
У RAD N i LIST 

SOCSALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

„URADNI LIST SFRJ" izhaja v srbskohrvatski 
oziroma hrvatskosrbski, slovenski, makedonski, al- 
banski in madžarski izdaji. - Oglasi po ceniku. Ži- 
ro račun pri Službi družbenega knjigovodstva 

60802-603-21943 

Sobota, 31. decembra 1988 

BEOGRAD 

ŠTEVILKA 77 LETO XL!V 

Cena te številke je 3.000 dinarjev. - Naročnina za 
leto 1988 znaša 53.300 dinarjev. - Rok za reklama- 
cije je 15 dni. - Uredništvo: Beograd. Jovana Risti- 
ća šj. 1 - poštni predal 226 - telefoni: centrala 
650-155; uredništvo 65I-S85; naročnine 651-732; 

telex 11756 

1021. 
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 

rativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA O PODJETJIH 

Razglaša se zakon o podjetjih, ki ga je sprejela Skupščina 
SFRJ na seji Zveznega zbora dne 29. decembra 1988. 

P št. 906 
Beograd, 29. decembra 1988 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Raif Dizdarević 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 

O PODJETJIH 

PRVI DEL 

UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
Delovna organizacija, ki opravlja gospodarsko dejavnost, 

je ekonomska in poslovna celota, ki se ustanovi in posluje kot 
podjetje. 

Podjetje je pravna oseba, ki je nosilka pravic in obvez- 
nosti v pravnem prometu glede vseh sredstev, s katerimi razpo- 
laga in jih uporablja, opravlja gospodarsko dejavnost zaradi 
pridobivanja dohodka oziroma dobička s prodajo proizvodov 
in storitev na trgu in je odgovorna za svoje poslovanje. 

Z gospodarsko dejavnostjo so po tem zakonu mišljeni 
proizvodnja in promet blaga ter opravljanje storitev na trgu, ki 
jih določa zvezni predpis o klasifikaciji dejavnosti. 

2. člen 
Podjetje lahko posluje s sredstvi v družbeni lastnini (v 

nadaljnjem besedilu; družbeno podjetje), s sredstvi v zadružni 
lastnini (v nadaljnjem besedilu: zadružno podjetje), s sredstvi v 
družbeni lastnini, zadružni lastnini in sredstvi, ki so lastnina 
domačih fizičnih in civilnih pravnih oseb ter tujih oseb (v nad- 
aljnjem besedilu: mešano podjetje), ter s sredstvi, ki so lastnina 
domačih fizičnih in civilnih pravnih oseb ter tujih oseb (v nad- 
aljnjem besedilu: zasebno podjetje). 

Podjetja iz prvega odstavka tega člena imajo na trgu enak 
položaj, pravice in odgovornosti. 

Podjetja iz prvega odstavka tega člena morajo poslovati v 
skladu z zakonom, dobrimi poslovnimi običaji in poslovno 
moralo. 

3. člen 
Delavci upravljajo poslovanje družbenega podjetja. 
Poslovanje mešanega podjetja upravljajo delavci družbe- 

nega podjetja, ki je vložilo sredstva, v sorazmerju v višino 
vloženih sredstev, delavci mešanega podjetja v skladu s pogod- 
bo o ustanovitvi in lastniki sredstev v sorazmerju z višino 
vloženih sredstev. 

Delavci v zasebnem podjetju sodelujejo pri upravljanju 
poslovanja tega podjetja na podlagi svojega dela v skladu s ko- 
lektivno pogodbo. 

4. člen 
Delavci uresničujejo svoje samoupravne pravice v 

družbenem podjetju v skladu s tem zakonom in statutom pod- 
jetja. 

Delavci uresničujejo svoje samoupravne pravice v meša- 
nem podjetju in v zasebnem podjetju v skladu s tem zakonom, 
statutom omenjenih podjetij in kolektivno pogodbo. 

5. člen 
Zveza sindikatov Jugoslavije ter ustrezne gospodarske 

zbornice sodelujejo pri sklenitvi kolektivne pogodbe o pravi- 
cah in obveznostih delavcev ter ustanoviteljev mešanih in za- 
sebnih podjetij, na podlagi katerih se ugotavljajo pravice do 
sredstev za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb ter druge 
pravice iz dela in po delu v o'menjenih podjetjih. 

DRUGI DEL 

I. POGLAVJE - DRUŽBENO PODJETJE 

1. Ustanovitev družbenega podjetja 

6. člen 
Družbeno podjetje lahko ustanovijo druga družbena 

podjetja, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnos- 
ti in druge družbene pravne osebe, družbenopolitična skup- 
nost pa, če je opravljanje določene gospodarske dejavnosti ne- 
nadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ter za delo 
podjetij ter drugih organizacij in skupnosti na določenem ob- 
močju ali če je to nujno za delo organov te družbenopolitične 
skupnosti. 

Družbeno podjetje lahko ustanovijo pod pogoji in na na- 
čin, predpisan z zakonom, delovni ljudje in občani zaradi uve- 
ljavljanja pravice do dela in drugih svojih interesov. 

Družbeno podjetje lahko v skladu z zakonom ustanovijo 
tudi civilne pravne osebe ter družbene organizacije. 

7. člen 
Ustanovitelj zagotovi sredstva, ki so potrebna za ustano- 

vitev in začetek dela družbenega podjetja, in sprejme akt o us- 
tanovitvi. 

Ustanovitelj prevzame riziko za poslovanje podjetja do 
višine zagotovljenih sredstev, danih za ustanovitev družbenega 
podjetja. 
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8. člen 

Akt o ustanovitvi družbenega podjetja sprejme delavski 
svet, ustrezen organ upravljanja ustanovitelja oziroma ustano- 
vitelji. 

9. člen 

Z aktom o ustanovitvi družbenega podjetja se določijo; 
1) ime ustanovitelja; 
2) firma in sedež družbenega podjetja; 
3) dejavnost družbenega podjetja; 
4) znesek sredstev za ustanovitev in začetek dela družbe- 

nega podjetja ter način njihove zagotovitve; 
5) pravice in obveznosti ustanovitelja glede opravljanja 

dejavnosti, zaradi katere je podjetje ustanovljeno, upravljanja, 
udeležbe pri dobičku, prevzemanja rizika in povračila sred- 
stev; 

6) oseba, ki bo opravljala zadeve začasnega poslovodne- 
ga organa, ter njena pooblastila; 

7) pravice in obveznosti družbenega podