogroženo delo enotnega deviz- 
nega trga, sme Zvezni izvršni svet določeno blago razvrstiti na 
pogojno prost uvoz (LBO). 

2. Deregulacijo zunanjetrgovinskega poslovanja 
Precej je zmanjšano število pooblastil iz zveznih zakonov za 

potrebno ureditev zunanjetrgovinskega prometa, in sicer tako iz 
podzakonskih aktov v pristojnosti Zveznega izvršnega sveta, kot 
tudi pooblastil Zveznega sekretariata za ekonomske odnose s tu- 
jino. 

Pri tem je deregulacijo opaziti tudi pri zoževanju pravic zveznih 
organov, saj so temeljni pogoji določeni v zakonu, tako da je 
zveznim organom natančno določen obseg nadaljnje ureditve pri 
dopolnjevanju in razčlenjevanju z zakonom predvidenih rešitev. 

Glavni razlogi za ohranitev določene stopnje zakonske ureditve 
zunanjetrgovinskega poslovanja so: 

1) Potreba po racionalnem varstvu pred možnim negativnim 
vplivom svetovnega trga. 

Pri tem se je upoštevala praksa drugih držav, vštevši tudi indu- 
strijsko najrazvitejših držav. Ker sta izvoz in uvoz v blagovnem 
režimu še vedno urejena po kontingentih, je treba predpisati 
način določanja in delitve pravic do uvoza iz tega naslova. Kot 
smo že rekli, je z omejitvijo teh dveh oblik uvoza na približno 18%, 
pri čemer je število blaga na dovoljenju zanemarljivo (približno 
1%), dosežena stopnja liberalizacije uvoza, značilna za razvita 
tržna gospodarstva Glede na prakso industrijsko razvitih držav je 
bilo treba z zakonom natančneje urediti druge oblike necarinske 
zaščite (standardizacija proizvodov, ki je obvezna tudi za blago iz 
uvoza, možnost varstvenih ukrepov zaradi naglega povečanja 
uvoza posameznega blaga, varstvo pred uvozom proizvodov, ki so 
škodljivi za človekovo okolje, ipd). Bližnja runda pogajanj 
v okviru GATT je zahtevala, da se v zakon vdelajo tudi določbe, ki 
zagotavljajo varstvo domačih storitvenih organizacij. 

2) Potreba, da se zagotovi subsidiarna vloga zveznih organov 
pri urejanju zunanjetrgovinskega poslovanja, če se v okviru zdru- 
ženega dela ne doseže sporazum (na primer: o delitvi pravic do 
izvoza in uvoza) ali če je potrebna intervencija zaradi odprave 
monopolnega obnašanja pri izvozu in uvozu ali nelojalne konku- 
rence pri nastopu v tujini. 

Navedeni primeri so izjema od pravila, saj intervencija zveznih 
organov nastane šele tedaj, ko se ne upoštevata zakon in predvi- 
deno redno poslovanje, pri katerem lahko gospodarski subjekti 
prosto sporazumno zagotovijo pogoje za to poslovanje, kar se je 
v praksi redko dogajalo. 

3) Potreba, da se določeni zunanjetrgovinski posli natančneje 
uredijo ali da so pod kontrolo. 

Razlogi za ohranitev posameznih pooblastil za izdajo podza- 
konskih aktov so: določene ugodnosti, ki so ostale pri določenih 
zunanjetrgovinskih poslih (kompenzacijski posli, kooperacija, 
reeksport ipd.). 

Posamezni podzakonski akti, ki so del tekoče ekonomske poli- 
tike, kot so ureditev razvrstitve blaga na posamezne oblike izvoza 
in uvoza, dinarsko spodbujanje izvoza, ohranitev proporcev pla- 
čilne bilance z začasnimi ukrepi ali ureditev poslovanja s tujimi 
osebami (zastopanje tujih oseb, odpiranje in poslovanje predstav- 
ništev tujih firm), se ne morejo v celoti vključiti v zakon, vendar pa 
so z zakonom določeni temelji, na katerih temeljijo ti podzakonski 
akti. To pa ne pomeni, da se ti akti izdajajo vsako leto, nasprotno, 
le-ti se izdajajo za daljšo časovno dobo in se praviloma posa- 
mezne rešitve le dopolnjujejo zaradi njihovega usklajevanja 
z novimi situacijami, ki jih narekujejo potrebe notranjih aibani in 
gibanj v svetu. 

Z zboljšanjem veljavnih rešitev v zakonu pa smo dosegli na- 
slednje: 

1) pri vpisu pravic do opravljanja zunanjetrgovinskega poslova- 
nja v sodni register so bile predlagane pomembne spremembe za 
nadaljnjo liberalizacijo zunanjetrgovinskega poslovanja. Ali se 
bodo določeni gospodarski subjekti ukvarjali z zunanjetrgovinsko 
dejavnostjo, je pravzaprav odvisno od proste volje tega subjekta 
in od uresničevanja pogojev, določenih z zakonom. Glavni pogoji 
so kar se da omejeni (sklep organa upravljanja), posebni pogoji pa 
so predvideni le za storitvene dejavnosti in zunanjetrgovinsko 
dejavnost kot osnovno dejavnost. 

Opuščena je torej zakonska ureditev, kateri del organizacije 
združenega dela (podjetja) lahko opravlja zunanjetrgovinske 
posle, razširjeni so subjekti, ki smejo samostojno opravljati zuna- 
njetrgovinsko poslovanje, ter pravice izvoza in uvoza za opravlja- 
nje lastnih dejavnosti proizvodnih in storitvenih podjetij. 

2) Pri ureditvi izvoza in uvoza (blagovni režim) so iz veljavnega 
zakona izpuščene določbe, ki so pomenile del prehodnih rešitev, 
in so precej oteževale poslovanje podjetij (korekcije pravic do 
uvoza iz naslova kontingentov, kriteriji za delitev kontingentov 
idr.). 

priloga poročevalca 

Pri delitvi kontingentov bi bili udeleženci sedaj pri izvozu - pro- 
izvajalci, pri uvozu pa porabniki, v določenih primerih zunanjetr- 
govinske organizacije, za razliko od veljavne rešitve, ko so bili 
udeleženci tudi proizvajalci in porabniki (uporabniki) proizvodov, 
katerih delitev se je opravljala. Na ta način se preprečuje mono- 
polno obnašanje proizvajalcev pri delitvi kontingentov za uvoz, in 
je zato izpuščeno pooblastilo Zveznega izvršnega sveta, da sme 
intervenirati, če pride pri delitvi do monopolnega obnašanja. 

3) Pri urejanju kompenzacijskih poslov 
Dovoljenje za sklenitev pogodbe o kompenzacijskih poslih je 

ostalo le za zamenjavo, saj samo ti posli predstavljajo izjemo pri 
rednem izvozu in uvozo. Drugi posli vzporednega izvoza in uvoza 
pa nimajo nobenih ugodnosti in jih je mogoče prosto sklepati, 
razen če se po potrebi sklenitev posameznih »vezanih (vzpored- 
nih) poslov« ne pogoji z dovoljenjem pristojnega zveznega or- 
gana. 

4) Tudi pri kooperaciji in investicijskih delih v tujini so rešitve 
poenostavljene. 

Pri kooperaciji pa so ostale veljavne rešitve, po katerih ima 
podjetje-nosilec kooperacije prednost v blagovnem režimu (v 
mejah pogodbe o kooperaciji sta izvoz in uvoz po izbrani specifi- 
kaciji prosta) in prednost pri plačevanju in sprejemanju plačil prek 
kontokorentnega računa. Za razliko od veljavnega zakona je treba 
te pogodbe prijaviti Zveznemu sekretariatu za ekonomske odnose 
s tujino, vendar pa zanje ni potrebna odobritev tega organa. 

IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje 
zakona, in način njihove zagotovitve 

Za izvajanje tega zakona v delu dinarskega spodbujanja izvoza 
(vračilo carine in drugih davščin) se sredstva zagotavljajo z zako- 
nom o financiranju federacije. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih institutov in 
osnutka zakona 

I. POGLAVJE - UVODNE DOLOČBE 

1.-4. člen 
1. člen 

Ta člen določa področja, ki jih ureja ta zakon (zunanjetrgovinski 
promet in opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini). 

Ta člen določa pojem zunanjetrgovinskega prometa, opravlja- 
nja gospodarskih dejavnosti v tujini in oblike opravljanja gospo- 
darskih dejavnosti v tujini ter nosilce opravljanja gospodarskih 
dejavnosti v tujini. 

Zunanjetrgovinski promet po tem zakonu je promet med prav- 
nimi osebami s sedežem v Jugoslaviji in pravnimi ali fizičnimi 
osebami s sedežem v tujini. Za tak zunanjetrgovinski promet se 
poleg predpisov SFRJ uporabljajo tudi mednarodne pogodbe, ki 
jih je ratificirala SFRJ. Zunanjetrgovinski promet obsega tudi 
storitve v tujini, ki jih opravljajo domače pravne osebe (npr. prevoz 
blaga, potnikov na tujih relacijah), ter odnašanje in pošiljanje 
predmetov v tujino oziroma prinašanje in prejemanje predmetov 
iz tujine s strani fizičnih oseb. 

Določeno je, da se gospodarske dejavnosti v tujini lahko oprav- 
ljajo po podjetjih, predstavništvih, poslovnih enotah, poslovalni- 
cah, bankah in drugih finančnih organizacijah, informativnih ura- 
dih bank, zavarovalnih in pozavarovalnih organizacijah ter drugih 
oblikah opravljanja gospodarske dejavnosti v skladu s predpisi 
države, v kateri se te dejavnosti opravljajo, ter z vlaganjem sred- 
stev v tuja podjetja in poverjanjem opravljanja gospodarskih 
zadev tujim pravnim osebam. Ustanovljene oblike opravljajo 
gospodarske dejavnosti v tujini v mejah dejavnosti, ki jih oprav- 
ljajo v Jugoslaviji, in za katere so vpisane v ustrezni register. 

2. člen 
Zunanjetrgovinski promet smejo opravljati družbena podjetja, 

mešana podjetja, pogodbena podjetja, zasebna podjetja, obrato- 
valnice, zadruge, podjetja drobnega gospodarstva in njihove 
oblike medsebojnega združevanja in povezovanja. S tem so torej 
zajete vse oblike, določene z zakonom o podjetjih, če izpolnjujejo 
pogoje, predvidene s tem zakonom. 

Določeno je, da smejo gospodarske dejavnosti v tujini opravljati 
podjetja (družbena podjetja, mešana podjetja, pogodbena 
podjetja, zasebna podjetja, zadružna podjetja) in njihove oblike 
združevanja, banke in zavarovalne organizacije, pri čemer bodo 
subjekti natančneje določeni po sprejetju sprememb in dopolni- 
tev zakona o podjetjih. 
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3. člen 
Za zunanjetrgovinsko poslovanje na področju oborožitve in 

vojaške opreme se uporabljajo določbe tega zakona, če s poseb- 
nim zveznim zakonom ni drugače predpisano. 

4. člen 
V 4. členu je predlagano, da lahko podjetje opravlja zunanjetr- 

govinski promet, ne glede na to, ali pri tem gre za osnovno ali 
dopolnilno dejavnost, če se za ta promet vpiše v register v pristoj- 
nem gospodarskem sodišču. Z zakonom so določene izjeme od 
tega pravila. 

II. POGLAVJE - POGOJI ZA ODPRAVLJANJE 
ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA 

5.-10. člen 
Določbe zakona, ki urejajo pogoje za opravljanje zunanjetrgo- 

vinskega prometa, so v primerjavi s prvotnim osnutkom zakona 
najbolj spremenjene, ker se je največji del pripomb med razpravo 
v 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 
odločanju o tem, s katero dejavnostjo se bodo ukvarjala za uresni- 
čitev svojih ekonomskih ciljev. 

Pripombe in sugestije k temu delu osnutka zakona smo nače- 
loma sprejeli in glede na to, da sta bila med tem izdana zakon 
o podjetjih in zakon o vlaganjih tujih oseb, predlagane rešitve iz 
osnutka spremenili tako, da je osnovni predlog, naj 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 
smejo, če izpolnjujejo z zakonom predvidene pogoje, opravljati 
zunanjetrgovinski promet v odvisnosti od dejavnosti, ki jo oprav- 
ljajo v notranjem prometu. 

Zunanjetrgovinsko dejavnost kot edino dejavnost po predlogu 
lahko opravljajo družbena podjetja, mešana podjetja, ki so usta- 
novljena z udeležbo družbene lastnine, in zasebna podjetja. 

Glede na navedeno ter dejstvo, da se številne OZD ukvarjajo 
z izvozom in uvozom, smo se opredelili, da je treba tudi, ko gre za 
družbena, mešana in zasebna podjetja, za opravljanje trgovinske 
dejavnosti v zunanjetrgovinskem prometu predvideti omejitve. 
Zato predlagamo, da mora za opravljanje zunanjetrgovinske 
dejavnosti podjetje razpolagati z določenim premoženjem, ki bi 
bilo določeno z zakonom in bi pomenilo seštevek stvari, pravic in 
denarja, s katerim podjetje razpolaga (predlagano je, da naj bo to 
protivrednost za 1 mio S). 

Glede na predlagane spremembe v uvodnih določbah smo 
s spremembami glede pogojev za opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa določili možnost, da podjetje samo odloča, ali se 
bo z zunanjetrgovinskim prometom ukvarjalo samo za lastne 
potrebe in v funkciji proizvodne oziroma storitvene dejavnosti, za 
katero je registrirano in ki jo opravlja v Jugoslaviji, aH pa se bo, ko 
izpolni z zakonom predvidene pogoje, ukvarjalo z zunanjetrgovin- 
sko dejavnostjo kot edino dejavnostjo ali eno izmed dejavnosti, 
s katerimi se ukvarja. 

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 to dejavnost opravlja v okviru proiz- 
vodne oziroma storitvene dejavnosti, so omejeni na naslednje: 

- da je z aktom podjetja določeno, da podjetje opravlja zuna- 
njetrgovinsko dejavnost kot edino dejavnost ali pa poleg gospo- 
darskih dejavnosti opravlja tudi zunanjetrgovinski promet; 

- za storitvene dejavnosti je predvidena tudi obveznost razpo- 
laganja z osnovnimi sredstvi, ki ustrezajo mednarodnim dogovor- 
jenim standardom (npr.: za prevozna podjetja - da izpolnjujejo 
mednarodne pogoje za opravljanje teh storitev). 

Poleg navedenega je z rešitvami, predlaganimi v tem osnutku 
zakona, v primerjavi s prvotnim osnutkom zakona poenostavljena 
procedura registracije, ker so pogoji za vpis v sodni register za 
opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa določeni z zako- 
nom, tako da ni predvidena izdaja posebnega predpisa Zveznega 
izvršnega sveta, ko gre za strokovne kadre, potrebne za opravlja- 
nje zunanjetrgovinskega prometa, pa je z zakonom določeno, da 
sama podjetja s svojim splošnim aktom določijo pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati delavci za opravljanje zunanjetrgovinskega 
prometa, kar pomeni da sama določijo število potrebnih strokov- 
nih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili ter poklic, ki 
ustreza vrsti dejavnosti, ki jo podjetje opravlja v zunanjetrgovin- 
skem prometu. Zahteva za vpis v sodni register za opravljanje 
zuanjetrgovinskega prometa se pošlje pristojnemu sodišču. S tem 
je zelo poenostavljen vpis v sodni register, ki se opravi na podlagi 
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dokazov, določenih s posebnim predpisom, ki ureja način in 
postopek za vpis podjetij v sodni register. Sodišče, ki vodi regi- 
ster, mora v 30 dneh poslati sklep o vpisu oziroma o spremembah 
v tem registru pristojnemu zveznemu upravnemu organu za eko- 
nomske odnose s tujino. 

Z zakonom so določene izjeme, ko smejo posamezna podjetja, 
ki opravljajo specifične storitve (gostinske, turistične, storitve lova 
in ribolova, storitve v marinah ipd.) ali imajo sklenjeno pogodbo 
o dolgoročni kooperaciji s tujo osebo ali izvajajo investicijska dela 
v tujini, opravljati te storitve oziroma posle s tujimi osebami, ne da 
bi bila posebej vpisana v register za opravljanje posameznih 
storitev tujim osebam, ker to izhaja iz narave njihovega dela 
oziroma iz posla, ki ga že opravljajo s tujo osebo (proizvodna 
kooperacija). 

Predlagano je tudi, da smejo podjetja, ki so registrirana za 
izvajanje investicijskih del v tujini, opravljati reeksportne posle, če 
jim pristojni zvezni organ odobri ta posel; pri tem mora ta organ 
paziti, da to prispeva k izvozu proizvodov zadevne organizacije. 

Reeksport je praviloma posredniški posel, za katerega je 
potrebna posebna registracija, opravljajo pa ga zunanjetrgovin- 
ske organizacije, ki so registrirane za več vrst blaga pri izvozu in 
uvozu. Predlagamo izjemo pri navedenem pravilu, ko gre za 
izvajalce investicijskih del v tujini pri izvozu v države z oteženim 
plačilom, kjer se terjatve plačujejo z blagom, tako da podjetja 
praviloma to blago reeksportirajo na tretje trge. V teh in drugih 
podobnih primerih bi lahko Zvezni sekretariat za ekonomske 
odnose s tujino odobril reeksportni posel kot poseben zunanjetr- 
govinski posel, za katerega se ta organizacija ne bi vpisala v regi- 
ster. 

Predlagamo, da se lahko posli montiranja opreme v tujini opra- 
vijo brez posebnega vpisa v sodni register za opravljanje storitev 
montaže, če je podjetje vpisano v register za izvoz opreme ozi- 
roma postrojev. 

Predlagamo dopolnitev, tako da bi lahko tudi zdravstvene usta- 
nove, žičnice in kampingi opravljali storitve zdravljenja rekreacije 
in podobno tujim osebam, ne da bi se posebej vpisali v register. 

Z 10. členom je Zvezni sekretariat za ekonomske odnose 
s tujino pooblaščen, da sme izdati dovoljenje za posamičen posel 
zunanjetrgovinskega prometa za lastne potrebe tistim organom 
oziroma organizacijam, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti, 
v skladu s tem pa tudi niso registrirane za opravljanje zunenjetr- 
govinskega prometa. Tu gre predvsem za družbenopolitične orga- 
nizacije, športne, zdravstvene, kulturno-prosvetne ustanove ipd., 
ker ni razlogov za to, da te inštitucije ne bi opravile posamičnega 
izvoza ali uvoza samo za svoje potrebe brez posredovanja registri- 
ranega izvoznika ali uvoznika. 

III. POGLAVJE - OBLIKE IZVOZA IN UVOZA 

11.-20. člen 
11. člen 

V zakonu o prometu blaga in storitev s tujino so bile v delu 
urejanja blagovnega režima določbe, ki so urejale trajni režim 
izvoza in uvoza in posebni režim v razmerah oteženega plačevanja 
nasproti tujini. 

V predlaganih rešitvah je še bolj razčlenjen trajni režim izvoza in 
uvoza, ostale pa so tudi posebne določbe, ki pa so glede na novo 
vlogo blagovnega režima bistveno spremenjene. 

Od izdaje zakona ob koncu leta 1985 je bil uvoz liberaliziran, 
tako da se je delež prostega uvoza v celotnem uvozu povečal 
s prejšnjih 7% na 65%. Hkrati se je zmanjšal delež reguliranega 
uvoza. Najmanj sprememb v tem obdobju je bilo pri režimu dovo- 
ljenj, ker je bila ta oblika uvoza že prej omejena na manjše število 
vrst blaga (mamila, oborožitev in vojaška oprema ipd). Z navede- 
nimi spremembami deleža posameznih oblik uvoza v celotnem 
uvozu smo se pravzaprav približali k trajnim rešitvam, določenim 
z zakonom, ko je blagovni režim pri uvozu izključno v funkciji 
smotrne zaščite domače proizvodnje. 

Z reprogramiranjem dospelih dolgov do tujine smo omogočili 
da blagovni režim nima več bilančne funkcije, ki jo je imel 
v obdobju, ko so veljale omejitve pri uvozu. 

S tem smo ustvarili pogoje za odprtost jugoslovanskega trga za 
pozitivne vplive svetovnega trga, kar naj bi pozitivno vplivalo tudi 
na gibanje cen v državi in na ustvarjanje stabilnih pogojev za 
gospodarjenje. 

V teh razmerah, ko se vzpostavi razmerje med urejenim in 
prostim uvozom, kakršno je v visoko industrijsko razvitih državah, 
je nujno aktivirati vse druge ukrepe, ki se v teh državah izvajajo za 
dopolnilno zaščito lastne proizvodnje (antidumping, kompenza- 
cijske carine, prelevmani), po potrebi pa tudi druge ukrepe, s kate- 
rimi je mogoče trajno aH začasno urediti prost uvoz. 

Vendar morajo biti ti dopolnilni ukrepi necarinske zaščite 
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v skladu s pravili obnašanja, sprejetimi v svetovni praksi (pravili 
G ATT in drugih mednarodnih dvostranskih in večstranskih po- 
godb). 

12. člen 
Predlagano je, naj ostane možnost, da se izvoz in uvoz urejata 

z izdajo soglasja, predvsem zaradi usmerjanja uvoza posamez- 
nega blaga ter zaradi usklajevanja blagovne menjave s posamez- 
nimi državami (kliring, socialistične države vzhodne Evrope ipd.). 

V primerjavi z veljavno rešitvijo je predlagana dopolnitev, 
s katero so opredeljena natančnejša merila z regionalno usmerja- 
nje izvoza in uvoza, in sicer predvsem za usmerjanje uvoza dolo- 
čenih osnovnih surovin (bombaž, kavčuk, južno sadje in 
podobno) ter za usklajevanje menjave z državami, s katerimi so 
sklenjene pogodbe o uravnovešeni menjavi (kliring, socialistične 
vzhodnoevropske države). 

13. člen 
Predlagano je, naj se z zakonsko določbo zagotovi spoštovanje 

predpisov o standardih, atestih, tehničnih normativih, predpisanih 
za dajanje posameznih proizvodov v promet, ter drugih predpisov, 
ki se nanašajo na zdravstveno in drugo varstvo oziroma kakovost 
blaga iz uvoza. Predpisane pogoje bi morala organizacija združe- 
nega dela izpolniti, preden sklene pogodbo o uvozu. S tem čle- 
nom je prepovedan uvoz blaga, katerega plasma je prepovedan 
v državi izvora. 

Predlagano je tudi, naj se prepove uvoz blaga, ki je škodljivo za 
zdravje ljudi in ohranjanje človekovega okolja, da pa Zvezni 
izvršni svet lahko prepove ali predpiše pogoje, pod katerimi se 
sme uvažati tudi drugo blago, za katero se oceni, da bi utegnil biti 
njegov nekontroliran uvoz škodljiv. 

14., 15. in 16. člen 
Predlagano je, da Zvezni izvršni svet po dobljenem mnenju 

Gospodarske zbornice Jugoslavije razvrsti blago na posamezne 
oblike izvoza in uvoza ter vsako leto določi obseg kontingentov za 
izvoz in uvoz z regionalno strukturo uvoza. Ker je bilo blago 
razvrščeno v letu 1985, preostane za naslednje obdobje nadaljnja 
liberalizacija uvoza, in sicer predvsem z odpravo režima pogojno 
prostega uvoza. 

Kontingenti se razdelijo najpozneje do 1. decembra tekočega 
leta za naslednje leto, pri čemer so pri delitvi izvoznih kontingen- 
tov udeležene organizacije - proizvajalci, pri delitvi uvoznega 
kontingenta pa uporabniki - potrošniki. V primerjavi s prejšnjimi 
rešitvami je predlagano, naj se takrat, ko je kontingent samo 
zaščitna kategorija, zagotovi, da pri razdelitvi ne pride do mono- 
polnega obnašanja posameznih gospodarskih subjektov, temveč 
da se določeni kontingenti razdelijo med organizacije združenega 
dela, zainteresirane za izvoz oziroma uvoz. Pri dolgoletni uporabi 
tega instrumenta blagovnega režima so bile pripombe, da organi- 
zacije združenega dela, ki so neposredno zainteresirane, da 
zaradi svoje proizvodnje preprečijo ali zmanjšajo izvoz oziroma 
uvoz, prav zato, ker so udeležene pri delitvi, postavljajo kot pogoj 
za sklenitev samoupravnega sporazuma omejitev in zmanjšanje 
že določenega obsega izvoza in uvoza. Poleg tega se tudi dogaja, 
da določeni proizvajalci proizvodov, za uvoz katerih se delijo 
kontingenti prav zato, ker sodelujejo pri delitvi in dobijo največji 
del kontingentov, postanejo namesto proizvajalcev, katerih proiz- 
vodnja se varuje z omejitvijo uvoza, trgovci za te iste proizvode iz 
uvoza, ker so cene teh proizvodov iz uvoza nižje od cen njihovih 
lastnih proizvodov. 

Če se kontingenti ne razdelijo v roku, določenem z zakonom, jih 
v nadaljnjih 30 dneh razdeli Zvezni sekretariat za ekonomske 
odnose s tujino. 

Kontingenti so praviloma letna kategorija, zato je z zakonom kot 
izjema predvidena možnost, da se kontingent določi za obdobje 
uvoza, daljše od enega leta, če se blago, zlasti pa oprema, uvaža 
sukcesivno v več letih ali če gre za dolgoročni posel. To bi se 
nanašalo predvsem na uvoz na kredit. 

17. člen 
Predlagamo, da lahko Zvezni sekretariat za ekonomske odnose 

s tujino določi za posamezna podjetja kontingent za uvoz nad 
določenim kontingentom, in sicer: 

- če je bilo blago uničeno zaradi višje sile; 
- če se blago uvaža na podlagi izvedene mednarodne licitacije 

in kreditov Mednarodne banke za obnovo in razvoj; 
- če gre za dopolnilni kontingent, katerega namen je povečati 

izvoz; 
- če proizvodnja določenega blaga presega potrebe doma- 

čega trga, se lahko odobri kontingent za izvoz. 
V navedenih primerih zvezni sekretariat pazi, da z določitvijo 

tega kontingenta ne poruši načrtovanih sorazmerij v plačilni 
bilanci oziroma da zaradi delitve kontingentov za izvoz ne nasta- 
nejo motnje pri oskrbi domačega trga. 

18. člen 
V tej določbi osnutka je predviden režim uvoza za potrebe 

družbenopolitičnih skupnosti ter njihovih organov in organizacij. 
Predlagano je, da smejo družbenopolitične skupnosti ter njihovi 

organi in organizacije uvažati blago in storitve do določenega 
obsega plačila zneska deviz, ki ga z aktom določi pristojni organ, 
t. j. skupščina zadevne družbenopolitične skupnosti. 

Kadar gre za blago, za katero je predpisano, da se uvaža na 
podlagi kontingenta oziroma dovoljenja, je treba tudi za ta uvoz 
dobiti kontingent oziroma dovoljenje. 

Predlagana rešitev se razlikuje od veljavne rešitve, po kateri je 
bilo potrdilo Gospodarske zbornice Jugoslavije, da se zadevno 
blago ne proizvaja v državi, nadomestilo za kontingent. 

V razmerah, ko postane kontingent izključno zaščitna katego- 
rija domače proizvodnje, ni razlogov, da negospodarstvo drugače 
uvaža blago na kontingentu kot gospodarstvo. 

Pri tem smo upoštevali, da se bo blago na kontingentu bistveno 
zmanjšalo in da se bodo pri delitvi kontingentov v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije za vse organizacije pojavila uvozna podjetja, 
če gre za subjekte, ki neposredno ne sodelujejo pri delitvi kontin- 
gentov v Gospodarski zbornici Jugoslavije. 

Predlagano je, naj se Zvezni sekretariat za notranje zadeve 
pooblasti, da uredi uvoz in izvoz varnostnih sredstev in reproduk- 
cijskega materiala, potrebnega za njihovo proizvodnjo. Predla- 
gano je, naj zunanjetrgovinski promet varnostnih sredstev oprav- 
lja Zvezni sekretariat za notranje zadeve oziroma po nejgovem 
pooblastilu Inštitut za varnost. 

Inštitut za varnost, ki je v sestavi Zveznega sekretariata za 
notranje zadeve, je predlagal spremembo in dopolnitev zakona 
o prometu blaga in storitev s tujino, t. j., naj se analogno Zvezni 
direkciji za proizvode za posebne namene z zakonom določi, da 
lahko opravlja zunanjetrgovinski promet varnostnih sredstev in 
opreme. 

Inštitut za varnost v obrazložitvi svojega predloga navaja, da je 
po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
delovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih organi- 
zacij pooblaščen, da v okviru svojega delovnega področja oprav- 
lja promet specifičnih sredstev, ki se uporabljajo pri delu varnost- 
nih organov in služb. 

V skladu z navedenimi zakonskimi rešitvami inštitut nepo- 
sredno opravlja promet specifičnih varnostnih sredstev in opreme 
v državi in S tujino, na zahtevo varnostnih organov in služb ter 
drugih subjektov sistema družbene samozaščite pa tudi za nji- 
hove potrebe. 

19. člen 
Določeno je, da zvezni upravni organ za ekonomske odnose 

s tujino spremlja uresničevanje plačilne bilance po oblikah izvoza 
in uvoza blaga, zlasti prostega uvoza, saj je odstotni delež tega 
uvoza v celotnem jugoslovanskem uvozu zelo visok po liberaliza- 
ciji uvoza. 

V 20. členu je predlagano, naj se kot izjema določijo pogoji, pod 
katerimi se lahko šteje, da je bilo blago izvoženo in uvoženo, 
čeprav ni šlo čez carinsko črto. 

V praksi se namreč dogaja, da domača podjetja na podlagi 
pogodbe, sklenjene s tujo firmo, opravljajo določeni promet blaga 
in storitev s tujino, ne da bi šlo blago čez jugoslovansko mejo 

Praviloma mora podjetje po sklenjeni pogodbi o opravljanju 
določenega zunanjetrgovinskega posla v predvidenem roku izvo- 
ziti oziroma uvoziti batgo, kar potrdi s carinskimi deklaracijami 
o izvozu in uvozu. To je osnova tudi za plačilo oziroma sprejetje 
plačila iz tujine, opravičilo prijavljenega zunanjetrgovinskega 
posla in uveljavitev določenih pravic 

Vendar se v določenih primerih, zlasti takrat, ko gre za posa- 
mezne faze izvoznega oziroma uvoznega posla, zastavlja vpraša- 
nje, ali je sploh potrebno, da gre blago tudi fizično čez jugoslo- 
vansko mejo. 

V takih primerih bi celoten izvozni oziroma uvozni posel zahte- 
val dodatne stroške zaradi prevoza blaga do meje oziroma čeznjo. 

V praksi se najpogosteje dogaja, da domače organizacije na 
podlagi pogodbe, sklenjene s tujo firmo, začasno uvažajo tuje 
blago zaradi oplemenitenja. Po končanem oplemenitenju ostane 
del oplemenitenega blaga v državi, saj le-to blago domača organi- 
zacija kupi od tuje firme - lastnika blaga. Z zakonom predvideni 
primeri izvozno-uvoznega carinjenja so bili poleg oplemenitenja 
posli oddaje graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu, ko 
ta izvajalec odda del posla (dobavo dela opreme) domačemu 
podjetju. 

Poleg primerov, navedenih v zakonu, je v praksi še vrsta drugih 
primerov, ko blago ne gre čez carinsko črto, t. j. ostane v državi, 
vendar je plačilo zanj izvršeno ali prejeto v devizah. 

Zaradi fiktivnega izvozno-uvoznega carinjenja blaga, ki ne gre 
čez jugoslovansko mejo, če to ni omejeno na določene primere, je 
mogoče uzakoniti uporabo tega načina za razvijanje kupoprodaj- 
nih razmerij med domačimi osebami proti plačilu v devizah. 
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S tem, da smo omogočili izvozno-uvozno carinjenje blaga, ne 
da bi šlo le-to čez carinsko črto, smo se izognili nepotrebnemu 
plačilu prevoznih stroškov, ki bi jih plačali, če bi blago izvozili iz 
Jugoslavije, nato pa takoj uvozili v Jugoslavijo samo zato, da bi ga 
ocarinili in da bi šlo čez mejo, iz priznanega izvoznega tretmaja pa 
so v takih primerih izhajale tudi druge prednosti za izvoznike, kot 
so pravica do uvoza iz naslova pogojno prostega uvoza (poveča- 
nje družbeno priznanih reprodukcijskih potreb) in druge predno- 
sti, ki jih imajo izvozniki z uresničevanjem izvoza in deviznega 
priliva. 

Spričo navedenega predlagamo, naj se omogoči izvozno- 
uvozno carinjenje, tako da bi Zvezni sekretariat za ekonomske 
odnose s tujino v navedenih in podobnih primerih odobraval 
izvozno-uvozno carinjenje blaga. 

IV. POGLAVJE - POSEBNE OBLIKE 
ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA 

21. do 30. člen 
Določbe 21. do 30. člena osnutka zakona urejajo posebne 

oblike zunanjetrgovinskega prometa. 
V 21. členu je predlagano, da je uvoz opreme in drugega blaga, 

ki je ustanoviteljska vloga tuje osebe ali povečanje te vloge, prost 
v skladu s pogodbo o zavarovanju podjetja oziroma pogodbo 
o vlaganju v podjetja. 

22. do 26. člen 
Dolobče teh členov osnutka zakona urejajo posle dolgoročne 

kooperacije domačih in tujih oseb. 
Določeno je, kaj je mišljeno z dolgoročno proizvodno koopera- 

cijo podjetij in tujih oseb. To so sodelovanje pri proizvodnji 
skupnega proizvoda, menjava delov, sklopov, podsklopov, delov, 
ki se vgrajujejo v skupni proizvod, dobava po/proizvodov, delov in 
komponent ene pogodbenice in dobava gotovega proizvoda, 
v katerega se vgrajujejo ti deli, polproizvodi in komponente druge 
pogodbenice. 

Predlagana je možnost za uvoz opreme v okviru dolgoročne 
proizvodne kooperacije, saj to zahtevata modernizacija obstoječe 
opreme in izvoz nove tehnično-tehnološke sodobnejše opreme, 
da bi bilo zagotovljeno enakopravnejše razmerje med domačimi 
gospodarskimi subjekti in tujimi subjekti v okviru kooperacije. 
Tako omogočen uvoz opreme bi zagotovil nadaljnji razvoj 

. domače industrije, t. j. večje vključevanje domače strojne indu- 
strije v mednarodno delitev dela oziroma na višji tehnično-tehno- 
toški ravni. 

Posli dolgoročne proizvodne kooperacije so se v zadnjih dveh 
letih zelo povečali. Vendar to povečanje ni bilo rezultat razvoja 
višjih oblik sodelovanja s tujino, temveč sklepanja poslov, da bi se 
uveljavile določene ugodnosti v veljavnem režimu uvoza in plače- 
vanja. V blagovnem režimu se to nanaša na izjemo glede obvez- 
nega priskrbovanja kontingentov v režimu plačil, izjemo glede 
vseh omejitev pri plačevanju uzvoza, ki so veljale v zadnjih dveh 
letih (prednosti pri plačevanju, izločanje deviz na ravni pooblašče- 
nih bank za kritje splošnih družbenih potreb ipd.), in pri režimu 
uvozne obremenitve, ker se ni uporabljala taksa za plačilo v tujini, 
saj potekajo ti posli praviloma prek kontokorentnih računov, naj- 
pogosteje pa so bili na podlagi remplacementa na uvozni strani 
oproščeni tudi dela drugih uvoznih davščin. 

Da bi nadaljnji razvoj teh poslov zaželeno usmerili, predlagamo 
navedeno definicijo poslov dolgoročne proizvodne kooperacije 
s tujino, in s tem preprečili sklepanje komercialnih vezanih 
poslov, ki ne vsebujejo osnovnih atributov proizvodne koopera- 
cije. 

V kooperacijo ne bi mogli uvrstiti poslov, ko se uvažajo proiz- 
vodi raznovrstne proizvodne dejavnosti. 

Predvideno je, da bi bila pogodba o dolgoročni kooperaciji 
sklenjena pisno, pri čemer morajo pogodbe poleg bistvenih ele- 
mentov vsebovati tudi elemente, nujne za obračun oziroma plače- 
vanje in sprejemanje plačil prek-medsebojnih dobav sestavnih 
delov v okviru kooperacije oziroma opravljanja in uporabe z zako- 
nom določenih storitev ipd. 

Predpisano je, da mora biti vrednost izvoza in uvoza v okviru 
kooperacije vsaj enaka oziroma v sorazmerju 1:1; v tem primeru 
sta izvoz in uvoz prosta. Če je vrednost izvoza večja od vrednosti 
uvoza, se uporabljajo predpisi, ki veljajo za reden izvoz blaga. 

Pogodbe o dolgoročni kooperaciji s tujino registrira Zvezni 
sekretariat za ekonomske odnose s tujino (prej Zvezni komite za 
energetiko in industrijo), vendar jih ne odobrava. 

Kar se tiče dosedanje tendence, zaradi povečanja teh del in 
odmika od industrijske in druge kooperacije, večje liberalizacije 
uvoza, poenotenja pogojev za gospodarjenje za reden uvoz in 
izvoz prek kooperacije, ne bo več potrebno uporabljati koopera- 
cije kot oblike, da bi se izognili restrikcijam in obremenitvam, ki 

veljajo za reden uvoz. Poleg tega je z zakonom določena defini- 
cija, da se za kooperacijo šteje predvsem menjava delov za proiz- 
vodnjo skupnega proizvoda ter opravljanje in uporaba določenih 
storitev, ki naj bi prav tako prispevala k spravljanju kooperacije 
v realne okvire. 

Določeni so primeri, ko zvezni upravni organ, pristojen za 
ekonomske odnose s tujino, pogodbe o kooperaciji oziroma nje- 
nih sprememb in dopolnitev ne bo vpisal v register (26 člen). 
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Zvezni izvršni svet, ne 
more pa se voditi upravni spor. Tako je postopek za prijavljanje 
teh pogodb izenačen s postopkom za prijavljanje pogodb o skup- 
nih naložbah. 

U 27. členu predlagamo, naj se z zakonom določi, kaj se šteje za 
kompenzacijski posel, drugače od drugih vezanih poslov izvoza in 
uvoza. Za kompenzacijski posel s tujino bi se po predlagani 
definiciji šteli samo posli zamenjave, torej, kjer se izvoz blaga in 
storitev plačuje z uvozom blaga in storitev v enaki vrednosti; te 
posle pa bi odobraval Zvezni sekretariat za ekonomske odnose 
s tujino. Prav tako predlagamo, da se lahko prek zamenjave 
izjemoma uvozi oprema za povečanje obsega in tehnične ravni 
proizvodnje, če se ta uvoz plača z izvozom blaga, proizvedenega 
s to opremo. Merila za odobritev teh poslov bi bila, da za izvoz ni 
mogoče sprejeti plačila v devizah zaradi plačilnobiiančnih težav, 
v katerih je država, v katero se izvaža. Zvezni izvršni svet bi 
predpisal natančnejše pogoje, način in roke, pod katerimi bi se 
lahko opravljali ti posli, s tem predpisom pa bi se lahko tudi za 
posamezne vezane posle izvoza in uvoza predpisala obveznost, 
da se dobi odobritev pristojnega organa, ter pogoji za odobritev 
teh poslov. 

Navedeno predlagamo zato: 
- da bi se opravljanje poslov ob odobritvi zveznega upravnega 

organa ohranile samo, če so ti posli izjema v primerjavi z rednim 
izvozom in uvozom, kar pa so posli zamenjave, če je njihov način 
plačevanja s tujino drugačen od običajnega. S tem se zmanjšuje 
administrativni postopek Zveznega sekretariata za ekonomske 
odnose s tujino, ker ni več velikega pritiska tudi v zvezi z drugimi 
»vezanimi posli«; 

- da se organizacijam združenega dela bolj omogoči, da lahko 
samostojno sklepajo druge vezane posle izvoza in uvoza, če to 
zahteva interes domačega in tujega partnerja; 

- da bi se odpravila ugotovljena praksa, da se z odobritvijo 
zveznega upravnega organa krijejo precejšnji odmiki v cenah pri 
izvozu in uvozu od cen tega blaga na svetovnem trgu, ker bi se 
s prostim sklepanjem teh poslov povečala odgovornost podjetja. 

Pri tem smo upoštevali, da se ti posli zmanjšujejo z organizira- 
njem dela deviznega trga, ker je njihova rast nad normaio bila bolj 
rezultat oteženega plačevanja do tujine, kot pa dejanskih potreb 
partnerjev, da vežejo izvoz in uvoz. Poleg tega precejšen del 
dosedanjih vezanih poslov ni temeljil na pogodbi med domačo in 
tujo osebo, temveč je bil to vezan posel na naši strani, tuje osebe 
pa med seboj niso bile povezane. 

Glede predloga iz drugega odstavka tega člena, ki določa mož- 
nost, da se tudi uvoz opreme, ko se odplačuje z dobavami blaga, 
proizvedenega s to opremo, omogoči z zamenjavo, kaže, da bi bila 
tudi to izjema, in ne bi neugodno vplivala na plačilno bilanco 
države, ker je pod kontrolo pristojnega zveznega organa, gre pa 
za večjo proizvodnjo za izvoz, ki jo omogoča uvožena oprema. 

28. člen 
Pod pojmom posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu so 

taksativno naštete blagovne in finančne transakcije, ki pomenijo 
oblike poslov posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, za 
katere morajo biti organizacije združenega dela registrirane, če 
jih želijo opravljati. 

Natančnejše predpise o teh poslih izda Zvezni izvršni svet. 
Pri izdaji zakona ob koncu leta 1985je bila zakonska določba, ki 

ureja te posle, dopolnjena z nekaterimi rešitvami iz prakse iz 
spremnih predpisov, ki so materialne narave (vprašanje obravna- 
vanja teh poslov v primerjavi z rednim izvozom in uvozom ipd.). 

Predlagamo, naj se pri poslih replacementa opravljata izvoz in 
uvoz prosto, glede na to, da so ti posli koristni, saj se z izvozom 
domačega blaga dosežejo določeni pozitivni finančni učinki, uvoz 
blaga pa zagotavlja, da domači trg ne bo oškodovan zaradi izvoza 
blaga, ki je praviloma strateškega pomena (npr. nafta). 

Posli zunanjetrgovinskega replacementa - izvoz in uvoz isto- 
vrstnega blaga (drugače od carinskega replacementa, ki je širši) 
ne pomenijo začasnega izvoza in uvoza, vendar so v bistvu nev- 
tralni, ker se izvaža domače blago, v zamenjavo pa se na domači 
trg uvaža tuje blago iz iste postavke carinske nomenklature. 
Razlogi za opravljanje teh poslov so bodisi ekonomski bodisi da 
gre za sezonsko blago, ki ima ugodnejše pogoje za izvoz oziroma 
uvoz v določenih časovnih obdobjih. 

Predlagamo, naj se v okvir posredniških poslov v zunanjetrgo- 
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vinskem prometu uvrstijo tudi posli zamenjave, če je to nujno 
zaradi prevzemanja blaga iz držav v razvoju z oteženim plačilom, 
za katero pa ni interesa za uvoz v državi, in poslov konverzije 
jugoslovanskega dolga v dinarje, s katerimi naj bi se nanovo 
omogočilo zmanjšanje jugoslovanskega terjatvenega salda, pred- 
vsem v klirinških državah. 

V primerjavi s sedaj veljavnimi določbami zakona predlagamo, 
naj se z zakonom natančneje določijo merila za opravljanje posa- 
meznih reeksportnih poslov, s čimer bi se z zakonom objektivizi- 
rali pogoji za pridobitev soglasja za opravljanje teh poslov in tako 
zmanjšala diskrecijska pravica pristojnih organov. 

29. člen 
Glede na to, da obstajajo poleg blagovnih list brezcarinske 

menjave, ki je povezana z menjavo v obmejnih območjih s posa- 
meznimi sosednimi državami, tudi širše blagovne liste, ki obse- 
gajo blago, ki se ne proizvaja v obmejnem območju oziroma ki ni 
namenjeno potrebam tega območja, predlagamo možnost, da se 
v okviru obmejne menjave s sosednimi državami pojavi tudi blago 
s širšega območja oziroma proizvedeno tudi zunaj obmejnega 
območja, s tem pa so lahko v tem primeru kot subjekti - nosilci 
maloobmejnega prometa vsa podjetja s tega območja ali deli 
podjetij zunaj tega območja, ki so registrirani za opravljanje tega 
prometa. 

30. člen 
S to določbo so urejeni pogoji za izvoz in uvoz v okviru sejem- 

skih kompenzacijskih poslov s tujino. 
Zvezni izvršni svet bi vsako leto določil, do katere vrednosti se 

sme izvoziti in uvoziti iz tega naslova, in sicer za vsak sejem 
posebej (Graz, Alpe-Adria idr.). 

Blagovne liste izvoza in uvoza bi določala Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije. 

V. POGLAVJE - STORITVE 
V ZUNANJETRGOVINSKEM PROMETU 

31. do 54. člen 
Določbe teh členov se nanašajo na urejanje opravljanja gospo- 

darskih storitev v zunanjetrgovinskem prometu po podjetju. 
Definirane so posamezne oblike gospodarskih storitev s tujino, 

kot so posli mednarodne špedicije, posli mednarodnega prevoza 
blaga in potnikov, mednarodni prometno-agencijski posli, turi- 
stični posli s tujino, posredovanje in zastopanje v prometu blaga 
in storitev, gostinski posli s tujino, opravljanje posamičnih storitev 
športnega lova in ribolova tujim osebam in posli pogodbene 
kontrole kakovosti in količine blaga in drugih gospodarskih stori- 
tev, ki jih je bilo doslej več, zato so posebej določeni z zakonom. 

31. do 40. člen 
V teh členih je urejeno izvajanje investicijskih del v tujini ozi- 

roma natančno določeno, kaj vse se šteje za izvajanje investicij- 
skih del v tujini, ter določene posebnosti v primerjavi z rednim 
izvozom in uvozom, za katere je značilen tovrstni zunanjetrgovin- 
ski promet, oziroma opravljanje storitev in izvoz opreme in materi- 
ala oziroma uvoz, ki spremlja izvajanje investicijskih del v tujini. 

S tem bi se tako kot pri zajetju zakonske regulative, ki ureja 
dolgoročno proizvodno kooperacijo s tujino, oddajanje graditve 
investicijskih objektov v državi tujemu izvajalcu, pridobivanje in 
odstop materialnih pravic, s tem osnutkom zakona precej zmanj- 
šala sedanja regulativa na področju ekonomskih odnosov s tujino, 
s čimer bi pridobili pri preglednosti, preciznosti in enotnosti 
urejanja zunanjetrgovinskega prometa blaga in storitev kot ce- 
lote. 

32. člen vsebuje definicijo, kaj se šteje za izvajanje investicijskih 
del v tujini. Na predlog Gospodarske zbornice Jugoslavije je 
vključena določba pod 7), s katero so med posle izvajanje investi- 
cijskih del v tujini uvrščeni posli inženiringa. 

1. Izvajanje investicijskih del v tujini in oddajanje 
investicijskih del tuji osebi v Jugoslaviji 

33. člen določa, da smejo pogodbo o izvajanju investicijskih del 
v tujini skleniti ali podjetje - izvajalec, če je registrirano za izvoz 
in uvoz teh storitev, ali zunanjetrgovinsko podjetje kot nosilca 
posla, pogodbo pa lahko skleneta tudi skupno, če se skupaj 
pojavljata kot nosilca posla. 

Ta člen določa, da sme nosilec posla za izvajanje investicijskih 
del v tujini najeti domače ali tuje kooperante, kooperanti pa 
proizvajalce. 

V 34. členu predlagamo, kaj mora vsebovati pogodba o izvaja- 
nju investicijskih del v tujini, pri čemer mora poleg bistvenih 
elementov pogodbe izvajalec del zagotoviti plačilo v državah 

z oteženim plačilom, tako da priskrbi garancijo prvorarazredne 
tuje banke ali da kako drugače jamči za zanesljivo plačilo teh del. 

35. člen natančneje ureja kooperantsko razmerje med domačim 
izvajalcem del in tujo osebo, s katero skupaj izvajata ta dela. 

V 36. členu zakona so določeni pogoji, pod katerimi podjetja 
nabavljajo opremo za izvajanje del v tujini (lastna osnovna sred- 
stva), opremo in material, ki ga vgrajujejo v objekt, ki se gradi 
v tujini. 

Predlagamo, naj se obdržijo rešitve, sprejete leta 1985, ki ob 
popolni svobodi poslovanja usmerjajo izvajalce investicijskih del 
v tujini, da bolj uporabljajo domačo opremo (kot osnovna srestva 
in za vgraditev v investicijski objekt), in sicer če to omogočajo 
pogoji in domači material. 

Zato predlagamo, da smejo organizacije nabavljati v tujini 
opremo in material predvsem če gre za opremo in material, ki se 
ne proizvaja v državi, ali če so za to drugi opravičeni razlogi 
(natečajni pogoji tujega investitorja, neustrezna oprema in mate- 
rial v državi ipd.). 

Za nakup opreme in materiala v tujini ne veljajo predpisi, ki 
veljajo za uvoz v Jugoslavijo. 

Predlagamo, naj se uvoz delovnih sredstev za izvajanje investi- 
cijskih del uvrsti v postopek obveznega zbiranja ponudb, kjer bi 
bila obvezna udeležba domače strojne industrije. 

V 37. členu predlagamo, da ostanejo veljavne rešitve pri vračilu 
osnovnih sredstev z gradbišča v tujini po končanih delih. Uvoz 
takšnih sredstev, uporabljenih za izvajanje investicijskih del, je 
prost. 

V 38. in 39. členu je urejeno oddajanje izvajanja investicijskih 
del oziroma posameznih del na investicijskem objektu tujemu 
izvajalcu v Jugoslaviji, kar je bilo gradivo posebnega zakona. 

Po posameznih členih je urejeno naslednje; 
V 38. členu predlagamo, da se oddajanje graditve objekta 

v Jugoslaviji tuji osebi opravi samo na podlagi razpisane licitacije 
oziroma zbiranja ponudb pod pogoji, ki zagotavljajo, da bodo na 
licitaciji navzoča domača podjetja, ki bodo imela prednost, če 
ponudijo enake pogoje. 

39. člen - predvideva med drugim tudi obveznost domačega 
investitorja, da zagotovi od tujega izvajalca garancijo za povračilo 
morebitne škode (izogibanje in neredno izpolnjevanje pogodbe) 
ter položitev varščine za udeležbo na licitaciji. 

40. člen - določena obveznost vpisa izvajanja investicijskih del 
v tujini oziroma pogodbe o oddaji graditve objekta tujemu izva- 
jalcu v Jugoslaviji pri Zveznem sekretariatu za ekonomske odnose 
s tujino, ki pogodbe ne vpiše, če ni v skladu s tem zakonom in 
drugimi predpisi ali če je v nasprotju z interesi varnosti ali 
obrambe države. 

2. Druge storitve v zunanjetrgovinskem prometu 

41. do 51. člen 
Druge gospodarske storitve v zunanjetrgovinskem prometu so 

izdane za registracijo (delovnega področja) podjetja, ker se to 
vpiše v sodni register za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa 
po vrsti storitev, ki jih opravlja. 

41. člen 
Navaja, katere storitve lahko opravljajo podjetja, registrirana za 

posle mednarodne špedicije. 
42. člen - določa, da smejo podjetja, registrirana za medna- 

rodni prevoz blaga in potnikov, opravljati te storitve v železni- 
škem, cestnem, pomorskem, zračnem, jezerskem in rečnem pro- 
metu. 

43. člen - določa, katere storitve sme opravljati podjetje, regi- 
strirano za mednarodne prometno-agencijske posle. 

44. člen - določa, katere turistične storitve smejo opravljati 
podjetja, registrirana za opravljanje teh storitev v zunanjetrgovin- 
skem prometu. 

45. člen - določa storitve v zvezi z oskrbovanjem tujih in 
domačih prevoznih sredstev, ki vozijo na tujih relacijah, opravlja- 
njem luških storitev, letaliških storitev in storitev skladiščenja, ki 
so zelo pogoste v poslovanju s tujimi osebami. 

46. člen - ureja vprašanja v zvezi z urejanjem mednarodnih 
sejmov v Jugoslaviji in sodelovanje podjetij na sejmih in razstavah 
v tujini. 

47. člen - ureja razmerje med podjetji, ki opravljajo pogodbeno 
kontrolo kakovosti in količine blaga v izvozu in uvozu ter domačih 
in tujih oseb, ki se zanje opravljajo te storitve, ter posle, ki se 
opravljajo v okviru te kontrole in drugo. 

48. člen - določa storitve raziskovanja in atestiranja v zunanje- 
trgovinskem prometu. 

49. člen 
Ta člen ureja posle v zvezi z zastopanjem tujih firm. 
V tem členu je natančneje določeno, kaj se šteje za posle 
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zastopanja. Le-ti zajema/o: v imenu in za račun tujih firm opravlja- 
nje poslov pred sklenitvijo pogodb o nakupu in prodaji blaga aH 
storitev, vzpostavljanje stikov med tujo firmo in jugoslovanskimi 
podjetji za sklenitev pogodb ter posle, ki se nanašajo na izpolnje- 
vanje teh pogodb. 

Za posle zastopanja tujih firm se šteje tudi sklenitev pogodbe 
o nakupu ali prodaji blaga ali pogodba o opravljanju storitev 
v imenu in za račun tuje firme ter pogodba o konsignacijskem 
skladišču in servisu za vzdrževanje uvožene opreme oziroma 
trajnih potrošnih dobrin. 

Zvezni izvršni svet izda na podlagi mnenja Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije natančnejše predpise o teh poslih. 

V zvezi z dosedaj veljavnimi rešitvami je novost določba, v kateri 
je določeno, da morajo konsignatorji zagotoviti servis, potrošni 
material in pribor ter nadomestne dele za opremo in trajno 
potrošno blago, ki ga prodajajo s konsignacijskih skladišč ter 
omenjene pogodbe evidentirati v zveznem upravnem organu, 
pristojnem za ekonomske odnose s tujino. Uvoz bi bil prost, limita 
pa bi bila višina zastopniške provizije. 

50. člen - ureja prodajo tujega blaga in blaga domače proizvod- 
nje iz brezcarinskih prodajaln. Predlagano je, da se lahko tuje 
blago začasno hrani v brezcarinski prodajalni za prodajo za 
devize na podlagi pogodbe, ki jo imetnik prodajalne sklene nepo- 
sredno s tujo osebo (komisijska pogodba) ali na podlagi pogodbe 
z generalnim zastopnikom tuje osebe v Jugoslaviji. V omenjenih 
prodajalnah bi se lahko prodajalo blago, ki se začasno uvozi 
v okviru dovoljenega reeksportnega posla. Zvezni izvršni svet bi 
po potrebi urejal, katerega blaga ni mogoče prodati v teh proda- 
jalnah in obveznosti imetnika prodajalne, da v določenem 
odstotku zagotovi prodajo domačega blaga za devize. Novost je; 
da se lahko blago iz teh prodajaln proda tudi domačim fizičnim 
osebam. 

V 51. členu - je predlagano, da smejo podjetja za opravljanje 
gospodarskih dejavnosti v carinski coni prosto uvažati blago in 
storitve v coni. Predlagano je tudi, da se sme blago iz cone 
v Jugoslavijo samo začasno uvoziti za oplemenitenje in oplemeni- 
teno ponovno vrniti v cono ali izvoziti. Torej bi za dokončni uvoz 
blaga iz cone v Jugoslavijo veljal režim rednega uvoza. 

Pogoji za uvoz storitev, tuja predstavništva in 
prodaja tujih eksponatov 

52., 53. in 54. člen 
Zvezni izvršni svet je na seji dne 13. avgusta 1987 sklenil, da se 

za izboljšanje posameznih rešitev v zakonu v zvezi z uporabo 
storitev tujih oseb v pristojnih zveznih organih Zveznemu sekreta- 
riatu za ekonomske odnose s tujino pošljejo ustrezni predlogi. Le- 
te sta poslala zvezni komite za promet in zveze ter Jugoinspekt in 
opozorila na prakso v svetu. Ko gre namreč za storitve prevoza, je 
več držav določilo obvezno uporabo domačih prevoznih zmoglji- 
vosti za prevoz blaga, ki se izvaža na kredit ali se šteje za »državno 
breme-. 

Posamezne države so tudi pri kontroli kakovosti in količine 
blaga predpisale pogoj, da jo pri večjih nabavah opravljajo 
domače organizacije. 

Urejanje tako imenovanih netradicionalnih storitev (informa- 
tika, telekomunikacija, bančništvo, zavarovanje, komercialne, 
pravne, računovodske in druge storitve) je zelo kompleksno vpra- 
šanje. 

Izkušnje industrijsko razvitih držav opozarjajo na zapletenost in 
heterogenost zakonske regulative glede na specifične značilnosti 
vsakega izmed teh sektorjev, njihov pomen in občutljivost za 
ekonomski, socialni razvoj in varnost države. 

To snov ureja veliko zelo različnih zakonskih aktov, pri federal- 
nih državah (ZDA, Kanada) pa je zakonska ureditev razdeljena 
med zvezne države in federalne enote. 

Te države se ščitijo z različnimi sredstvi, vštevši pogoje in 
standarde za ustanovitev in poslovanje tujih firm, ki opravljajo 
take storitve. 

Pri storitvah v mednarodnem prometu se najpogosteje ome- 
njajo storitve na področju gradbeništva, prometa in zvez, gostin- 
stva in turizma ter druge storitve v zvezi s trgovino, kot so bančne 
storitve, zavarovalne storitve in podobno. V predlaganih določbah 
44. do 54. člena so definirane storitve, ki so značilne za zunanjetr- 
govinski promet, s tem da je dana možnost, da se lahko za storitve 
v zunanjetrgovinskem prometu štejejo tudi druge storitve z med- 
narodnim elementom. 

Pri urejanju storitev, ki jih subjekti določenih držav opravljajo ali 
uporabljajo v medsebojnem razmerju s subjekti drugih držav, 
sedanja zakonska ureditev v mednarodni praksi opozarja na 
naslednja načela. 

V prvi vrsti je to vzajemnost pri opravljanju in uporabi storitev 

v večstranskih in dvostranskih sporazumih, izraža pa se pri pravici 
ustanavljanja podjetja in opravljanja določenih storitev dejavnosti 
tujih oseb na ozemlju določene države. 

Drugo načelo je nacionalni tretma v storitvenih transakcijah, ki 
temelji na načelu, da tuji izvajalec storitve nima ugodnejšega 
položaja od tistega, ki ga ima domači izvajalec storitve. 

Izjema iz tega pravila je določena zaščita nacionalne varnosti, 
premoženja ali industrije oziroma storitev v zvezi z razvojem. 

V precejšnjem številu držav imajo monopolni položaj podjetja, 
ki opravljajo storitve; le-ta se odraža v dajanju posebnih olajšav 
državnemu podjetju (na primer višja tarifa pri letaliških storitvah 
za tujega prevoznika glede na domačega prevoznika v letalskem 
prometu). 

Tu je še načelo transparentnosti oziroma objavljanja vseh 
domačih predpisov, ki se neposredno ali posredno nanašajo na 
opravljanje storitev v zunanjetrgovinskem prometu. 

Zato in glede na določbe zakona o podjetjih, s katerimi se 
omogoča ustanavljanje mešanih in zasebnih podjetij tujih oseb za 
opravljanje storitvenih dejavnosti, je predlagano, da sme Zvezni 
izvršni svet v primerih, določenih v zakonu, predpisati pogoje, pod 
katerimi smejo domače osebe uporabljati storitve tujih oseb, in 
pogoje, pod katerimi smejo tuje osebe opravljati storitve dejavno- 
sti v Jugoslaviji, s tem da morajo tuje osebe, ki opravljajo storitve 
v Jugoslaviji spoštovati jugoslovanske predpise, mednarodne 
konvencije in profesionalne kodekse. 

53. člen 
Predlaga, da se z zakonom natančneje določi, katera dela smejo 

tuje osebe opravljati prek svojih predstavništev v Jugoslaviji. Le-ta 
bi lahko tako kot dosedaj opravljala predhodna in pripravljalna 
dejanja v zvezi s sklenitvijo pogodbe, vendar pa ne bi smela 
skleniti pogodbe. 

Predlagano je tudi, da se natančneje določi, kaj Zvezni izvršni 
svet ureja s podzakonskim aktom. 

54. člen 
Predlaga, da se ohrani možnost, da razstavljalci iz držav v raz- 

voju na mednarodnih sejmih v Jugoslaviji s prodajo predmetov 
svoje domače obrti in obrtništva na sejmih zagotovijo plačilo 
stroškov razstavljanja na sejmu. 

VI. ZAČASNI IZVOZ IN UVOZ 

55. do 59. člen 
55. do 59. členi osnutka urejajo začasni izvoz in uvoz. 
Urejanje začasnega izvoza in uvoza je bilo leta 1985 preneseno 

iz carinskega zakona, ko so bile uvedene tudi nekatere nove 
rešitve, kot je uvoz opreme v zakup (leasing), tako da v obdobju 
uporabe omenjenih rešitev 1986-1988 ni bilo večjih pripomb, 
razen v delu začasnega izvoza in uvoza, ki ga opravijo občani 
(predlagane so bile ustrezne spremembe v oddelku, ki ureja izvoz 
in uvoz po občanih) v delu kazenskih določb (predlagane so bile 
spremembe v carinskem postopku pri začasnem uvozu, do kate- 
rega imajo pravico občani). 

Vendar tisto, kar je bilo samo delno sprejeto in kar je bilo kot 
pripomba posameznih gospodarskih grupacij (elektronika - pro- 
izvodnja računalnikov in proizvodnja tovornjakov in drugih 
gospodarskih vozil), to je, da omenjene grupacije menijo, da uvoz 
proizvodov, predvsem električnih računalnikov in tovornjakov, 
ogroža domačo proizvodnjo, zato so predlagali, da se ta oblika 
uvoza ohrani, vendar naj to ne bo začasni, temveč redni uvoz. 

V okviru Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino so bile pri 
izdaji zakona o prometu blaga in storitev s tujino in v letih 1984 in 
1985 proučene rešitve, ki se nanašajo na jemanje in dajanje 
opreme v zakup oziroma -leasing«. Pri tem je bila ob tej priložno- 
sti širša razprava o tej obliki uvoza, ki so se je udeležili znanstveni 
delavci in predstavniki gospodarstva. Splošni sklep je bil, da je ta 
oblika nerazvita v jugoslovanski praksi delno tudi zaradi neustrez- 
nih sistemskih rešitev. Hkrati je bilo sklenjeno, da bi razvijanje 
omenjene oblike poslovanja s tujino, predvsem pa ko gre za 
možnosti izvoza jugoslovanske opreme in tehnologije, jugoslo- 
vanskemu gospodarstvu omogočila večje vključevanje v medna- 
rodno delitev dela, zlasti če upoštevamo trenuten mednarodni 
položaj in motnje v finančnih odnosih in odnosih med valutami. 

Predlagano je bilo tole: 
V 55. členu - je predpisana možnost začasnega izvoza in uvoza 

z obveznim vračilom začasno izvoženega oziroma uvoženega 
blaga v Jugoslavijo oziroma v tujino in končnega izvoza oziroma 
uvoza. 

56. člen - določen začasni uvoz opreme v zakup in pogoji za ta 
uvoz (pogodba, dovoljenje carinarnice, soglasje ZSEOT za 
opremo na kontingentu in dovoljenju). 

Predlagano je, da je tudi začasni uvoz v zakup prost, če podjetje 
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razpolaga s pravico do uvoza. S tem je glede na dosedanjo rešitev 
na eni strani poenostavljen postopek začasnega uvoza v zakup iz 
tega naslova, pri čemer mora podjetje, če gre za opremo, ki se 
ščiti z blagovnim režimom (kontingent, dovoljenje), bodisi razpo- 
lagati s pravico do uvoza bodisi namesto kontingenta ali dovolje- 
nja dobiti soglasje Zveznega sekretariata za ekonomske odnose 
s tujino. 

V istem členu, ki se nanaša na urejanje uvoza v zakup, je 
predlagana možnost začasnega uvoza opreme ob uporabi 
finančne leasing transakcije kot ene možnih oblik uvoza v zakup. 
Značilnost te oblike so določbe, ki definirajo uporabo opreme, 
uvožene v zakup, določene obveznosti v zvezi z vzdrževanjem, ki 
jih prevzame dajalec leasinga (zakupodajalec) in obveznosti upo- 
rabnika leasinga (zakupnika). Ta oblika uvoza je vedno pa bolj pa 
bolj razširjena v svetu, zato je njeno natančno urejanje namenjeno 
aktivnejši vlogi domačih gospodarskih subjektov v zunanjetrgo- 
vinskem prometu. 

V 57. členu je določeno, da se za začasni izvoz in uvoz ne 
uporabljajo predpisi, ki veljajo za dokončen izvoz in uvoz, ter da 
se začasno izvoženo oziroma uvoženo blago sme uporabljati 
samo za namene, za katere je bilo tudi začasno izvoženo oziroma 
uvoženo. 

V 58. členu je določena možnost, da se lahko storitve predelave, 
dodelave in obdelave plačajo oziroma zanje sprejemajo plačila 
v blagu, ki je predmet posla oplemenitenja ali v oplemenitenem 
blagu na podlagi dovoljenja Zveznega sekretariata za ekonomske 
odnose s tujino. 

V 59. členu je predlagano pooblastilo za Zvezi izvršni svet, da 
lahko podrobneje uredi začasni uvoz in izvoz in pri tem določi 
namene in vrste blaga, ki se začasno izvažajo ali uvažajo in 
natančnejše pogoje za opravljanje storitev oplemenitenja blaga 

Praviloma gre za blago, ki se začasno izvozi ali uvozi v zvezi 
s proizvodnjo blaga za izvoz ali opravljanje storitev, v določenih 
primerih pa tudi za razširitev turistične ponudbe ipd. 

VII. POGLAVJE - DRUGE DOLOČBE O IZVOZU 
IN UVOZU 

60. člen 
Po 152. členu ustave SFRJ je s to zakonsko določbo Gospodar- 

ski zbornici Jugoslavije zaupano pooblastilo, da sprejme akte, ki 
urejajo poslovna razmerja z določenimi tujimi firmami in fizičnimi 
osebami v tujini. 

61. do 65. člen 
Te določbe tako kot druge določbe o izvozu in uvozu urejajo 

posamezna vprašanja, ki so skupnega pomena pri poslovanju 
s tujino ne glede na obliko zunanjetrgovinskega posla. 

Glede posameznih členov predlagamo naslednje: 

61. in 62. člen 
Da bi se določeno blago, ki se kupuje v tujini, lahko nabavilo 

pod najbolj ugodnimi pogoji glede kakovosti, cene, dobavnih 
rokov ipd., je uvoz takega blaga možen na podlagi javne licitacije. 

Zvezni izvršni svet določi, v katerih primerih in za katero vrsto 
blaga je potrebno opraviti uvoz na podlagi javne licitacije ali 
zbiranja ponudb, in predpiše postopek o izvedbi javne licitacije in 
zbiranja ponudb za uvoz blaga. 

Poleg že omenjenega razloga za zagotovitev uvoza pod najbolj 
ugodnimi pogoji (kakovost, cena, dobavni roki), je namen obvez- 
nega zbiranja ponudb in razpisa javne licitacije tudi zaščita 
domače proizvodnje, ker imajo pod enakimi pogoji prednost 
domači proizvajalci blaga, ki se uvaža. 

63. člen 
Ta člen ureja vprašanje izdajanja spričeval oziroma listin, ki 

morajo spremljati blago, ki se izvaža ali uvaža. Po predpisih 
nekaterih držav mora ta spričevala oziroma listine legalizirati tudi 
pristojni organ države izvoznice. Ker po prvem odstavku tega 
člena izdaja ta spričevala oziroma listine Gospodarska zbornice 
Jugoslavije oziroma gospodarske zbornice republik in avtonom- 
nih pokrajin, bi bil za legalizacijo teh spričeval oziroma listin, 
faktur ipd. v tistih primerih, ko to zahteva tuja zakonodaja, pristo- 
jen Zvezni sekretariat za zunanje zadeve. Razlog za to je, da 
spričeval oziroma listin ni mogoče spraviti pod institut •>javnih 
listin-, ki jih legalizira Zvezni sekretariat za zunanje zadeve v smi- 
slu zakona o legalizaciji listin v mednarodnem prometu (Uradni 
list SFRJ št. 6/73). 

Hkrati je Zvezni izvršni svet pooblaščen, da izda natančnejše 
predpise o izdaji zadevnih spričeval. Ta predpis bi zajel spričevala, 
ki spremljajo blago pri uvozu. Do potrebe, da je treba za posa- 
mezno blago izdati certifikat o izvoru ali da se bo blago uporab- 
ljajo v državi kupca blaga (tako imenovana reeksportna klavzula. 

kadar se uvoženo blago ne more reeksportirati v drugo državo) 
pride v primerih, ko obstajajo določene ugodnosti za določeno 
državo ali ko obstaja prepoved izvoza določenih proizvodov 
v določene države. 

V 64. členu so predvideni primeri, ko se v okviru sklenjenih 
pogodb o izvozu in uvozu naknadno ugotovi, da dobavljeno blago 
ne ustreza dogovorjenim pogojem, ko lahko takrat podjetja na 
podlagi komisijske ugotovitve prosto izvozijo oziroma uvozijo 
tako blago, ter v primerih pogodbeno dogovorjenega blagovnega 
rabata. 

65. člen 
V predlagani določbi zakona je glede na to, ali gre za podjetje 

ali drug subjekt, urejeno, katero vrsto blaga in za kateri namen se 
lahko to blago oziroma storitve izvažajo in uvažajo, ne da bi se pri 
tem zaračunala oziroma plačala protivrednost. 

Tako je predlagano, da bi se ohranile veljavne rešitve in da bi 
lahko podjetja v okviru poslov izvoza in uvoza izvažala in uvažala 
brez zaračunavanja oziroma plačila protivrednosti reklamne 
vzorce za blago, s katerim se zagotavlja dogovorjena kakovost, pa 
tudi v drugih primerih, ki so izjema glede na redno poslovanje, ali 
pa če gre za izvoz in uvoz v humanitarne, znanstveno-prosvetne, 
zdravstvene in druge nekomercialne namene (sanitetno vozilo, 
strokovna literatura, proizvodi za varstvo pri delu ipd.) ali pri 
izvrševanju meddržavnih sporazumov, kjer se izvaža in uvaža 
razno blago, ki je predmet teh sporazumov (poštne znamke ipd.). 

Predlagano je tudi, da se ohrani možnost, da lahko negospodar- 
ski organi in organizacije, društva in druge pravne osebe v zvezi 
z opravljanjem svoje dejavnosti pošiljajo in prejemajo blago in 
opravljajo storitve v humanitarne, znanstvenoprosvetne, kulturne, 
zdravstvene, socialne in druge nekomercialne namene. 

To se nanaša na možnost dajanja daril in prejemanja daril 
družbenopolitičnih skupnosti oziroma držav, pomoči za odpravo 
posledic elementarnih nesreč, športnih trofej, verskih relikvij itd. 

Za tak izvoz in uvoz se ne bi uporabljali predpisi, ki veljajo za 
urejanje izvoza in uvoza. 

VIII. POGLAVJE - PRIDOBITEV IN ODSTOP 
PRA VIC INDUSTRIJSKE LASTNINE TER ZNANJA 
IN IZKUŠENJ (know-how) 

V 66. do 71. členu je urejeno pridobivanje in odstopanje pravic 
industrijske lastnine ter znanja in izkušenj (know-how). Ta vpra- 
šanja so bila prvotno urejena z uredbo Zveznega izvršnega sveta 
glede pridobivanja in odstopanja materialnih pravic do tehnolo- 
gije med organizacijo združenega dela in tujimi osebami, pozneje 
pa z zakonom skupaj z dolgoročno proizvodno kooperacijo s tu- 
jino. 

V 67. členu osnutka je definicija pravice industrijske lastnine ter 
znanja in izkušenj (know-how) usklajena z določbami Pariške 
konvencije za varstvo industrijske lastnine, ki jo je ratificirata tudi 
Jugoslavija z uredbo o ratifikaciji Pariške konvencije za varstvo 
industrijske lastnine (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe in 
drugi sporazumi, št. 5/74) smiselno zakonu o varstvu izumov, 
tehničnih izboljšav in znakov razlikovanjš (Uradni list SFRJ št. 34/ 
81), mednarodnim konvencijam o varstvu industrijske lastnine, 
h katerim je pristopila Socialistična federativna republika Jugosla- 
vija, ki urejajo pridobivanje in odstop pravic do izumov (patent) in 
pravice do znakov razlikovanja (model za izkoriščanje, industrijski 
vzorec ali model, tovarniška ali trgovska znamka in storitvena 
znamka), vendar pa tudi nezavarovane pravice do industrijske 
lastnine (know-how) s patenti, ki je že predmet pogodbe kot 
poslovna tajnost. 

68. člen predpisuje, da mora biti pogodba o pridobitvi in 
odstopu materialnih pravic sklenjena pisno in da jo morajo odo- 
briti pristojni organi. 

V 69. in 70. členu je določeno, kaj morajo vsebovati pogodbe 
o pridobitvi pravice do izuma oziroma česa ne smejo vsebovati. To 
so hkrati tudi merila, ki veljajo za zvezni organ pri izdaji dovoljenja 
in registraciji pogodbe. 

71. člen ureja, katera mnenja mora Zvezni sekretariat za eko- 
nomske odnose s tujino priskrbeti in v katerem času mora odgo- 
voriti vložniku zahteve. 

Pooblastilo za izdajo dovoljenja pri izvozu industrijske lastnine 
je bilo treba zadržati za zvezni upravni organ zato, ker mora imeti 
to pod svojo kontrolo, s tem da so v zakonu določeni pogoji za 
sklepanje pogodb. 

IX. POGLAVJE - ZAČASNI UKREPI 

V 72. členu je določena možnost za uvedbo začasnih ukrepov 
v zunanjetrgovinskem prometu. Ukrepi, s katerimi iahko nastopi 
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Zvezni izvršni svet v primeru motenj, nastalih v zunanjetrgovinski 
menjavi, plačilni bilanci ali na domačem trgu, da bi se odpravile te 
motnje, so v določitvi blaga, katerega uvoz je pogojno prost, 
v uvedbi soglasja za uvoz in izvoz ter predpisovanju pogojev za 
uvoz po fizičnih osebah, ti ukrepi morajo biti časovno omejeni (do 
enega leta), v primeru daljših motenj pa mora Zvezni izvršni svet 
obvestiti Skupščino SFRJ. 

73. člen 
G ATT je v svojem 1X1. členu (zaščitna klavzula) dal možnost, da 

se v tistih primerih, ko ima domača proizvodnja zaradi prevelikega 
in hitrega povečanja uvoza škodo, začasno uvedejo zaščitni 
ukrepi oziroma umaknejo že odobrene koncesije in druge obvez- 
nosti G ATT, potem ko je poprej dokazana škoda in opravljeno 
posvetovanje z zainteresiranimi državami. V okviru G ATT se pri- 
pravlja izboljšanje zaščitnega sistema, zato je ustanovljena 
posebna skupina, ki pripravlja nova pravila. 

Glede na to, da je predlagana precejšnja liberalizacija jugoslo- 
vanskega uvoza predvsem s povečanjem števila blaga, ki se lahko 
prosto uvaža, je nujno tudi v ta zakon vključiti mehanizem, ki bo 
zagotovil intervencijo v izjemnih okoliščinah morebitnega pre- 
cejšnjega povečanja uvoza, ki bi utegnil škodovati organizacijam 
združenega dela, katerih proizvodnja bi bila na ta način ogrožena. 

Ta inštitut je treba previdno uporabljati, ker lahko države, ki jih 
je le-ta prizadel, uvedejo »protiukrepe«. 

Zato je tudi predlagano, da je potrebno za uvedbo tega ukrepa 
zagotoviti podatke o nastali in pričakovani škodi, ki bi nastala 
zaradi prevelikega uvoza. Kot možni pobudniki za uvedbo tega 
ukrepa so predlagani Gospodarska zbornica Jugoslavije, zainte- 
resirana podjetja, zvezni organ za ekonomske odnose s tujino in 
zvezni organ za gospodarstvo. Ukrepe bi sprejemal Zvezni izvršni 
svet predvsem tako, da bi začasno omejil uvoz ali pa da bi ustvaril 
možnosti, da se uvedejo drugi ukrepi izvencarinske zaščite 
- uvedba antidumping postopka, uvedba kompenzatorske takse 
ipd. 

X. POGLAVJE - POSPEŠEVANJE IZVOZA 
BLAGA IN STORITEV 

74. do 77. člen 

74. člen 
V primerjavi z veljavnimi rešitvami, ki so bile po sprejetju zakona 

od leta 1985 spremenjene glede tega, kateri zvezni upravni organ 
vodi poseben račun, niso predlagane večje spremembe: 

Na predlog Komisije za kmetijstvo Skupščine SFRJ je predla- 
gano, da se posebej uredijo način uveljavljanja dinarskega vračila 
za kmetijske proizvode in živila v okviru agrokompleksa, ki bi 
potekal na podlagi potrjenih programov izvoza proizvodov tega 
kompleksa in po višini tujih uvoznih barier za te proizvode. 

Predlagano je, da se v 77. členu osnutka določi zakonski rok, 
v katerem mora podjetje poslati dokumente o prejetih dinarskih 
spodbudah pristojni narodni banki (v 60 dneh od dneva prejema 
deviz). Narodna banka lahko v izjemnih primerih ta rok podaljša 
za 60 dni, potem pa bi podjetje izgubilo pravico do spodbud. 

XI. POGLAVJE - Opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v tujini 

78. in 79. člen 
V 78. členu je določeno, da lahko opravljajo podjetja, banke in 

organizacije gospodarske dejavnosti v tujini po tem, ko se vpišejo 
v ustrezni register, ki se vodi pri zveznem upravnem organu za 
ekonomske odnose s tujino, ki nima diskrecijske pravice do odlo- 
čanja. 

V tem členu je določeno, da mora pristojni organ na zahtevo 
ustanovitelja izdati odločbo v 30 dneh po pravilno vloženi zahtevi. 
Zoper odločbo upravnega organa je dovoljena pritožba na Zvezni 
izvršni svet. Odločba Zveznega izvršnega sveta je dokončna in 
zoper njo ni možen upravni spor. 

V 79. členu je določeno, da lahko ne glede na 2. člen tega 
zakona ustanovitelj, brez posebnega vpisa v register, opravlja tudi 
druga dela oziroma dejavnosti v skladu z običaji države, v kateri se 
te dejavnosti opravljajo. 

1. Ustanovitev podjetja v tujini 

80. do 85. člen 
V teh členih so določeni; ustanovitev podjetja v tujini (lastnih in 

mešanih), ustanovitev podjetij in drugih oblik opravljanja gospo- 
darskih dejavnosti v tujini po že ustanovljenih oblikah ter dokazi, 
ki jih vloži ustanovitelj, da bi dobil odločbo o vpisu v register 
podjetja v tujini. 

V 80. členu je določena ustanovitev lastnih in mešanih podjetij 
po subjektih, navedenih v 1. členu zakona, ne glede na delež 
v kapitalu. 

V 81. členu je določeno, da lahko ustanovitelji opravljajo gospo- 
darske dejavnosti v tujini, če zagotovijo pravno varstvo za sred- 
stva, vložena v opravljanje teh dejavnosti, in če zagotovijo kon- 
trolo finančnega poslovanja. 

V tem členu je prav tako določeno, da ustanovitelj iz 1. člena 
tega zakona lahko sklene, da podjetje, ki ga je ustanovil v tujini, 
ustanovi drugo podjetje v tujini, da pristopi kot soustanovitelj k že 
ustanovljenemu podjetju, da odkupi kapital tujega podjetja aH 
podjetja, ki ga je ustanovilo domače podjetje in da poveča svojo 
ustanoviteljsko vlogo. 

Ustanovljena podjetja v tujini lahko odprejo predstavništvo, 
ustanovijo poslovne enote v tej ali drugi državi, ki so sestavni del 
podjetja, ki jih je ustanovilo. 

Če podjetje odpre ali ustanovi podjetje ali poslovne enote po 
določbah tega člena, mora zveznemu upravnemu organu za eko- 
nomske odnose s tujino poslati obvestilo, da bi to evidentiral. 

Urejeno je tudi, da lahko podjetja, ustanovljena v tujini, po 
določbah tega zakona ustanovijo podjetja ali predstavništva, ter 
vložijo sredstva v Jugoslaviji. 

V 82. členu je določeno, da se za ustanovitev podjetij in za 
povečanje ustanoviteljske vloge lahko uporabijo dobiček, ki ga 
ustanovitelj ustvari v podjetju v tujini, kredit, pridobljen v tujini 
v skladu z zakonom o kreditnih odnosih s tujino, ter stvari in 
pravice, izražene v denarju. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko ustano- 
vitelj, ki prvič vloži zahtevo za ustanovitev podjetja v tujini, upo- 
rabi tudi devize, kupljene na enotnem deviznem trgu, pogoj pa je, 
da ustanovitelj ustvarja devizni priliv najmanj v znesku iz vložene 
zahteve. 

V 83. členu je določeno, da na podlagi zahteve ustanovitelja 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino vpiše podjetje 
v ustrezni register, če vloži ustanovitelj zahtevo, ki vsebuje; ime 
ustanovitelja, firmo, sedež in predmet poslovanja, znesek in vir 
sredstev ustanoviteljske vloge po ustanoviteljih ter ime osebe, ki 
je odgovorna za poslovanje podjetja v tujini in njena pooblastila. 

K zahtevi mora ustanovitelj priložiti tudi izjavo, da je zagotovil 
pravno varstvo vloženih sredstev (pravica glede razpolaganja 
s sredstvi ustanoviteljske vloge z spisom ustanoviteljske vloge na 
ime ustanovitelja, izjavo, da podjetje v tujini odgovarja za svoje 
obveznosti do višine vloženih sredstev, oziroma da ustanovitelj 
odgovarja za obveznosti podjetja do višine vloženih sredstev 
v tem podjetju, ter pisno izjavo, da bo zagotovil kontrolo finanč- 
nega poslovanja. 

V 84. členu je določeno, da mora ustanovitelj v enem letu poslati 
dokaz, da je ravnal v skladu z izdano odločbo o vpisu v register, 
oziroma mora, če je ustanovil podjetje v tujini v nasprotju z izdano 
odločbo, v naknadnem šestmesečnem roku ravnati v skladu 
z dano odločbo, če ustanovitelj tudi v naknadnem roku ne ravna 
v skladu z dano odločbo, mora v 30 dneh vrniti sredstva, če 
podjetje ni bilo ustanovljeno, ali pa mora v tem roku začeti 
likvidacijski postopek. 

Ustanovitelj mora poslati statut, pogodbo ali drug akt, na pod- 
lagi katerega posluje ustanovljeno podjetje v tujini. 

2. Ustanovitev holding podjetja v tujini 

85. in 86. člen 
V določbah teh členov se tako kot v veljavnem zakonu natanč- 

neje določa ustanavljanje podjetij v tujini, ki se ukvarjajo z usta- 
navljanjem, upravljanjem in financiranjem drugih podjetij v tujini 
(holding podjetja). 

Osnovni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ustanovitelj, je, da je 
holding podjetje 100% last podjetja, oziroma da delež holdinga 
v kapitalu drugih podjetij znaša več kot 50%. Zaradi take razpore- 
ditve sredstev lahko holding izvede vlogo upravljanja. 

Drugi dokazi, ki so potrebni za ustanovitev podjetja po 83. členu 
osnutka zakona, veljajo za ustanovitev holding podjetja oziroma 
njegovih podjetij (hčerk). 

3. Pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja in podjetja 
v tujini 

87. do 91. člen 
V 87. členu je določeno, mora ustanovitelj podjetja v tujini 

zagotoviti, da ga podjetje v tujini obvešča o svojih poslovnih 
rezultatih in o izvajanju poslovne politike. 

V 88. členu je določeno, da rezultate poslovanja podjetja v tujini 
ugotavlja ustanovitelj na koncu koledarskega leta, če po predpisih 
domicilne države ni določen drug rok za sestavo oziroma določi- 
tev zaključnih računov podjetij v tujini v tem primeru je treba 
predložiti ustrezen dokaz. Rezultati poslovanja podjetja v tujini se 
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ugotavljajo po zaključnem računu, ki se sestavi po predpisih 
domicilne države. 

Po 89. členu mora podjetje, če izkaže izgubo pri svojem poslo- 
vanju, to izgubo kriti v skladu s predpisi države, v kateri posluje. 

V 90. členu je določeno, da mora ustanovitelj zaključni račun 
podjetja v tujini, ki je sestavljen po predpisih domicilne države, 
poslati službi družbenega knjigovodstva najpozneje v 30 dneh po 
tem, ko je bil po predpisih te države sprejet. 

Če podjetju v tujini ni treba poslati zaključnega računa pristojni 
kontrolni organizaciji ali organu v kontrolo v domicilni državi, 
mora ustanovitelj ta zaključni račun poslati pristojni službi druž- 
benega knjigovodstva najpozneje v 30 dneh po sestavi zaključ- 
nega računa. 

V 91. členu je določeno, da se dobiček, ki ga ustanovitelj ustvari 
v lastnem podjetju, in dobiček v mešanem podjetju, ki mu pripada 
po delitvi, ugotovi z zaključnim računom po predpisih domicilne 
države, in sicer po poravnavi obveznosti, ki izhajajo iz predpisov 
te države. 

Ustanovitelj lahko uporabi dobiček za namene, predvidene 
v tem členu, o čemer obvesti pristojni upravni organ za ekonom- 
ske odnose s tujino, da bi spremenil podatke v ustreznem registru. 

Določeno je, da lahko Zvezni izvršni svet predpiše pogoje, način 
in rok, v katerem morajo ustanovitelji določen odstotek dobička, 
ustvarjenega v podjetju v tujini, transferirati v Jugoslavijo. 

Če dobička po predpisih tuje države ni mogoče transferirati 
v določenem obdobju, ali če se dobiček ustvarja v netransferabilni 
valuti, je predvidena možnost, da se lahko vnese v Jugoslavijo 
v blagu v skladu s predpisi, ki urejajo zunanjetrgovinski promet, 
uporabi kot ustanoviteljska vloga, kot kredit ustanovitelja podjetja 
v tujini ali pa za naložbo na podlagi pogodbe v drugo podjetje. 

Dokaz o izpolnjeni obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka 
tega člena pošlje ustanovitelj zveznemu upravnemu organu za 
ekonomske odnose s tujino. 

4. Prenehanje in prodaja podjetij v tujini 

92. do 97. čien 
V 92. členu je predvidena možnost prenehanja ustanovljenega 

podjetja v tujini po odločitvi organa upravljanja ustanovitelja, po 
določbah tega zakona in po predpisih države, v kateri je podjetje 
ustanovljeno. Ustanovitelj mora začeti postopek za likvidacijo 
podjetja in o tem obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske 
odnose s tujino. Po sprejetju likvidacijske bilance podjetja v tujini, 
se le-ta v 60 dneh pošlje pristojni službi družbenega knjigovodstva 
in zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino, 
da bi se to podjetje izbrisalo iz ustreznega registra. 

V 93. členu je predvidena možnost umika ustanoviteljske vloge 
iz mešanega podjetja ali prodaje podjetja v tujini, o čemer mora 
ustanovitelj obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose 
s tujino v 60 dneh. 

V 94. členu je določen rok za sprejetje likvidacijske bilance 
podjetja v tujini ter obveznost vnosa sredstev podjetja, kot tudi 
postopek vnosa sredstev iz likvidiranega podjetja v odvisnosti od 
tega ali se uvažajo sredstva, ki so kupljena v tujini in naturalni 
obliki, ali pa sredstva v naturalni obliki, ki so proizvedena 
v podjetju v tujini. Ta sredstva se enako obravnavajo tudi če pride 
do zmanjšanja obsega poslovanja podjetja. 

V 95. členu so določeni pogoji za prenehanje podjetja. Podjetje 
se izbriše iz registra, če izpolnuje kateregakoli izmed navedenih 
pogojev: če ne opravlja dejavnosti, zaradi katere je bilo ustanov- 
ljeno, če se s predpisi tuje države trajno odpravi možnost za 
transfer dobička, če mora podjetje prenehati po zakonih domi- 
cilne države, če 2 zaporedni leti ne transferira dobička, ta obvez- 
nost pa je predvidena v predpisu Zveznega izvršnega sveta. 

V 96. členu je določena možnost spajanja, pripajanja ali delitve 
ustanovljenih podjetij v tujini. V tem primeru morajo ustanovitelji 
o tem obvestiti pristojni upravni organ za ekonomske odnose 
s tujino, da bi opravil spremembe v registru podjetij, ki se vodi 
v zveznem upravnem organu za ekonomske odnose s tujino. 

V 97. členu je določeno, da lahko ustanovitelj sprejme sklep 
o mirovanju podjetja v tujini kot začasno rešitev, ker podjetje ne 
more opravljati gospodarskih dejavnosti. 

5. Predstavništva, poslovne enote in poslovalnice v tujini 

98. do 100. člen 
V 98. členu so določene oblike opravljanja gospodarskih dejav- 

nosti v tujini (predstavništva, poslovne enote in druge oblike 
opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini), ki so sestavni del 
ustanovitelja iz države in nimajo statusa pravne osebe. Hkrati so 
naštete možne oblike poslovnih enot (prodajalna, servis, konsig- 
nacija, gradbišče ipd), napravljena pa je tudi razlika med 
poslovno enoto in predstavništvom. 

Ustanovitelj mora poslati obvestilo, ki vsebuje: ime ustanovite- 
lja, firmo, sedež, predmet poslovanja ter ime osebe, ki bo oprav- 
ljala gospodarsko dejavnost v tujini, in osebe, ki je odgovorna za 
delo poslovne enote ter njena pooblastila. 

V tem členu je določeno, da lahko tudi Gospodarska zbornica 
Jugoslavije odpira predstavništva v tujini, predvidena pa je tudi 
možnost, da se odprejo predstavništva zaradi spodbujanja razvoja 
turističnih poslov s tujino in pospeševanja izvoza turističnih sto- 
ritev. 

V 99. členu je določeno, da lahko ustanovljeno predstavništvo 
ali poslovna enota odpre poslovalnico v isti državi, o čemer mora 
obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, da 
bo to evidentiral. 

V 100. členu je določeno, da se določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na prenehanje podjetij v tujini, smiselno uporabljajo tudi 
za prenehanje predstavništev oziroma poslovnih enot v tujini. 

6. Poverjanje opravljanja gospodarskih zadev tujim pravnim 
osebam 

101. člen 
V tem členu je predvidena možnost poverjanja opravljanja 

gospodarskih zadev v tujini tuji pravni osebi. 
S temi določbami je v bistvu omogočeno, da se domače blago 

v tujini prodaja prek zastopništva ali konsignacije, tako da se 
poveri tuji pravni osebi na podlagi pisno sklenjene pogodbe. 

7. Vlaganja sredstev v tuja podjetja 

102. in 103. člen 
V glavnem je zadržana dosedanja rešitev iz zakona, da podjetja 

iz 1. člena tega zakona lahko vlagajo sredstva v tuja podjetja, 
enaki pa so tudi cilji, zaradi katerih se vlaganja opravijo. 

Vlaganje poteka na podlagi sklenjene pisne pogodbe s tujim 
podjetjem, pri čemer domače podjetje, ki vlaga sredstva, ne pri- 
dobi statusa soustanovitelja tujega podjetja, in tudi ne pravnega 
statusa soustanovitelja. Svoje pravice uveljavlja na podlagi 
pogodbe o vlaganju. 

Vlagati se smejo denar, stvari in pravice. 
Določbe osnutka, ki se nanašajo na prenehanje podjetij v tujini 

in umik sredstev domačih podjetij iz podjetij v tujini, se smiselno 
uporabljajo tudi prenehanje pogodbe o vlaganju in umik sredstev 
na tej podlagi. 

XII. POGLAVJE - OPRAVLJANJE BANČNIH 
IN FINANČNIH POSLOV TER ZA VROVALNIH 
IN POZA VAROVALNIH POSLOV V TUJINI 

V 104. členu je določeno, da se določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na opravljanje gospodarskih dejavnosti, ki jih v tujini 
opravljajo podjetja, predstavništva in poslovne enote - od 78. do 
100. čl. - smiselno uprabljajo za banke, predstavništva in 
poslovne enote bank, pooblaščenih za opravljanje plačilnega pro- 
meta in kreditnih poslov s tujino, in za opravljanje zavarovalnih in 
pozavarovalnih poslov v tujini. 

XIII. POGLAVJE - VAROVANJE UGLEDA 
V ZUNANJETRGOVINSKEM POSLOVANJU 

105 do 107. člen 
Na podlagi teh členov morajo podjetja pri svojem poslovanju 

s tujino varovati svoj ugled in ugled Jugoslavije v tujini. 
V zakonu je določeno, da morajo podjetja in njihovi predstav- 

niki pri opravljanju zunanjetrgovinskega prometa ravnati v skladu 
z dobrimi poslovnimi običaji, vestnostjo ter splošno poslovno 
moralo in ne smejo zanemarjati moralnih interesov družbene 
skupnosti. 

Tako je sankcionirano obnašanje podjetij in njihovih predstav- 
nikov, če pride do kršitve pogodbenih obveznosti, neodgovor- 
nega prevzemanja obveznosti in malomarnega ravnanja v zuna- 
njetrgovinskem prometu nasploh. 

Da bi se še bolj poudarila odgovornost podjetij pri nastopu 
v tujini, da spoštujejo dobre poslovne odnose, in zagotovil enotni 
postopek pri kaznovanju nelojalne konkurence, je predlagano, da 
v zakonu ostanejo definicija in primeri nelojalne konkurence in da 
se poudari odgovornost in vloga pristojnih organov pri njihovi 
odpravi. 

Prav tako je predlagano, naj ostane možnost, da lahko v pri- 
meru nelojalne konkurence Zvezni sekretariat za ekonomske 
odnose s tujino izreče tudi ustrezne upravne ukrepe iz svoje 
pristojnosti, kot je prepoved izvršitve konkretnega zunanjetrgo- 
vinskega posla, zaradi katerega bi utrpela družbena skupnost 
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škodo (prepoved izvoza oziroma uvoza določenega blaga in stori- 
tev v posamezne države za določen čas, opravljanja gospodarske 
dejavnosti v tujini dr.). 

V določbi, s katero se ureja, kdaj so nastopile okoliščine, ko se 
določeno dejanje podjetja šteje za dejanje, ki pomeni nelojalno 
konkurenco, je opomba, da bi bilo treba to urediti v ustreznem 
posebnem zakonu, ki ureja to snov. 

XIV. POGLAVJE - UKREPI ZAČASNE 
PREPOVEDI ZUNANJETRGOVINSKEGA 
POSLOVANJA 

108. do 112. člen 
S temi členi je Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino 

pooblaščen, da lahko izreče podjetju v določenih primerih ukrep 
prepovedi zunanjetrgovinskega poslovanja, pri čemer je dana 
možnost, da lahko preden izreče enega izmed ukrepov prepovedi 
opravljanja zunanjetrgovinskega poslovanja, izreče pisni opomin 
z opozorilom, da bo v ponovnem primeru izrekel zadevni ukrep. 

Predpisano je, da morajo pristojno sodišče, častno sodišče pri 
Gospodarski zbornici Jugoslavije in častno sodišče pri gospodar- 
ski zbornici republike in avtonomne pokrajine poslati odločbo 
sodišča, s katero je bila podjetju izrečena kazen za gospodarski 
prestopek, oziroma s katero mu je bil izrečen kakšen izmed 
ukrepov iz njihove pristojnosti, Zveznemu sekretariatu za eko- 
nomske odnose s tujino ter republiškemu oziroma pokrajinskemu 
upravnemu organu. 

Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino je prav tako 
pooblašen, da tudi pred odločitvijo pristojnega gospodarskega 
sodišča ter častnega sodišča, če je nevarnost, da bo nastala 
nepopravljiva škoda, podjetju izreče ukrep začasne prepovedi 
opravljanja posameznega posla. 

XV. POGLAVJE - KONTROLA IN SPREMLJANJE 
ZUNANJETRGOVINSKEGA POSLOVANJA 

113. do 115. člen 
Zunanjetrgovinsko poslovanje spremljajo in kontrolirajo 

inšpekcijski organi, služba družbenega knjigovodstva, Narodna 
banka Jugoslavije in carinski organi, ki morajo o ugotovitah svoje 
kontrole obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose 
s tujino. 

Zaradi spremljanja opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini 
morajo domači gospodarski subjekti, ki opravljajo te dejavnosti,' 
zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino na 
njihovo zahtevo pravočasno poslati dokumentacijo in podatke 
o poslovanju v tujini. 

XVI. POGLAVJE - PRAVICE FIZIČNIH OSEB 

116., 117. In 118. člen 

116. člen 
V tem členu je urejeno, kako domače in tuje fizične osebe 

uvažajo blago. V zakonu je določeno, da lahko občani prosto 
uvažajo osebno prtljago in druge predmete za osebne potrebe in 
potrebe družinskih članov ter predmete za njihova gospodinjstva, 
vštevši tudi nova motorna vozila in živali. Poleg tega je predla- 
gano, da se lahko predmeti, podedovani v tujini, prosto uvažajo, 
izvažajo pa pod pogoji vzajemnosti; predmeti, določeni z meddr- 
žavnimi pogodbami, se lahko prosto prinašajo in odnašajo 
v skladu s temi pogodbami. 

V tem členu je prav tako določeno, da lahko občani, ki ne 
ustanovijo podjetja ali obratovalnice, uvažajo sredstva za delo. Če 
je za posamezna sredstva za delo predpisano, da se uvažajo na 
podlagi dovoljenja, jih lahko občani uvažajo, če si pridobijo dovo- 
ljenje za njihov uvoz od Zveznega sekretariata za ekonomske 
odnose s tujino, če pa se sredstva za delo uvažajo na podlagi 
kontingentov, lahko občani taka sredstva za delo uvažajo, če jih 
kupujejo na konsignacijskem skladišču tujega blaga ali če jih 
uvažajo iz tujine ob posredovanju zunanjetrgovinskega podjetja 
ali sami, pri čemer si morajo pridobiti ustrezni kontingent za 
njihov uvoz. 

V tem členu je določeno, da lahko občani uvažajo iz tujine samo 
nova osebna motorna vozila. Predlagano je, da se omogoči prost 
uvoz samo za nova vozila, ne pa tudi za rabljena, razen za osebe, 
ki so bile v tujini na začasnem delu več kot dve leti; avtomobilska 
industrija je namreč opozorila na nevarnost pred prevelikim uvo- 
zom rabljenih motornih vozil in ogrožanjem prometne varnosti, pa 
tuudi jugoslovanske avtomobilske industrije, ki bi bila izpostav- 
ljena nelojalni konkurenci. 

Vse predmete, ki jih občani uvažajo, lahko uvažajo samo v koli- 
činah, ki niso namenjene preprodaji. 

Blago, navedeno v tem členu, smejo osebe, ki so bile na začas- 
nem delu v tujini najmanj dve leti oziroma najmanj štiri leta 
neprekinjeno na katerikoli podlagi in se vračajo iz tujine, ter tuje 
osebe, ki so dobile državljanstvo SFRJ ali azil oziroma dovoljenje 
za stalno naselitev v SFRJ, prosto uvažati, pri čemer lahko te 
osebe uvažajo tudi rabljena motorna vozila. 

Zvezni izvršni svet ima po tem členu pravico omejiti uvoz tujim 
fizičnim osebam, če lahko uvoz določenega blaga povzroči mot- 
nje na domačem trgu ali če je nevarnost, da nastane večja škoda 
pri proizvodnji takega blaga, ali če je treba zagotoviti ustrezno 
raven deviznih rezerv. 

117. člen ureja začasni izvoz in uvoz domačih in tujih fizičnih 
oseb. V tem členu je določeno, da lahko omenjene osebe začasno 
izvažajo in uvažajo predmete, ki so jim potrebni med začasnim 
bivanjem. 

S 118. členom je določeno, kako lahko tuje fizične osebe 
začasno uvažajo motorna vozila. Določeno je, da lahko te osebe 
po vrnitvi v tujino začasno uvožena vozila prodajo v Jugoslaviji, 
vendar morajo plačati carino in druge uvozne davščine. 

XVII. POGLAVJE - KAZENSKE DOLOČBE 

1. Gospodarski prestopki 

119. do 123. člen 
Novost tega zakona glede kazenskih določb je, da so povečani 

zneski minimalnih in maksimalnih denarnih kazni za gospodarske 
prestopke, da bi se na ta način uskladili z zakonom o prekrških, 
s katerimi se kršijo zvezni predpisi. 

2. Prekrški 

124. do 128. člen 
Tudi pri prekrških je povečanje denarnih kazni predlagano, da 

bi se kazni uskladile z žakonom o prekrških. 
Poleg tega je zaradi ustreznejšega urejanja prekrškov, storjenih 

z začasno uvoženim oziroma izvoženim blagom ter zaradi učinko- 
vitejšega izvajanja postopka za prekršek v tem zakonu predla- 
gano, da se dejanja v zvezi z začasnim uvozom podjetij, ki so bila 
kvalificirana kot gospodarski prestopek, za katerega so bila pri- 
stojna gospodarska sodišča, kvalificirajo kot prekrški, pri čemer 
mora biti postopek za prekršek učinkovitejši. To je predlagano 
zaradi naslednjih razlogov: 

Vložena naznanila za gospodarske prestopke, storjene 
z začasno uvoženim blagom, so pristojna tožilstva v glavnem 
zavrgla z obrazložitvijo, da gre za neznatno družbeno nevarnost. 
Za vložitev naznanila pristojnemu tožilstvu (naznanila so vlagali 
carinski organi) je bilo treba na zahtevo tožilstva opraviti kom- 
pletni preiskovalni postopek in poleg znakov gospodarskega pre- 
stopka ugotoviti tudi katere osebe so odgovorne za zadevni 
gospodarski prestopek. 

Ker začasni uvoz in izvoz potekata prek carinskih organov, 
v katerih pristojnosti je tudi carinsko nadzorstvo nad začasno 
uvoženim oziroma izvoženim blagom, so morali carinski delavci 
pri obdelavi naznanila opraviti številna opravila, ki doslej niso dala 
željenih rezultatov pri preprečevanju zlorab z začasno uvoženim 
blagom, saj v praksi niso bili vloženi obtožni predlogi zoper 
osebe, ki so kršile določbe zakona. Pri takem načinu dela so 
ostale omenjene osebe nekaznovane. 

Carinski organi so pri analizi kršitev, storjenih z začasno uvože- 
nim in izvoženim blagom ocenili, da po teži niso vse take, da bi 
bile gospodarski prestopek, temveč da bi bil namen kaznovanja 
dosežen, če bi se kvalificirale kot prekršek in če bi postopek 
v zvezi z njimi vodili carinski organi. Hkrati je bilo ocenjeno, da vse 
te kršitve po svoji teži niso take, da bi bila zanje predpisana ista 
vrsta prekrškov, določene pa so tudi nekatere nove kvalifikacije, ki 
jih v veljavnem zakonu ni bilo, v praksi pa so povzročile resne 
posledice. Tako so organizacije združenega dela pri vračanju 
začasno uvoženega blaga v listinah, ki so jih priložile k izvozni 
carinski deklaraciji, prikazovale, da se vrača večja količina blaga 
od dejanske količine, ki je bila v pošiljki, s čimer so skušale 
začasno uvoženo blago neutemeljeno zadržati v Jugoslaviji. 
Namesto novih strojev, ki so bili začasno uvoženi zaradi razstav- 
ljanja ali demonstriranja, so skušali vrniti stare stroje ali staro 
železo, aH pa so označili, da se vrača blago, ki v pošiljki sploh ni 
bilo vrnjeno v tujino. Carinski organi so več let opažali zlorabe 
z blagom, ki se uvaža v zakup, zlasti pri začasnem uvozu vagonov, 
cistern, ker so začele delovne organizacije uporabljati začasno 
uvoženo blago, preden so dobile od carinarnice dovoljenje za 
začasen uvoz blaga, s čimer so se izognile plačanju carine in 
drugih uvoznih davščin za omenjeno blago. Zato je predlagano, 
da se tako dejanje posebej kaznuje. 
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Po 156. členu veljavnega zakona je imel Zvezni devizni inšpek- 
torat pravico voditi postopek za prekršek, in sicer za prekrške iz 
zakona o prometu blaga in storitev s tujino. Ker pa se prekrški, ki 
jih storijo domače fizične in tuje fizične osebe z blagom, ki ga 
prinašajo ali ga začasno uvažajo in izvažajo, odkrijejo na mejnih 
prehodih, kjer ni predstavnikov Zveznega deviznega inšpektorata, 
postopek za prekršek v primeru kršitve določb, ki urejajo pravico 
do uvoza blaga po občanih, ni bil učinkovit. Naznanila so sestav- 
ljali carinski organi, preiskovalni postopek ni bil mogoč, ker je 
potnik najpogosteje zapustil Jugoslavijo, zadev ni bilo mogoče 
končati, zlasti pa ne izreči varstvenega ukrepa odvzema pred- 
meta. Veliko zadev je ostalo nerešenih, dokler ni nastopilo zasta- 
revanje za izrek varstvenega ukrepa. 

Ker so po 3. točki 72. člena zakona o prekrških carinski delavci 
pooblaščeni, da preiskovalna dejanja opravijo na mejnih preho- 
dih, sta Zvezni devizni inšpektorat in Zvezna carinska uprava 
ocenila, da bi bilo bolj smotrno, če bi postopek za prekršek 
z začasno uvoženim blagom oziroma blagom, ki ga prinašajo 
potniki, vodili carinski organi, ki imajo na vseh mejnih prehodih 
organizirano službo, ki sicer vodi postopke za prekrške po carin- 
skih predpisih. 

Če bi postopek vodili carinski organi, bi se lahko preiskovalni 
postopek, pa tudi samo kaznovanje opravila, medtem ko je potnik 
na mejnem prehodu. 

Predlagane so tudi natančnejše kvalifikacije prekrškov, ki jih 
storijo fizične osebe z začasno uvoženim blagom, ter določbe, 
s katerimi naj bi se natančneje uredila tudi vprašanja izreka 
varstvenega ukrepa oziroma plačila protivrednosti blaga, če se 
začasno uvoženo blago ne more odvzeti potniku. 

3. Pravne posledice obsodbe 

129. in 131. člen 
V teh členih je predpisano, da organizacije združenega dela, ki 

so registrirane za zunanjetrgovinski promet in domači gospodar- 
ski subjekti, ki opravljajo gospodarske dejavnosti, ne smejo na 
delovnih mestih, na katerih se opravlja ta promet, zaposliti in ne 
zadržati oseb, ki so bile obsojene za kaznivo dejanje in gospodar- 
ski prestopek iz tega zakona in za katera jim je bila izrečena 
denarna kazen v znesku, več kot 1,000.000 dinarjev, in tudi ne 
tiste, ki jim je bila na podlagi predpisov o deviznem poslovanju 
izrečena prepoved opravljanja dolžnosti na delovnih mestih, na 
katerih se opravljajo devizni posli. 

Predlagano je tudi, da gredo denarne kazni, premoženjska 
korist, blago in predmeti, ki so bili namenjeni za storitev gospo- 
darskega prestopka ali prekrška, oziroma so nastali z njegovo 
storitvijo, v proračun federacije. 

Predlagane so tudi podrobne kvalifikacije prekrškov, ki jih sto- 
rijo fizične osebe z začasno uvoženim blagom, ter določbe, ki naj 
bi podrobno uredile tudi vprašanje izrekanja varstvenih ukrepov 
oziroma izterjatve protivrednosti blaga, če začasno uvoženega 
blaga ni mogoče odvzeti od potnika. 

3. Pravne posledice obsodbe 
129, 130. in 131. člen 

V teh členih je predpisano, da organizacije združenega dela, ki 
so registrirane za zunanjetrgovinski promet, in domači gospodar- 

ski subjekti, ki opravljajo gospodarske dejavnosti, ne smejo na 
delovnih mestih, na katerih se opravlja ta promet, zaposliti niti na 
njih zadržati nekoga, ki je bil obsojen za kaznivo dejanje in 
gospodarski prestopek iz tega zakona, za katerega mu je bila 
izrečena denarna kazen v znesku nad 1,000.000 dinarjev, niti 
nekoga, ki mu je bila na podlagi predpisov o deviznem poslovanju 
izrečena prepoved opravljanja dela na delovnih mestih, na katerih 
se opravljajo devizni posli. 

Predlagano je tudi, da se denarne kazni, premoženjska korist, 
blago in predmeti, ki so bili namenjeni za storitev gospodarskega 
prestopka oziroma so nastali s storitvijo gospodarskega pre- 
stopka ali prekrška, vplačajo v proračun federacije. 

XVIII. POGLAVJE - PREDHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

132. do 138. člen 
V prehodnih in končnih določbah je predvideno, da morajo 

sedanja podjetja uskladiti zunanjetrgovinsko registracijo obenem 
z uskladitvijo svoje notranje organizacije z določbami zakona 
o podjetjih, vendar pa najdlje do roka, predpisanega z omenje- 
nima zakonoma, pri čemer je tistim podjetjem, ki izgubijo pravico 
do opravljanja poslov zunanjetrgovinskega prometa dana mož- 
nost, da začete posle končajo ali pa jih odstopijo registriranemu 
podjetju. V 133. členu je predlagano, da se do 31. decembra 1989 
zadrži pogojno prost uvoz, ker je treba glede na sedaj sprejeta 
stališča do konca leta 1989 z nadaljnjo liberalizacijo uvoza blaga 
tega s pogojno prostega uvoza prenesti na druge oblike uvoza, 
predvsem pa na prost uvoz. 

V končnih določbah je zajeto tudi vprašanje uporabe veljavnih 
predpisov, ki so bili izdani na podlagi pooblastil iz zdaj veljavnega 
zakona o prometu blaga in storitev, določeno pa je tudi, kateri 
predpisi nehajo veljati in kdaj začne veljati ta zakon. 

V določbah teh členov je predvideno, da sedanje organizacije 
združenega dela, banke in druge pravne osebe, ki jim je bilo do 
uveljavitve tega zakona izdano dovoljenje za opravljanje določene 
oblike gospodarskih dejavnosti v tujini, nadaljujejo z delom, pri 
čemer morajo o vseh statusnih spremembah v organiziranju obve- 
stiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino. 

V končnih določbah je zajeto tudi vprašanje uporabe zakona 
o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini, prenehanje veljav- 
nosti zakonov in uveljavitev tega zakona. 

Kvantitavni prikaz opravljene deregulacije 

1. Vseh pet zakonov je vsebovalo skupaj 417 členov 
Osnutek tega zakona vsebuje 138 členov, torej 279 členov manj. 
2. Zmanjšano je število podzakonskih aktov 
- prej je bilo potrebnih 40, 
- zdaj pa 23, 
torej 17 podzakonskih aktov manj. 
Od tega bo 6 predpisov izdanih po potrebi kot začasen ukrep 

oziroma intervencijski ukrep v primeru večjih plačilno-bilančnih 
motenj ali kadar to narekuje varstvo človekovega okolja ali če je 
ogrožena proizvodnja v Jugoslaviji. 

Zmanjšana so tudi pooblastila Zveznega sekretariata za eko- 
nomske odnose s tujino in drugih organov, in sicer za 16 v primer- 
javi z veljavnim številom pooblastil. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor Skupščine 

SFRJ z osnutkom zakona 

Na podlagi 423. člena poslovnika Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ vam pošiljam predlog za izdajo zakona 
o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor Skupš- 
čine SFRJ z osnutkom zakona, ki ga je predsedniku 
Skupščine SFRJ poslal Odbor Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ za družbenopolitične odnose z aktom št. 06.2-59/89- 
032 z dne 12. maja 1989. 

Predlog za izdajo tega zakona bo uvrščen v predlog 
dnevnega reda ene prihodnjih sej Zveznega zbora. 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je četrti odstavek 1. 
točke amandmaja XL k ustavi Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, ki določa da zvezni zakon ureja volitve in odpoklic 
delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, način oblikovanja 
delegatskih volilnih enot ter način oblikovanja in dela konference 
delegacij v delegatskih volilnih enotah za delegate v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. 

Po 3. točki 285. člena ustave SFRJ je za sprejetje tega zakona 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GAJE 
TREBA UREDITI Z ZAKONOM, IN CILJI, KI JIH 
ŽELIMO DOSEČI 

Z zakonom o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 10/74 in 5/78) so urejeni 
način in postopek za volitve in odpoklic delegatov za Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ, ustvarjeni pogoji za konstituiranje Zveznega 
zbora na delegatskih temeljih pa so tudi v skladu z rešitvami iz 
ustave SFRJ iz leta 1974. 

Volilni sistem, kakor je bil normativno urejen do sedaj, zlasti pa 
kakor je deloval v praksi, ni bil dovolj prilagojen delegatskemu 
skuščinskemu sistemu in tudi ni dovolj spodbujal njegovega delo- 
vanja niti zagotavljal odgovornosti za opravljanje samoupravnih in 
drugih družbenih funkcij. Volilni postopek v zvezi z izvolitvijo 
delegatov za Zvezni zbor se je v praksi uresničeval bolj kot 
politično dejanje, ločeno od celote delegatskega sistema in odno- 
sov. Praksa dosedanjih volitev delegatov za Zvezni zbor je poka- 
zala, da se je po izvolitvi pogosto izgubila povezava delegacij in 
delegatov z delegatsko bazo - ni bilo stalne komunikacije, vpliva 
in kontrole dela delegatov. Te slabosti so se kazale tako pri 
predlaganju in določanju kandidatov kot tudi pri volitvah in odpo- 
klicu delegatov. 

V praksi, delno pa tudi v normativnih aktih, ki urejajo volitve in 
odpoklic delegatov, so se dolgo ohranili elementi predstavni- 
škega sistema. V tako urejenem volilnem sistemu so bili posa- 
mezni instituti in mehanizmi precej zapleteni, formalizirani in 
nesmotrni, ali pa so se s časom deformirali, pa so se delegatske 
volitve v praksi omejile na tehnično vprašanje. Pogosto se niso 
popolneje in dosledneje uporabljale določene pomembne demo- 
kratične pridobitve in načela volilnega sistema, kot so enakoprav- 
nost pri predlaganju kandidatov, neposredne volitve - s tajnim 
glasovanjem, več kandidatov, odpoklic in podobno. Družbenopo- 
litične organizacije pogosto niso bile dovolj odgovorne za demo- 
kratično vsebino celotnega volilnega postopka. Vse to je vplivalo 
na formalizem v kandidacijskih in volilnih postopkih, vloga nosil- 
cev odločanja pa se je omejevala na formalno potrjevanje dejan- 
sko že vnaprej izvoljenih posameznikov. Delovni ljudje in občani 
niso imeli širše možnosti, da sodelujejo pri predlaganju in določa- 
nju kandidatov za delegate za Zvezni zbor, niti da sodelujejo pri 
njihovi neposredni izvolitvi, ker se je njihova vloga omejevala 
samo na neposredne volitve članov delegacij v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter delegatov za družbenopo- 
litične zbore skupščin Občin. 

V praksi niso bili ustvarjeni vsi družbeni pogoji za delovanje 
delegatskega sistema, da bi lahko prišle do izraza vse prednosti 
delegatskega odločanja. Čeprav ima delegacija pri uresničevanju 
sedanjega delegatskega skupščinskega sistema zelo pomembno 

vlogo, je bila praviloma ena izmed najmanj razvitih sestavin delo- 
vanja delegatskega sistema. Njeno delo je bilo v praksi mali čutiti, 
zaradi česar ni bilo niti odgovornosti delegacije in delegatov za 
sprejemanje odločitev in njihovo izvajanje. V praksi tudi nista 
dovolj delovala povezovanje in sodelovanje delegacij. Niso bile 
izkoriščene niti vse možnosti za oblikovanje konferenc delegacij, 
prek katerih bi se zagotovilo povezovanje samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter povezovanje delegacij pri delu z drugimi 
družbenimi subjekti. Konference delegacij pogosto niso uresniče- 
vale svoje funkcije določanja smernic in temeljnih stališč za delo 
delegatov v Zveznem zboru. Ni bilo zadovoljivo niti povezovanje in 
usklajevanje stališč delegacij zaradi oblikovanja skupnih stališč 
za delo in odločanje delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

Zato je treba volitve delegatov za Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
uskladiti z bistvom delegatskega sistema, ob popolnejšem uresni- 
čevanju razrednega bistva in zagotavljanju doslednjše uporabe 
vseh demokratičnih pridobitev in načel volilnega sistema - enako- 
pravnost pri predlaganju kandidatov, tajno glasovanje, nepo- 
sredne volitve, več kandidatov, odpoklic delegatov in drugo. Cilj 
je, da se tudi pri volitvah delegatov za Zvezni zbor zagotovi 
enakopraven položaj vseh delovnih ljudi in občanov, ki sodelujejo 
v postopku predlaganja in določanja kandidatov za delegate za 
Zvezni zbor. Zato je treba zagotoviti takšen način dela in tako 
sestavo kandidacijskih konferenc, da bosta okrepljena neposre- 
den vpliv in odgovornost delovnih ljudi in občanov pri predlaga- 
nju in določanju kandidatov za delegate za Zvezni zbor. Zagotoviti 
je treba zlasti vpliv delegatske baze na delo in odločanje delega- 
tov v Zveznem zboru, pri čemer je treba zagotoviti tesnejšo pove- 
zanost, pa tudi odgovornost delegatov do njihove ožje delegatske 
baze. 

Zaradi vloge, ki jo imajo družbenopolitične organizacije v celot- 
nem volilnem sistemu, je zelo pomembno, da se volilni postopek 
organizira tako, da se zagotovita neposreden vpliv in odgovornost 
delovnih ljudi in občanov pri predlaganju in določanju kandidatov 
za delegate za Zvezni zbor iz njihove volilne enote ter da se 
organizira in zagotovi tesnejše in neposrednejše povezovanje 
delegatov in delegacij prek konference delegacij. 

Ob upoštevanju sedanjega stanja in problemov, v volilnem 
sistemu so izpeljane z amandmaji k ustavi SFRJ (amandmaja XXVI 
in XL) radikalne spremembe volilnega sistema, zlasti volitev dele- 
gatov za Zvezni zbor Skupščine SFRJ, kar bo omogočilo večjo 
demokratizacijo volilnega postopka, v katerem bodo imeli delovni 
ljudje in občani odločilno vlogo tako pri predlaganju in določanju 
kandidatov kot pri volitvah delegatov za Zvezni zbor in pri njiho- 
vem odpoklicu. 

Zakonska razčlenitev rešitev iz amandmajev k ustavi SFRJ zah- 
teva izdajo novega zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za 
Zvezni zbor, ki bo konkretneje razčlenil nove ustavne rešitve, 
natančneje določil posamezne institute volilnega postopka in 
poenostavil sedanji zapleteni volilni postopek in tehniko. Predla- 
gano je tudi, da ta zakon ureja tudi način oblikovanja in dela 
konference delegacij. 

III. TEMELJNA NAČELA, PO KATERIH MORAJO 
BITI UREJENA RAZMERJA NA PODROČJU, ZA 
KATERO SE IZDAJA ZAKON 

V predlogu za izdajo zakona o volitvah in odpoklicu delegatov 
za Zvezni zbor Skupščine SFRJ je treba dosledno razčleniti rešitve 
iz amandmajev XXVI in XL k ustavi SFRJ, in sicer: 

— zagotavljanje dosledne uporabe vseh demokratičnih prido- 
bitev in načel volilnega sistema; 

— zagotavljanje odločilnega vpliva delovnih ljudi in občanov 
v postopku predlaganja in določanja kandidatov za delegate ter 
v postopku volitev in odpoklica delegatov za Zvezni zbor; 

— več kot polovica izvoljenih delegatov mora biti iz združenega 
dela; 

— oblikovanje delegatskih volilnih enot za eno ali več občin, da 
bi se omogočila neposredna in tesnejša povezanost delegatov 
z delegatsko bazo; 

— da mora biti delegat v Zveznem zboru — delegat delovnih 
ljudi in občanov, samoupravnih organizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih organizacij v delegatski volilni enoti, ki se oblikuje 
na območju ene ali več občin; 
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— da mora imeti vsak delegat svojo volilno enoto; 
— da kandidate za delegate za Zvezni zbor predlagajo v dele- 

gatski volilni enoti delovni ljudje in občani ter delegacije temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
organizacij v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva izmed 
delovnih ljudi in občanov njihove volilne enote; 
—• predlaganje večjega števila kandidatov od števila delegatov, ki 
se voli; 

— da delegate volijo delovni ljudje in občani v delegatski volilni 
enoti neposredno, s splošnim in tajnim glasovanjem; 

— zagotavljanje pogojev za določanje stališč za delo in odloča- 
nje delegatov v Zveznem zboru v konferenci delegacij; 

— uresničevanje odgovornosti delegatov v Zveznem.zboru, nji- 
hov odpoklic ter pogoji za prenehanje mandata delegata v Zvez- 
nem zboru; 

— javnost dela v postopku predlaganja in določanja kandida- 
tov za delegate; 

— varstvo volilnih pravic delovnih ljudi in občanov. 

IV. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV ZA 
MATERIALNI IN DRUG POLOŽAJ DELOVNIH 
LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 

Z izdajo tega zakona ne bodo nastale posledice za materialni in 
drug položaj delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. Toda pred- 
lagane novosti v zakonu bodo terjale ustrezne priprave ter zagoto- 
vitev določenih materialnih in drugih sredstev za izvedbo posa- 
meznih volilnih opravil v volilnem postopku. 

V. OCENA SREDSTEV, POTREBNIH IZ 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Za izvajanje tega zakona je treba predvideti v proračunu federa- 
cije finančna sredstva za nadomestilo stroškov izvedbe volitev in 
odpoklica delegatov za Zvezni zbor Skupščine SFRJ ter za delo 
Zvezne volilne komisije kot organa za izvedbo volitev in odpoklica 
delegatov za Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

OSNUTEK ZAKONA 

o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor Skupščine 

SFRJ 

I. poglavje 

TEMELJNE DOLOČBE 

vala skupna stališča za delo in odločanje delegatov v Zveznem 
zboru. 

1. člen 
Ta zakon ureja način in postopek volitev in odpoklica delegatov 

za Zvezni zbor Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, način oblikovanja delegatskih volilnih enot ter način 
oblikovanja in dela konference delegacij v delegatskih volilnih 
enotah za delegate za Zvezni zbor. 

2. člen 
Delegate za Zvezni zbor volijo delovni ljudje in občani nepo- 

sredno, s splošnim in tajnim glasovanjem 
Delovni človek in občan, ki sta dopolnila 18 let, imata pravico 

voliti in biti voljena za delegata v Zveznem zboru. 
Zajamčeni sta svoboda opredeljevanja in tajnost glasovanja. 

3. člen 
V zvezni zbor se voli po 30 delegatov delovnih ljudi in občanov 

iz temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbeno- 
političnih organizacij iz vsake republike oziroma po 20 delegatoy 
iz vsake avtonomne pokrajine. 

Več kot polovico delegatov v Zveznem zboru sestavljajo dele- 
gati iz združenega dela iz vsake republike oziroma avtonomne 
pokrajine. 

Delegati iz združenega dela se volijo iz organizacij združenega 
dela ter drugih samoupravnih orgaizacij in skupnosti dela 
v skladu z ustavo in zakonom. 

4. člen 
Delegatsko volilno enoto v republikah in avtonomnih pokraji- 

nah za delegate v Zveznem zboru, ki jo določa zakon, sestavljajo 
delovni ljudje in občani V samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih ter družbenopolitičnih organizacijah iz ene ali več občin (v 
nadaljnjem besedilu: volilna enota). 

Vsak delegat ima volilno enoto 
Izvoljeni delegat je delegat vseh delovnih ljudi in občanov te 

volilne enote. 
5. člen 

Za opravljanje zadev, določenih v zakonu in pravilih Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva in sindikata za redne, ponovne, 
nadomestne in predčasne volitve ter za odpoklic delegatov, se 
oblikuje Kandidacijska konferenca delegacij samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij (v nadalj- 
njem besedilu: kandidacijska konferenca). 

Delegacije delovnih ljudi in občanov v samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah obliku- 
jejo v volilni enoti konferenco delegacij za delegate v Zveznem 
zboru (v nadaljnjem besedilu: konferenca delegacij,) da bi obliko- 

6. člen 
Delegat v Zveznem zboru ne more biti hkrati delegat v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Funkcionar v zvenem organu, ki ga voli, imenuje ali postavi 

Skupščina SFRJ, Predsedstvo SFRJ ali Zvezni izvršni svet, ne 
more biti hkrati delegat v Zveznem zboru. 

Ne glede na drugi odstavek tega člena je lahko vojaški stare- 
šina, ki ga postavi Predsedstvo SFRJ, izvoljen za delegata v Zvez- 
nem zboru, če ne opravlja funkcije podsekretarja ali pomočnika 
zveznega sekretarja za ljudsko obrambo. 

7. člen 
Vsako četrto leto se volijo vsi delegati v Zveznem zboru. 
Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma voljen za dele- 

gata v Zveznem zboru. 
Če je trajal delegatu v Zveznem zboru mandat manj kot dve leti, 

je lahko voljen še dvakrat zaporedoma. 

8. člen 
Volitve za delegate za Zvezni zbor razpisuje predsednik Skupš- 

čine SFRJ. 
Volitve za delegate za Zvezni zbor morajo biti najpozneje 15 dni 

pred iztekom volilne dobe delegatov, ki jim izteka mandat. 
Od dneva razpisa volitev do dneva izvolitve delegatov za Zvezni 

zbor ne sme preteči manj kot en mesec niti več kot dva meseca. 

9. člen 
Volitve za delegate za Zvezni zbor so istega dne na celotnem 

območju SFRJ. 

10. člen 
Delegat v Zvenem zboru je lahko odpoklican na način in po 

postopku, kiju določa ta zakon. 

II. poglavje 

NAČIN OBLIKOVANJA DELEGATSKIH VOLILNIH 
ENOT 

11. člen 
Delegati za Zvezni zbor se predlagajo, kandidirajo, volijo in 

odpokličejo v volilni enoti. 
Delovni ljudje in občani volijo v volilni enoti najmanj eneaa 

delegata. 
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12. člen 
Pri oblikovanju volilne enote se izhaja iz naslednjih meril: 
- števila občanov na območju občine oziroma volilne enote: 
- števila delovnih ljudi v samoupravnih organizacijah in skup- 

nostih v občini oziroma volilni enoti; 
- števila delovnih ljudi in občanov v družbenopolitičnih organi- 

zacijah v občini oziroma volrtni enoti. 
Zakon lahko določa tudi druga merila za oblikovanje volilne 

enote, da bi bila zagotovljena ustrezna zastopanost delovnihljudi 
in občanov ali teritorialnih območij. 

13. člen 
Za zagotovitev izvolitve delegatov iz združenega dela ter 

ustrezne socialne, nacionalne in drugačne sestave delegatov se 
lahko lista kandidatov določi v delih. 

14. člen 
Število volilnih enot, sedež volilne enote in druga vprašanja, ki 

so pomembna za volitve in odpoklic delegatov za Zvezni zbor, 
ureja zakon v skladu z določbami tega zakona. 

III. poglavje 

ORGANI ZA IZVEDBO VOLITEV IN ODPOKLICA 
DELEGATOV TER ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 
V PRORAČUNU FEDERACIJE 

15. člen 
Volitve za delegate za Zvezni zbor in glasovanje o njihovem 

odpoklicu izvedejo volilne komisije in volilni odbori. 
Organi za izvedbo volitev in odpoklica delegatov za Zvezni zbor 

so pri svojem delu neodvisni in delajo po zakonu in drugih 
predpisih, izdanih na njegovi podlagi. 

16. člen 
Član organa za izvedbo volitev in odpoklica in njegov namestnik 

ne moreta biti kandidata za delegata v Zveznem zboru, če pa 
privolita v kandidaturo, jima preneha funkcija člana oziroma 
namestnika v tem organu. 

17. člen 
Organi za izvedbo volitev in odpoklica delegatov za Zvezni zbor 

so: 
- Komisija za volitve in odpoklic delegatov za Zvezni zbor Skupš- 
čine SFRJ (v nadaljnjem besedilu: Zvezna volilna komisija) 

- republiška oziroma pokrajinska volilna komisija 
- volilna komisija volilne enote 
- občinska volilna komisija 
- volilni odbor. 

18. člen 
Zvezna volilna komisija ima predsednika, tajnika in 7 članov, ki 

jih imenuje Zvezni zbor. 
Predsednik, tajnik in člani komisije imajo namestnike. 
Predsednik komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed 

sodnikov Zveznega sodišča, tajnika in njegov namestnik pa izmed 
strokovnih delavcev služb Skupščine SFRJ. 

Člani komisije in njihovi namestniki se praviloma imenujejo 
izmed članov volilnih organov družbenopolitičnih organizacij 
v federaciji in nosilcev pravosodnih funkcij v federaciji. 

19. člen 
Zvezna volilna komisija se imenuje za štiri leta. 
Z imenovanjem novih članov preneha funkcija prejšnjim članom 

komisije. 

20. člen 
Zvezna volilna komsija: 
1. skrbi za zakonito izvedbo volitev in odpoklica delegatov za 

Zvezni zbor in spremlja uporabo določb tega zakona; 
2. sodeluje z republiškimi in pokrajinskimi volilnimi komisijami 

v postopku za izvedbo volitev in odpoklica delegatov za Zvezni 
zbor; 

3. daje mnenje v zvezi z uporabo določb tega zakona; 
4. določa enotne standarde za volilni material, predpisuje 

obrazce (zapisnik, lista kandidatov in drugo) za izvedbo volilnih 
opravilt ki jih določa ta zakon, in določa, katere volilne akte ji je 
treba poslati; 

5. objavlja liste kandidatov ter izide volitev in odpoklica delega- 
tov za Zvezni zbor; 

6. opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon. 
Zvezna volilna komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu. 

21. člen 
Zvezna volilna komisija odloča o zadevah iz svojega delovnega 

področja z večino glasov vseh članov. 

22. člen 
Pogoji za delo Zvezne volilne komisije se zagotovijo v Skupščini 

SFRJ. 

23. člen 
Republiška oziroma pokrajinska volilna komisija usklajuje delo 

volilnih komisij volilnih enot in občinskih volilnih komisij pri 
izvajanju določb tega zakona ter opravlja druge zadeve, ki jih 
določa ta zakon. 

24. člen 
Člsne volilne komisije volilne enote za volitve delegatov za 

Zvezni zbor z območja republike oziroma avtonomne pokrajine 
imenuje organ, pristojen za izvedbo volitev in odpoklica delegatov 
v skupščini republike oziroma avtonomne pokrajine. 

Zadeve volilne komisije volilne enote lahko opravlja občinska 
volilna komisija v sedežu te volilne enote ali druga komisija, ki jo 
določa zakon. 

25. člen 
Zadeve občinske volilne komisije za volitve delegatov za Zvezni 

zbor opravlja občinska volilna komisija, oblikovana za volitve 
delegatov v skupščini občine. 

26. člen 
Volilni odbor zagotavlja pravilnost in tajnost glasovanja, ugo- 

tavlja izide glasovanja na volilnem mestu in opravlja druge 
zadeve, ki jih določa ta zakon. 

Volilni odbor ima predsednika in dva člana, katerim se določijo 
namestniki. 

Občinska volilna komisija imenuje volilne odbore in določi 
volilna mesta za glasovanje o izvolitvi in odpoklicu delegatov za 
Zvezni zbor. 

27. člen 
Organi za izvedbo volitev odločajo z večino glasov vseh članov. 
Organi za izvedbo volitev, ki imajo tri člene, lahko odločajo 

samo v polni sestavi. 

28. člen 
Skupščina občine in drugi organi morajo pomagati organom za 

izvedbo volitev pri izpolnjevanju njihovih nalog. 

29. člen 
Volilni materiali se hranijo štiri leta, če zakon ne določa drugega 

roka. 
Zvezna volilna komisija lahko s svojim aktom določi, da se 

posamezni volilni materiali hranijo tudi krajši čas od roka iz 
prvega odstavka tega člena. 

30. člen 
Sredstva za izvedbo volitev in odpoklica delegatov za Zvezni 

zbor se zagotovijo v proračunu federacije. 
Sredstva za delo organov za izvedbo volitev, za volilni material 

in druge materialne stroške za izvedbo drugih volilnih opravil se 
zagotovijo v proračunu federacije po merilih, ki jih določi Zvezna 
volilna komisija. 

Republiška oziroma pokrajinska volilna komisija razporeja 
sredstva volilnim komisijam v republiki oziroma avtonomni pokra- 
jini ter določi način njihove uporabe in kontrolo nad njihovo 
uporabo. 

IV. poglavje 

KANDIDACIJSKI POSTOPEK IN KANDIDACIJSKA 
KONFERENCA 

31. člen 
Kandidacijski postopek se izvede v volilni enoti. 
Kandidacijski postopek se izvede v skladu s tem zakonom in 

pravili Socialistične zveze delovnega ljudstva in sindikata (v 
nadaljnjem besedilu: pravila). 

Kandidati za delegate za Zvezni zbor se v volilni enoti predla- 
gajo na podlagi meril, ki jih določajo pravila. 

Delovni ljudje in občani z območja ene volilne enote lahko dajo 
pobudo za kandidata za delegata za Zvezni zbor z območja druge 
volilne enote. 

32. člen 
Kandidate za delegate v Zveznem zboru predlagajo v volilni 

enoti delovni ljudje in občani ter delegacije samoupravnih organi- 
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zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij v okviru 
Socialistične zveze delovnega ljudstva izmed delovnih ljudi in 
občanov v njihovi volilni enoti. 

Kandidata za delegata sta lahko tudi delovni človek in občan, 
katerih kraj stalnega prebivališča oziroma dela smiselno prvemu 
odstavku tega člena ni v volilni enoti. 

Pri predlaganju kandidatov za delegate za Zvezni zbor je treba 
paziti, da bo več kot polovica delegatov v Zveznem zboru iz 
združenega dela. 

Alternativa: Črta se drugi odstavek. 

33. člen 
Delovni ljudje in občani ter njihove delegacije predlagajo kandi- 

date za delegate na zborih v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, na sestankih družbenopolitičnih organizacij in v drugih 
oblikah organiziranja in delovanja delovnih ljudi in občanov (v 
nadaljnjem besedilu: kandidacijski sestanek) 

Za predlaganega kandidata za delegata se šteje kandidat, ki je 
dobil na tem kandidacijskem sestanku večino glasov navzočih 
delovnih ljudi in občanov. 

34. člen 
Na kandidacijskem sestanku se piše zapisnik. Zapisnik vsebuje 

tudi podatke o številu delovnih ljudi in občanov, ki jih ta kandida- 
cijski sestanek predstavlja, in o številu kandidatov iz združenega 
dela. 

Zapisnik s kandidacijskega sestanka se pošlje takoj po sestanku 
občinski volilni komisiji. 

35. člen 
Kandidate za delegate za Zvezni zbor v volilni enoti določi 

kandidacijska konferenca. 
Pri določanju kandidatov za delegate za Zvezni zbor v volilni 

enoti upošteva kandidacijska konferenca tudi pobudo iz četrtega 
odstavka 31. člena, ki je bila dana v skladu s prvim odstavkom 33 
člena tega zakona. 

36- člen 
Člani kandidacijske konference se delegirajo za dobo štirih let 
Sestavo in način delegiranja članov kandidacijske konference 

natančneje določajo pravila. 

n... 37. člen 
n„5"nska volilna komisija sestavi seznam kandidatov, ki so bili 
unfifrl u- ' 03 ka"dldaci<skih sestankih v občini, in ga pošlje volilni komisiji volilne enote. 

k JPr?hZ^HiZHP(
rVe9a ods,a*ka ,e9a člena se vpišejo kandidati, za katerih kandidaturo so izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta zakon. 

w ... . . 38. člen Volilna komisija volilne enote sestavi seznam kandidatov ki so 
bili pravnoveljavno predlagani v volilni enoti, in ga pošlje z izia- 

enote° Spre,et'u kandidature kandidacijski konference volilne 

kaferPn^kpnri'jfT0 Predla9ane9a kandidata se šteje kandidat, za 
im«fn kandidaturo so izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta zakon Imena kandidatov se vpišejo v seznam iz prvega odstavka teqa 

člena po azbučnem oziroma abecednem vrstnem redu priimkov 
r„l° 'na komisija volilne enote pošlje seznam tudi zborom ozi- 
ra

and„rUr obllka™ organiziranja in delovanja delovnih ljudi in občanov, ki so imeli kandidacijski sestanek. 

39. člen 
Seznam kandidatov vsebuje tudi podatke o številu kandidacij- 

skih sestankov, na katerih je bil posamezni kandidat predlagan, 
ter o številu delovnih ljudi in občanov, ki imajo pravico voliti. 

40. člen 
Kandidati za delegate v Zveznem zboru se določijo na kandida- 

cijski konferenci s tajnim glasovanjem. 

41. člen 
Število kandidatov za delegate, določenih na listi kandidatov, 

mora biti najmanj dvakrat večje od števila delegatov, ki se voli v tej 
volilni enoti. 

42. člen 
Kandidacijska konferenca dela in polnoveljavno odloča, če sta 

navzoči najmanj dve tretjini celotnega števila njenih članov. 
Kandidacijsko konferenco skliče in do izvolitve predsedstva 

vodi njeno delo predsednik občinske konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva v sedežu volilne enote. 

43. člen 
Kandidacijska konferenca odloči, koliko kandidatov bo na listi 

kandidatov glede na število kandidatov, ki se voli, s tem da morajo 
biti izpolnjeni pogoji iz 41. člena tega zakona. 

44. člen 
Pred začetkom določanja liste kandidatov za delegate se pošlje 

članom kandidacijske konference seznam delegatov, ki so bili 
predlagani na kandidacijskih sestankih v volilni enoti. 

45. člen 
V predlog liste kandidatov se vpiše vsak predlagani kandidat, 

katerega kandidaturo je podprla najmanj desetina delovnih ljudi 
in občanov, ki imajo pravico voliti, katerega kandidatura je bila 
podprta najmanj na tretjini kandidacijskih sestankov v volilni 
enoti. 

Imena kandidatov se vpišejo v predlog liste kandidatov po 
azbučnem oziroma abecednem vrstnem redu priimkov. 

46. člen 
Kandidati za delegate se določijo s tajnim glasovanjem. 
Na listi kandidatov so določeni kandidati, ki so dobili največ 

glasov navzočih članov kandidacijske konference - do števila, ki 
je določeno v skladu s 43. členom tega zakona. 

47. člen 
Če kandidat ni član delegacije, določi kandidacijska konferenca 

delegacijo, v kateri bo ta kandidat glede na kraj njegovega stal- 
nega prebivališča ali dela ali družbenopolitičnega organiziranja 
uveljavljal pravice in dolžnosti člana delegacije, če bo izvoljen za 
delegata. 

48. člen 
Kandidati se vpišejo v listo kandidatov po številu glasov, ki so jih 

dobili na kandidacijski konferenci, v primeru enakega števila 
glasov pa po azbučnem oziroma abecednem vrstnem redu pri- 
imkov. 

Lista kandidatov vsebuje poleg navedbe kandidacijske konfe- 
rence, kraja in časa njenega organiziranja — tudi: 

1) navedbo, da se lista daje za volitve delegatov za Zvezni zbor; 
2) priimek, ime in spol kandidata, datum rojstva, poklic, naci- 

onalno pripadnost in navedbo delegacije, katere član je, oziroma 
delegacije, v kateri bo uveljavljal pravice in dolžnosti člana dele- 
gacije; 

3) število kandidacijskih sestankov, na katerih je bil predlagan, 
in število delovnih ljudi in občanov, ki imajo pravico voliti. 

Listo kandidatov podpišejo vsi člani predsedstva kandidacijske 
konference. 

49. člen 
Po določitvi liste kandidatov za delegate pošlje predsedstvo 

kandidacijske konference listo volilni komisiji volilne enote skupaj 
z zapisnikom o delu konference in pisno izjavo o soglasju vsakega 
posameznega kandidata, da sprejema kandidaturo. 

50. člen 
Po prejemu liste kandidatov volilna komisija volilne enote ugo- 

tavlja, ali je bila lista predložena v določenem roku in sestavljena 
v skladu tem zakonom in pravili. 

Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da lista kandidatov 
izpolnjuje predpisane pogoje, jo potrdi. 

51. člen 
Če kandidat po določitvi liste kandidatov, toda pred volitvami 

umre ali odstopi od kandidature ali če nastanejo glede katerega 
izmed kandidatov okoliščine iz 6. člena tega zakona, se kandida- 
cijska konferenca znova sestane in določi po postopku, ki ga 
določa ta zakon, predlog za novega kandidata izmed oseb z liste 
kandidatov iz 46. člena tega zakona. 

Na način iz prvega odstavka tega člena je treba ravnati tudi, če 
ostane zaradi navedenih okoliščin na listi kandidatov manjše 
število kandidatov od števila, ki je določeno v 43. členu tega 
zakona. 

Kandidat za delegata lahko odstopi od kandidature najpozneje 
15 dni pred dnevom, ki je določen za voitve. 

52. člen 
Kandidacijska konferenca določi listo kandidatov za delegate 

v Zveznem zboru najpozneje 20 dni pred dnevom, ki je določen za 
volitve. 

53. člen 
Če so v listi kandidatov samo formalne pomanjkljivosti, pokliče 

volilna komisija volilne enote najpozneje v 24 urah- po prejemu 
liste predlagatelja liste, da v treh dneh te pomanjkljivosti odpravi. 
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54. člen 
Če volilna Komisija volilne enote ugotovi, da glede posameznih 

ali vseh kandidatov z liste niso izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta 
zakon, ugotovi to z odločbo in pošlje odločbo o zavrnitvi kandida- 
ture posameznih ali vseh kandidatov tem kandidatom in kandida- 
cijski konferenci. 

Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da so bile v postopku 
kandidiranja v kandidacijski konferenci nepravilnosti, ki bistveno 
vplivajo na pravilnost tega postopka, jih ugotovi z odločbo in 
razveljavi celoten postopek ali del postopka ter pošlje odločbo 
kandidacijski konferenci. 

Odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je treba izdati 
v 48 urah po prejemu liste kandidatov. 

55. člen 
V primerih iz prvega in drugega odstavka 54. člena tega zakona 

se v petih dneh po prejemu odločbe delno ali v celoti ponovi 
kandidacijski postopek. 

56. člen 
Takoj po potrditvi oznani volilna komisija volilne enote listo 

kandidtov na območju volilne enote, izvod potrejene liste kandi- 
datov pa pošlje republiški oziroma pokrajinski volilni komisiji. 

Republiška oziroma pokrajinska volilna komisija objavi v urad- 
nem glasilu liste kandidatov za delegate za Zvezni zbor iz zadevne 
republike oziroma avtonomne pokrajine najpozneje pet dni pred 
dnevom, ki je določen za volitve. 

Zvezna volilna komisija objavi v Uradnem listu SFRJ liste kandi- 
datov za delegate iz vsake republike oziroma avtonomne pokra- 
jine. 

V. poglavje 

VOLITVE DELEGATOV 

57. člen 
Glasuje se osebno. 
Na volitvah za delegate za Zvezni zbor se glasuje na volilnih 

mestih. 

58. člen 
Volitve so polnoveljavne, če je glasovala večina volilcev, ki so 

vpisani v volilni seznam volilne enote. 
Za delegata v Zvezni zbor je izvoljen kandidat, ki je dobil 

največje število glasov volilcev, ki so glasovali. 

59. člen 
Volilna komisija volilne enote pripravi potrebno število glasov- 

nic in potrjenih list kandidatov ter jih pošlje občinski volilni 
komisiji. 

69. člen 
Glasovnica vsebuje: 
1) navedbo volilne enote; 
2) navedbo, da se glasuje za izvolitev delegatov za Zvezni zbor; 
3) priimek in ime kandidatov; 
4) navedbo števila delegatov, ki se volijo. 

Imena kandidatov se v glasovnici navedejo po enakem vrstnem 
redu kot v listi kandidatov. 

Pred imenom vsakega kandidata je zaporedna številka. 
Glasovnica mora biti potrjena s pečatom občinske volilne komi- 
sije, 

61. člen 
Delovni ljudje in občani, ki so na služenju vojaškega roka ali na 

vojaških vajah, in člani posadk morskih in rečnih ladij trgovske 
mornarice, ki so na dan glasovanja zunaj jugoslovanskih teritori- 
alnih voda, glasujejo v skladu z zakonom, ki ureja način glasova- 
nja za izvolitev članov delegacij in delegatov. 

62. člen 
Državljani SFRJ, ki začasno delajo in bivajo v tujini, glasujejo na 

volilnem mestu v kraju zadnjega stalnega prebivališča na 
območju Socialistične federativne republike Jugoslavije pred 
odhodom v tujino. 

63. člen 
Občinska volilna komisija mora pred dnevom, ki je določen za 

volitve, vročiti volilnemu odboru potreben material za glasovanje. 

64. člen 
Volilni odbor vodi glasovanje in skrbi za red na volilnem mestu. 
O poteku glasovanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani 

volilnega odbora. 

65. člen 
Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom 

kandidata. 
Glasuje se lahko samo za kandidate, ki so navedeni v glasovnici, 

in za toliko kandidatov, kolikor delegatov se voli. 

66. člen 
Če delovni človek in občan nista vpisana v evidenco delovnih 

ljudi in občanov, ki imajo volilno pravico (v nadaljnjem besedilu: 
volilni seznam), ugotovi volilni odbor na podlagi osebne izkaznice 
in dokazila o kraju stalnega prebivališča ali drugih dokazil, ali 
imata pravico glasovati: če ugotovi, da imata to pravico, ugotovi, 
da lahko glasujeta. Vsak tak primer vpiše volilni odbor v zapisnik. 

Če ugotovi, da lahko glasujeta na drugem volilnem mestu, ju 
pošlje tja. 

67. člen 
Tisti, ki ne more glasovati na način, določen v 57. členu tega 

zakona, ima pravico s seboj pripeljati nekoga, ki bo namesto 
njega izpolnil glasovnico oziroma glasoval tako, kot on odloči. 

Tisti, ki ne more glasovati na volilnem mestu, obvesti o tem 
volilni odbor, ki mu omogoči glasovanje. 

Glasovanje na način iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se vpiše v zapisnik. 

68. člen 
Po končanem glasovanju ugotovi volilni odbor izid glasovanja 

na volilnem mestu. 
Izid glasovanja ugotavlja tako, da najprej prešteje neuporab- 

ljene glasovnice, ki se dajo v posebno ovojnico, potem pa skupno 
število uporabljenih glasovnic ter skupno število delovnih ljudi in 
občanov, ki so glasovali. 

Če ugotovi, da je glasovalo več delovnih ljudi in občanov kot je 
glasovnic, vzame za ugotavljanje izida glasovanja število uporab- 
ljenih glasovnic. 

Volilni odbor ugotavlja na podlagi glasovnic, koliko glasov je 
dobil vsak posamezni kandidat in koliko glasovnic je neveljavnih. 

Če je lista kandidatov sestavljena v delih, se izidi glasovanja 
ugotavljajo za vsak del liste. 

Za neveljavno glasovnico se štejeta neizpolnjena glasovnica in 
glasovnica, ki je tako izpolnjena, da se ne more zanesljivo ugoto- 
viti, za katerega kandidata je volilec glasoval. 

69. člen 
Takoj po ugotovitvi izida glasovanja pošlje volilni odbor vse 

volilne akte občinski volilni komisiji. 
Na podlagi volilnih aktov vseh volilnih odborov ugotavlja občin- 

ska volilna komisija izide glasovanja v Občini. 

70. člen 
Takoj po ugotovitvi izidov glasovanja v občini pošlje občinska 

volilna komisija zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja za vsakega 
posameznega kandidata volilni komisiji volilne enote. 

Volilna komisija volilne enote ugotovi na podlagi zapisnikov 
občinskih volilnih komisij v volilni enoti izide glasovanja o izvolitvi 
delegatov te volilne enote v Zvezni zbor. 

71. člen 
Če od števila kandidatov, ki se voli, dva kandidata ali več 

kandidatov z najmanjšim številom glasov dobi enako število gla- 
sov, se zanje ponovno glasuje. 

Če dobijo kandidati iz prvega odstavka tega člena tudi na 
ponovnem glasovanju enako število glasov, se volilni postopek 
ponovi za število delegatov, ki niso izvoljeni. 

V primeru iz drugega odstavka tega člena določi kandidacijska 
konferenca volilne enote kandidate za delegate iz seznama kandi- 
datov za delegate, ki ga je dobila od volilne komisije volilne enote. 

72. člen 
Če ugotovi občinska volilna komisija na posameznih ali vseh 

volilnih mestih nepravilnosti pri izvedbi glasovanja, ki so bistveno 
vplivale na izid glasovanja, razveljavi glasovanje na teh volilnih 
mestih in odredi ponovno glasovanje. 

73. člen 
Če občinska volilna komisija oziroma volilna komisija volilne 

enote ugotovi, da ni glasovala večina delovnih ljudi in občanov iz 
prvega odstavka 58. člena tega zakona, odredi ponovno glasova- 
nje samo na volilnih mestih, kjer ni glasovala večina. 

74. člen 
Ponovno glasovanje razpiše v petih dneh občinska volilna komi- 

sija oziroma volilna komisija volilne enote. 
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75. člen 
V primerih iz 71., 72. in 73. člena tega zakona se glasovanje 

v 8 dneh ponovi na podlagi obstoječe liste kandidatov. 

76. člen 
Volilna komisija volilne enote izda izvoljenemu delegatu potr- 

dilo. da je izvoljen za delegata v Zvezni zbor. 

77. člen 
Volilna komisija volilne enote pošlje poročilo o izidu glasovanja 

republiški oziroma pokrajinski volilni komisiji. 
Republiška oziroma pokrajinska volilna komisija objavi v urad- 

nem glasilu skupne izide volitev za delegate za Zvezni zbor iz 
zadevne republike oziroma pokrajine. 

Republiška oziroma pokrajinska volilna komisija pošlje Zvezni 
volilni komisiji izvod poročila. 

Zvezna volina komisija objavi v Uradnem listu SFRJ, skupne 
izide volitev za delegate za Zvezni zbor. 

Zvezna volilna komisija predloži Skupščini SFRJ poročilo o izi- 
dih volitev za delegate za Zvezni zbor. 

VI. poglavje 

PRENEHANJE MANDATA, NADOMESTNE IN 
PREDČASNE VOLITVE 

78. člen 
Delegatu v Zveznem zboru preneha mandat pred iztekom časa, za 
katerega je izvoljen: 

1) če med mandatnim obdobjem prenehajo pogoji na podlagi 
katerih je bil izvoljen za delegata v tej volilni enoti; 

2) če mu je s pravnomočno sodno odločbo odvzeta poslovna 
sposobnost; 

3) če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora, daljšo 
od šestih mesecev: 

4) če je odpoklican; 
5) če odstopi; 
6) če nastopi primer nezdružljivosti delegatske funkcije s funk- 

cijo iz 6. člena tega zakona; 
7) če je Zvezni zbor razpuščen. 
Prenehanje mandata delegatu pred iztekom časa, za katerega je 

izvoljen, ugotovi kandidacijska konferenca delegacij volilne 
enote, razen v primeru iz 4. in 7. točke prvega odstavka tega člena. 

Dan prenehanja mandata delegata določi Zvezni zbor. 

79. člen 
Nadomestne volitve se opravijo, če delegatu preneha mandat 

po 1) do 6) točki prvega ostavka 78. člena tega zakona ali če 
delegat umre. 

Če je ostalo delegatom do rednega prenehanja mandata manj 
kot eno leto, se nadomestne volitve za delegate razpišejo le na 
zahtevo kandidacijske konference. 

80. člen 
Nadomestne volitve razpiše Zvezna volilna komisija. 

81. člen 
Nadomestne volitve se razpišejo najpozneje v petnajstih dneh 

po prenehanju mandata delegatu. 
Nadomestne volitve se opravijo v dveh mesecih po prenehanju 

mandata delegatu oziroma po obvestilu, da je odstopil. 
Nadomestne volitve se opravijo na način in po postopku, ki sta 

določena za redne volitve, če ta zakon ne določa drugače. 
Kandidacijska konferenca volilne enote določi kandidate za 

delegate iz seznama kandidatov, ki ga ji je ob rednih volitvah dala 
volilna komisija volilne enote. 

Ne glede na četrti odstavek tega člena lahko kandidacijska 
konferenca odloči, da se izvede kandidacijski postopek, določen 
za redne volitve, če to zahtevajo posebne okoliščine ali če na 
seznamu ni dovolj kandidatov ali jih sploh ni ali ni takih, ki ob 
razpisu nadomestnih volitev izpolnjujejo-pogoje iz tega zakona. 

82. člen 
Ce je Zvezni zbor razpuščen, se razpišejo predčasne volitve. 
Predčasne volitve se izvedejo na način in po postopku ki sta 

določena za redne volitve. 

83. člen 
Odlok o razpisu nadomestnih oziroma predčasnih volitev objavi 

Zvezna volilna komisija v Uradnem listu SFRJ najpozneje trideset 
dni pred dnem, ki je določen za volitve. 

VII. poglavje 

ODPOKLIC DELEGATOV 

84. člen 
Predlog za začetek postopka za odpoklic delegatov v Zveznem 

zboru lahko dajo delovni ljudje in občani v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih oziorma njihove delegacije ter 
organi družbenopolitičnih organizacij na območju volilne enote. 

Pri določanju predloga za odpoklic delegata mora predlagatelj 
upoštevati tudi vse pobude za odpoklic delegata, ki so jih dali 
delovni ljudje in občani na zborih oziroma sejah organov upravlja- 
nja v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter na sestankih 
družbenopolitičnih organizacij - zunaj volilne enote. 

85. člen 
Predlog za začetek postopka za odpoklic delegata se pošlje 

kandidacijski konferenci volilne enote. 

86. člen 
Predlog za začetek postopka za odpoklic delegata se da v pisni 

obliki in mora biti obrazložen. 

87. člen 
Kandidacijska konferenca odloči s tajnim glasovanjem o pred- 

logu za odpoklic delegata. 
Predlog za začetek postopka za odpoklic delegata je sprejet, če 

zanj glasujeta dve tretjini celotnega števila članov kandidacijske 
konference. 

Sprejeti predlog za začetek postopka za odpoklic delegata 
pošlje kandidacijska konferenca v treh dneh volilni komisiji 
volilne enote, da razpiše glasovanje o odpoklicu. 

Če predlog za začetek postopka za odpoklic delegata ni sprejet 
v kandidacijski konferenci, ne more biti znova dan iz enakih 
razlogov. 

88. člen 
Postopek za predlaganje in obravnavo predloga za odpoklic 

delegatov urejajo pravila. 

89. člen 
Ko prejme v kandidacijski konferenci sprejeti predlog za odpo- 

klic delegata, mora volilna komisija volilne enote v desetih dneh 
po njegovem prejemu razpisati glasovanje o odpoklicu. 

Glasovanje o odpoklicu se opravi v 15 dneh po razpisu tega 
glasovanja. 

O razpisu glasovanja o odpoklicu obvesti volilna komisija 
volilne enote Zvezno volilno komisijo, ki o tem obvesti Zvezni zbor 
in objavi odlok o razpisu glasovanj o odpoklicu v Uradnem listu 
SFRJ. 

90. člen • 
Od dneva predložitve predloga za odpoklic do glasovanja 

o njem ne sme preteči manj kot en mesec niti več kot dva meseca. 

91. člen 
Delegatu, ki je odpoklican, preneha mandat, ko Zvezni zbor na 

podlagi poročila Zvezne volilne komisije ugotovi, da je odpo- 
klican. 

92. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na volitve delegatov za 

Zvezni zbor, se smiselno uporabljajo tudi za odpoklic delegatov, 
če 84. do 90. člena tega zakona ne določata drugače. 

VIII. poglavje 

VARSTVO VOLILNIH PRAVIC 

93. člen 
Ne sme se zahtevati, da delovni človek in občan povesta, za 

koga sta glasovala ali zakaj nista glasovala in ali sta glasovala za 
določenega kandidata ali proti oziroma za odpoklic delegata ali 
proti. 

Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi v postopku kandidira- 
nja, kadar je za ustrezen del tega postopka predpisano tajno 
glasovanje. 

94. člen 
Zaradi neprevilnosti v postopku kandidiranja na kandidacij- 

skem sestanku lahko vloži vsak udeleženec kandidacijskega 
sestanka ali tisti, ki je predlagan za kandidata za delegata, v treh 
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dneh po kandidacijskem sestanku ugovor pristojni občinski 
volilni komisiji. 

O ugovoru iz prvega odstavka tega člena odloči občinska 
volilna komisija, ki izda o tem v 48 urah odločbo in jo pošlje 
vlagatelju ugovora. 

Zoper odločbo občinske volilne komisije se lahko vlagatelj 
ugovora v 48 urah po prejemu odločbe pritoži pristojnemu 
sodišču v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

Sodišče odloči o pritožbi v 48 urah po njenem prejemu. 

95. člen 
Zaradi nepravilnosti pri delu kandidacijske konference lahko 

vloži ugovor v 48 urah po seji kandidacijske konference vsak njen 
član in vsak kandidat z enotnega seznama kandidatov, ki ga je 
volilna komisija poslala kandidacijski konferenci. 

O ugovoru odloči v 48 urah po njegovem prejemu volilna komi- 
sija volilne enote z odločbo, ki jo pošlje vlagatelju ugovora. 

Zoper odločbo volilne komisije volilne enote se lahko vlagatelj 
ugovora v 48 urah po njenem prejemu pritoži pristojnemu sodišču 
v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

Sodišče odloči o pritožbi v treh dneh po njenem prejemu. 

96. člen 
Zaradi nepravilnosti v postopku za začetek odpoklica delegata 

v Zveznem zboru in zaradi nepravilnosti v postopku glasovanja 
o odpoklicu ima vsak, ki je dal predlog, kakor tudi delegat, 
o odpoklicu katerega teče postopke, pravico do ugovora v treh 
dneh od dneva, ko je bilo končano ustrezno opravilo v postopku 
za odpoklic. 

Ugovor se pošlje volilni komisiji volilne enote. Volilna komisija 
volilne enote izda v 48 urah po prejemu ugovora o njem odločbo, 
ki jo pošlje vlagatelju ugovora. 

Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena se lahko vlaga- 
telj ugovora v 48 urah po prejemu odločbe pritoži pristojnemu 
sodišču v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

Sodišče odloči o pritožbi v treh dneh po njenem prejemu. 

97. člen 
Če sodišče oziroma pristojni organ sprejme ugovor oziroma 

pritožbe iz 94., 95. in 96. člena tega zakona, se v desetih dneh 
ponovi ustrezno volilno opravilo. 

98. člen 
Organi, pristojni za izvedbo volitev in odpoklica delegatov za 

Zvezni zbor, morajo v vseh fazah volilnega postopka delovne ljudi 
in občane obveščati o njihovih volilnih pravicah in varstvu teh 
pravic. 

IX. poglavje 

NAČIN OBLIKOVANJA IN DELA KONFERENCE 
DELEGACIJ TER DRUGE OBLIKE 
POVEZOVANJA DELEGACIJ V VOLILNI ENOTI 

99. člen 
Konferenca delegacij za delegate v Zveznem zboru se oblikuje 

v volilni enoti. 
Konferenca delegacij se oblikuje tako, da ena ali več delegacij 

delegira najmanj enega delegata. 

100. člen 
Število članov konference delegacij sporazumno določijo dele- 

gacije samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitič- 
nih organizacij v volilni enoti. 

Pri določanju sestave konference delegacij se upošteva 
ustrezna zastopanost delegatov delegacij iz samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij. 

Konferenca delegacij lahko dela in polno veljavno odloča, če je 
navzoča večina članov. 

101. člen 
Konferenca delegacij obravnava predloge in pobude delegacij 

oziroma delovnih ljudi in občanov, ki so pomembni za oblikovanje 
stališč za delo in odločanje delegatov v Zveznem zboru. 

Konferenca delegacij določa svoja stališča za delo in odločanje 
delegatov v Zveznem zboru z usklajevanjem posamičnih in skup- 
nih interesov s splošnimi družbenimi interesi. 

102. člen 
Na sestanku konference delegacij je praviloma navzoč delegat 

te volilne enote. 

103. člen 
Konferenca delegacij sodeluje z družbenopolitičnimi organiza- 

cijami in skupnostmi ter njihovimi organi na območju volilne 
enote. 

104. člen 
Število, sestava, način dela in odločanje v konferenci delegacij 

se določijo v skladu s tem zakonom in pravili. 

105. člen 
Konferenca delegacij lahko sprejme poslovnik o svojem delu. 

106. člen 
Oblike povezovanja delegacij zaradi uresničevanja pravic in 

dolžnosti konference delegacij po 101. členu tega zakona so 
lahko tudi skupščina občine oziroma skupščina druge družbeno- 
politične skupnosti in druge oblike družbenega organiziranja 
v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva na območju 
volilne enote. 

X. poglavje 

KONČNE DOLOČBE 

107. člen 
Vsa opravila in akti, vloge in drugi spisi v zvezi z izvedbo volitev 

in odpoklica delegatov za Zvezni zbor Skupščine SFRJ so oproš- 
čeni takse. 

108. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o volitvah 

in odpoklicu delegatov za Zvezni zborSkupščine SFRJ (Uradni list 
SFRJ, št. 10/74 in 5/78). 

109. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, 

uporablja pa se od 1. januarja 1990. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi četrtega odstavka 1. točke amandmaja XL in 
v skladu z drugimi določbami amandmajev k ustavi SFRJ ter 
določbami ustave SFRJ so v osnutku zakona o volitvah in odpo- 
klicu delegatov za Zvezni zbor Skupščine SFRJ predlagane rešitve 
o načinu in postopku volitev in odpoklica delegatov za Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ, o načinu oblikovanja delegatskih volilnih 
enot, o načinu oblikovanja in dela konference delegacij v delegat- 
skih volilnih enotah za delegate v Zveznem zboru in o drugih 
institutih volilnega sistema, brez katerih volilni sistem ne bi mogel 
uspešno delovati. 

S predlaganimi rešitvami v osnutku zakona se je želelo v okviru 
ustavnopravnih možnosti zagotoviti glavne pogoje za: 

- popolnejšo demokratizacijo volilnega postopka; 
- odločilen vpliv delovnih ljudi in občanov v postopku predlaga- 

nja in določenja kandidatov za delegate za Zvezni zbor; 
- neposredne volitve delegatov - s tajnim glasovanjem na 

občinskih volitvah v delegatski volilni enoti; 

- natančno določanje delegatske osnove (delegatska volilna 
enota); 

- oblikovanje delegatskih volilnih enot; 
- večje število kandidatov od števila, ki se voli (po predlagani 
rešitvi najmanj dvakrat večje); 

- oblikovanje in delo konference delegacij; 
- izvedbo volitev istega dne, s čimer bi bilo poleg političnega 

poudarjeno tudi slovensko dejanje volitev delegatov za najvišji 
organ oblasti in organ družbenega samoupravljanja v okviru pra- 
vic in dolžnosti federacije; ..... 
- poenostavitev volilnega postopka v primerjavi s sedanjim, ki /e 

po splošno sprejeti oceni zelo zapleten; 
- odpravljanje določenih protislovij in nejasnosti, ki so se poja- 

vili med uporabo zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za 
Zvezni zbor. 

1. V I. poglavju (1. do 10. člen) so glede na naravo temeljnih 
določb navedena poleg določanja zadeve in vsebine zakona 
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temeljna načela pri razčlenitvi ustavnih opredelitev za uresničeva- 
nje pravic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov, da volijo in da so 
voljeni za delegate za Zvezni zbor oziroma za člane delegacije 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih. V skladu z ustavnimi 
spremembami so v teh določbah izraženi temeljna načela in 
odnosi, na katerih temeljijo volitve in odpoklic delegatov za Zvezni 
zbor. 

Rešitev, predlagana v drugem in tretjem odstavku 3. člena 
osnutka zakona, izhaja iz ustavne obveznosti, da se za Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ voli več kot polovica delegatov iz združenega 
dela. Z izvolitvijo večjega števila delegatov iz združenega dela se 
zagotavlja, da se interes delavcev v združenem delu ter njihova 
vloga in vpliv na odločanje v Skupščini SFRJ izrazijo tudi v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ. S tem je mišljena obveznost, da mora 
biti pri predlaganju in določanju kandidatov za delegate za Zvezni 
zbor na listi kandidatov najmanj dvakrat večje število kot je šte- 
vilo, ki se voli, da bi se zagotovilo, da bo izvoljeno več delegatov iz 
združenega dela iz vsake republike oziroma avtonomne pokrajine. 

V osnutku zakona se je izhajalo iz načela, da se oblikujejo 
delegatske volilne enote v republikah in avtonomnih pokrajinah 
za eno ali več občin, v kateri se voli en ali več delegatov za Zvezni 
zbor, in da se mora poleg drugih pogojev izpolniti tudi pogoj, da je 
več kot polovica delegatov v republiki oziroma avtonomni pokra- 
jini iz združenega dela. Delegatsko volilno enoto sestavljajo 
delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih ter družbenopolitičnih organizacijah iz območja ene ali več 
občin. Volilne enote bodo določene z zakonom republike oziroma 
avtonomne pokrajine s tem, da ta z zakonom republike oziroma 
avtonomne pokrajine s tem, da ta (zvezni) zakon določa način 
oblikovanja delegatskih volilnih enot, kar naj bi zagotovilo, da se 
v republikah in avtonomnih pokrajinah oblikujejo delegatske 
volilne enote na enotnih podlagah. 

Predlagano je, da se delegati za Zvezni zbor volijo v delegatskih 
volilnih enotah v republikah in avtonomnih pokrajinah, da bi se 
omogočilo trdnejše povezovanje delegatov z njihovo delegatsko 
osnovo. Določeno je, da ima vsak delegat svojo volilno enoto in da 
je on delegat vseh delovnih ljudi in občanov te volilne enote. 
Jasno je določeno, kaj je delegatska osnova tako za izvolitev kot 
tudi za odpoklic delegatov ter za uresničevanje celotnih delegat- 
skih odnosov. 

Glede na pomen konferenc delegacij za nadaljnji razvoj in 
delovanje delegatskih odnosov pri delu in odločanju v Zveznem 
zboru je v 5. členu osnutka zakona določeno, da konferenco 
delegacij v volilni enoti za delegate za Zvezni zbor oblikujejo 
delegacije delovnih ljudi in občanov v samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah zaradi obli- 
kovanja skupnih stališč za delo in odločanje delegatov v Zveznem 
zboru. 

Načela in principi iz tega poglavja so popolneje razčlenjeni 
v drugih delih osnutka zakona. 

2. V II. poglavju (11. do 14. člen) so predlagane rešitve, ki se 
nanašajo na posamezna temeljna merila za oblikovanje delegat- 
skih volilnih enot. Glede na to, da bodo število volilnih enot, 
njihova sestava, zagotavljanje pogojev, da se pri predlaganju in 
določanju kandidatov ter volitvah delegatov v vsaki republiki in 
avtonomni pokrajini izbere več kot polovica delegatov iz združe- 
nega dela, in druga vprašanja podrobneje urejena v republiških 
oziroma pokrajinskih volilnih zakonih, so v tem zakonu predla- 
gane samo rešitve za tista vprašanja, ki jih za oblikovanje delegat- 
skih volilnih enot v skladu z ustavo SFRJ in amandmaji k ustavi 
SFRJ mora urediti zvezni zakon. 

V osnutku zakona (12. člen) so dana temeljna merila za obliko- 
vanje delegatskih volilnih enot, in sicer: število občanov na 
ombočju občine oziroma volilne enote, število delovnih ljudi 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih v občini oziroma 
volilni enoti in število delovnih ljudi in občanov v družbenopolitič- 
nih organizacijah v občini oziroma volilni enoti, s tem da je 
predvidena možnost, da lahko republike in avtonomni pokrajini 
z zakonom, ki določa volilne enote, predvidijo tudi druga merila za 
njihovo oblikovanje zaradi zagotovitve ustrezne zastopanosti 
delovnih ljudi in občanov ali teritorialnih območij. Z zakonom 
republike oziroma avtonomne pokrajine bodo urejena tudi druga 
vprašanja, kot so število volilnih enot, njihov sedež idr. 

Ker je predvideno, da se opravijo predlaganje, kandidiranje, 
volitve in odpoklic delegatov za Zvezni zbor v delegatski volilni 
enoti, je zelo pomembno, da se volilne enote v republikah in 
avtonomnih pokrajinah oblikujejo na enotnih podlagah. 

Predvideno je načelo (drugi odstavek 11. člen), da volijo delovni 
ljudje in občani v volilni enoti najmanj enega delegata in da se 
v primerih izvolitve več delegatov iz ene volilne enote za zagotovi- 
tev izvolitve delegatov iz združenega dela ter ustrezne socialne, 
nacionalne in drugačne sestave delegatov določi lista kandidatov 
v delih ali na drugačen ustrezen način (13. člen osnutka zakona). 

3. VIII. poglavju (15. do 30. člen) so predlagane rešitve, s kate- 

rimi so določene previce in obveznosti organov za izvedbo volitev 
in odpoklica, njihova sestava in delovno področje, način odloča- 
nja, roki za hranjenje volilnega gradiva, zagotavljanje sredstev za 
izvedbo volitev in odpoklica delegatov za Zvezni zbor in delo 
Zvezne volilne komisije ter za urejanje drugih vprašanj in odnosov 
v zvezi z zakonito izvedbo volitev in odpoklica oziroma vseh 
volilnih dejanj, predvidenih s tem zakonom. Organi, oblikovani 
v republikah in avtonomnih pokrajinah, opravljajo zadeve tako za 
volitve in odpoklic delegatov za Zvezni zbor kot tudi za volitve in 
odpoklic delegatov in delegacij za skupščine drugih družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

4. V IV. poglavju (31. do 56. člen) so predlagane rešitve za 
ureditev vprašanj in donosov v zvezi z izvedbo kandidacijskega 
postopka za predlaganje in določanje kandidatov na zborih delov- 
nih ljudi in občanov v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ter na sestankih družbenopolitičnih organizacij oziroma delegacij 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
organizacij v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva. Pred- 
lagane so tudi rešitve, ki se nanašajo na oblikovanje in odločanje 
kandidacijske konference v volilni enoti, kadar je to nujno, da se 
uredi z zveznim zakonom, saj bodo popolnejša merila in drugi 
pogoji za delo kandidacijske konference urejeni s pravili Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva. Predlagane so tudi rešitve za 
urejanje odnosov med organi za izvedbo volitev - volilnih komisij 
in kandidacijskih konferenc ter za postopek določitve liste kandi- 
datov, način vodenja in izpolnjevanja zapisnika in njegova izde- 
lava ter pošiljanje drugih volilnih aktov (sestavljanje in pošiljanje 
enotnega seznama delegatov in njegova vsebina, način določanja 
kandidatov na kandidacijski konferenci, sklic kandidacijske kon- 
ference ipd.). 

Od načela, da predlagajo kandidate za delegate delovni ljudje in 
občani v volilni encti, se je v četrtem odstavku 31. člena odstopilo 
v toliko, da je omogočeno, da lahko dajo pobudo za predlaganje 
delegatov za delegate za Zvezni zbor Skupščine SFRJ tudi delovni 
ljudje in občani izven območja voiilne enote. 

V drugem odstavku 32. člena se je odstopilo od načela iz prvega 
odstavka istega člena, da mora biti kandidat za delegata iz kraja 
stalnega prebivališča in dela na območju volilne enote, in je 
predlagana rešitev, po kateri sta lahko kandidata za delegata tudi 
delovni človek in občan, katerih kraj prebivališča oziroma dela ni 
na območju volilne enote; če je takšen kandidat izvoljen za dele- 
gata, se ne zahteva, da je med trajanjem mandata po kraju stal- 
nega prebivališča in dela v volilni enoti, v kateri je izvoljen. 

Za rešitev, predlagano v drugem odstavku tega člena, je dana 
alternativa, da se črta, pri čemer se je izhajalo iz rešitev, posebej 
oblikovanih amandmajev k ustavi SFRJ. 

V skladu s rešitvijo, predlagano v četrtem odstavku 31. člena, je 
v 35. členu določeno, da kandidacijska konferenca pri določanju 
kandidatov za delegate upošteva tudi pobude, ki so jih dali 
delovni ljudje in občani z območja drugih volilnih enot. 

V 42. členu so določeni pogoji, v katerih lahko kandidacijska 
konferenca polnoveljavno dela in odloča. Merila za odločanje 
v kandidacijski konferenci bodo popolneje urejena s pravili Soci- 
alistične zveze delovnega ljudstva in sindikata. V 45. členu so 
določeni pogoji za vpisovanje kandidatov v predlog liste kandida- 
tov za delegate, v 46. členu pa pogoji in način določanja kandi- 
datov. 

Delegat, izvoljen z neposrednim in tajnim glasovanjem, bo 
opravljal delegatsko funkcijo v delegaciji, določeni v skladu s 47. 
členom tega zakona. 

5. V V. poglavju (57. do 77. člen) je poleg določitve pravic in 
dolžnosti organov za izvedbo volitev za delegate za Zvezni zbor, 
vsebine glasovnic in drugih volilnih aktov, načina glasovanja idr. 
razčlenjen tudi postopek za ugotavljanje izida glasovanja. 

Da bi se izognili različnemu ravnanju s tako imenovanimi»neve- 
ljavnimi glasovnicami-, je v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja 
predlagano, naj bi bila to neizpolnjena in vsaka druga glasovnica, 
ki je tako izpolnjena, da se ne more z gotovostjo ugotoviti, za 
katerega kandidata je glasovano. Glede na rešitev, predlagano 
v 65. členu osnutka zakona - da se lahko glasuje samo za toliko 
kandidatov, kolikor se jih voli, bi bila poleg neizpolnjene glasov- 
nice neveljavna tudi glasovnica s pripisanimi kandidati ter glasov- 
nica, na kateri je zaokroženo več kandidatov kot se jih voli ali pa 
so zaokroženi vsi kandidati. 

V tem poglavju so predlagane rešitve ter predpisani pogoji in 
roki za ponovitev volitev ali posameznih volilnih opravil v delegat- 
ski volilni enoti ter pošiljanje volilnega gradiva volilnim komisijam 
in objavljanje posameznih volilnih aktov. 

6. V VI. poglavju (78. do 83. člen) so predlagane rešitve, s kate- 
rimi so določeni pogoji, kdaj delegatu preneha mandat pred 
rokom, za katerega je bil izvoljen, ter način in postopek izvedbe 
nadomestnih volitev. 

Nadomestne volitve se v bistvu izvedejo po postopku, ki velja za 
redne volitve, s tem da so kandidati za nadomestne volitve nepo- 
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sredno določeni na kandidacijski konferenci volilne enote iz sez- 
nama kandidatov, ki ga je v rednih volitvah določila volilna komi- 
sija volilne enote, med razpisom nadomestnih volitev pa izpolnju- 
jejo pogoje, določene v tem zakonu. Razumljivo je, da je treba 
paziti, da je več delegatov iz združenega dela v primeru, da je 
mandat pred rokom prenehal delegatu iz združenega dela, ter na 
druga merila, ki veljajo za redne volitve 

V drugem odstavku 79. člena je določeno, da se razpišejo 
nadomestne volitve, če je ostalo delegatu do rednega prenehanja 
mandata manj kot eno leto, in sicer le na zahtevo kandidacijske 
konference. 

V 82. členu je določeno, da se lahko v primeru, če je Zvezni zbor 
razpuščen, razpišejo predčasne volitve, ki se izvedejo na način in 
po postopku, ki sta določena za redne volitve. 

7. V VII. poglavju (84. do 92. člen) je razčlenjen postopek za 
odpoklic delegatov. 

Glede na drugi odstavek 142. člena ustave SFRJ, po katerem 
veljata za odpoklic delegatov v načelu enak način in postopek kot 
za njegovo izvolitev, so predlagane rešitve, po katerih se lahko ta 
institut izvede brez večjih težav. V bistvu je predlagan enak posto- 
pek, ki velja tudi za izvolitev delegatov, s tem da niso obvezni 
kandidacijski sestanki kot pri predlaganju kandidatov, temveč se 
glede predloga odloča na kandidacijski konferenci z večino nav- 
zočih članov. Tudi za to rešitev velja obrazložitev, ki je dana k 43. 
členu osnutka zakona. 

V 87. členu je predlagano, da se v kandidacijski konferenci 
odloča o odpoklicu delegatov z dvetretjinsko večino celotnega 
števila članov kandidacijske konference in da v primeru, če pred- 
log za začetek postopka za odpoklic delegata ni sprejet v kandida- 
cijski konferenci, ne more biti znova dan iz enakih razlogov. 

8. V VIII. poglavju (93. do 98. člen) so razčlenjena vprašanja in 
odnosi glede varstva volilnih pravic in določeni roki oziroma 
organi za odločanje glede ugovorov in pritožb v postopku varstva 
volilnih pravic. 

V 98. členu je določena obveznost organov, pristojnih za 
izvedbo volitev in odpoklica delegatov za Zvezni zbor, da v vseh 
fazah volilnega postopka (predlaganje, določanje kandidatov, 
volitve in odpoklic delegatov) obveščajo delovne ljudi in občane 

o njihovih volilnih pravicah in načinu varstva teh pravic. 
9. V IX. poglavju (99. do 106. člen) so predlagane rešitve 

o načinu oblikovanja in dela konference delegacij ter drugih oblik 
povezovanja delegatov v volilni enoti. 

Glede na splošno zahtevo, da se skrči normativizem na vseh 
področjih družbenega življenja, je predlagano, da se s tem zako- 
nom uredijo tudi vprašanja, ki se nanašajo na oblikovanje in delo 
konference delegacij, čeprav se lahko po amandmajih k ustavi 
SFRJ ta vprašanja uredijo s posebnim zveznim zakonom. 

V 99. členu je kot glavna rešitev predlagano povezovanje dele- 
gacij tako, da se v volilnih enotah v skladu s četrtim odstavkom 1. 
točke amandmaja XL k ustavi SFRJ oblikuje konferenca delegacij, 
v sestavi konference pa je najmanj po en delegiran delegat vsake 
delegacije. 

V skladu s 100. členom osnutka zškona bo število članov konfe- 
rence delegacij sporazumno določila delegacija samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij 
v volilni enoti s tem, da je treba pri določanju števila članov 
konference delegacij upoštevati ustrezno zastopanost delegatov 
iz samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
organizacij. 

V 101. členu so v skladu z amandmaji k ustavi SFRJ predlagane 
rešitve za delo konference delegacij, v 102. členu pa je določeno, 
da je na sestanku konference delegacij praviloma navzoč delegat 
te volilne enote. 

V 103. členu je predpisano, da delegacija sodeluje z družbeno- 
političnimi organizacijami in skupnostmi ter njihovimi organi na 
območju volilne enote, v 104. členu pa je predlagana rešitev, po 
kateri se število, sestava, način dela in odločanje v konferenci 
delegacij določi v skladu s tem zakonom in pravili. 

Ker se konference delegacij pri uresničevanju delegatskega 
sistema do sedaj niso popolneje uveljavile, je v 106. členu predla- 
gana rešitev, po kateri so lahko kot oblike povezovanja delegacij 
zaradi uresničevanja pravic in dolžnosti konference delegacij, 
tudi skupščine občin oziroma skupščine drugih družbenopolitič- 
nih skupnosti in druge oblike družbenega organiziranja v okviru 
Socialistične zveze delovnega ljudstva na območju volilne enote. 

POVZETEK 

S tem zakonom so v skladu z amandmaji k ustavi SFRJ 
(amandmaji XXVI, XL in drugi) in določbami ustave SFRJ 
predlagane rešitve v zvezi z načinom in postopkom volitev in 
odpoklica delegatov za Zvezni zbor Skupščine SFRJ, ki bodo 
ustvarile pogoje za večjo demokratizacijo volilnega postopka, 
v katerem bodo imeli delovni ljudje in občani odločilen vpliv 
tako na predlaganje in določanje kandidatov za delegate kot 
tudi na izvolitev delegatov za Zvezni zbor in njihov odpoklic. 

V tem zakonu so razčlenjene rešitve iz amandmajev k ustavi 
SFRJ in natančneje urejeni posamezni instituti volilnega 
postopka ter poenostavljena sedanji zapleten volilni postopek 
in tehnika. 

Glavni cilj sprejetja tega zakona je zagotoviti dosledno upo- 
rabo vseh demokratičnih pridobitev in načel volilnega 
sistema, tako da se omogoči, da volijo delegate za Zvezni zbor 
delovni ljudje in občani v delegatski volilni enoti neposredno, 
s splošnim in tajnim glasovanjem. Z rešitvami, ki so predla- 
gane v tem zakonu, so dana temeljna načela pri razčlenitvi 
ustavnih opredelitev za uresničevanje pravic in dolžnosti 
delovnih ljudi in občanov, da volijo in da so voljeni za delegate 
za Zvezni zbor oziroma za člane delegacij v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. 

Zlasti so pomembne rešitve, ki se nanašajo na načela za 
oblikovanje delegatskih volilnih enot, ki se oblikujejo v repu- 

blikah in avtonomnih pokrajinah za območje ene ali več občin. 
Predlagane so tudi rešitve za ureditev vprašanj in odnosov 

v zvezi z izvedbo kandidacijskega postopka za predlaganje in 
določitev kandidatov ter rešitve, ki se nanašajo na oblikovanje 
in odločanje kandidacijske konference v volilni enoti. 

Predvideni so tudi pogoji za določitev prenehanja mandata 
delegatau pred rokom, za katerega je izvoljen, ter način in 
postopek izvedbe nadomestnih volitev, zlasti pa je razčlenjen 
postopek za odpoklic delegatov, za katerega v skladu z dru- 
gim odstavkom 142. člena ustave SFRJ veljata v načelu način 
in postopek kot za njegovo izvolitev. 

Z rešitvami iz tega zakona se zagotavlja tudi ustreznejše 
varstvo volilnih pravic ter določajo roki in organi za odločanje 
glede ugovorov oziroma pritožb v postopku varstva volilnih 
pravic. 

V določbah tega zakona so predlagane rešitve, ki se nana- 
šajo na način oblikovanja in dela konferenc delegacij v volilnih 
enotah, omogočeno pa je tudi, da se s pravili Socialistične 
zveze delovnega ljudstva konkretneje uredijo število, sestava, 
način dela in odločanje v konferenci delegacij. 

Poleg konference delegacij so predlagane tudi druge oblike 
povezovanja delegacij in delegatov, tako da lahko delegati 
uresničujejo pravice in dolžnosti iz 101. člena osnutka zakona 
tudi v skupščini občine oziroma skupščini druge družbenopo- 
litične skupnosti oziroma v drugih oblikah družbenega organi- 
ziranja v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva na 
območju volilne enote, kot je to predlagano v 106. členu. 
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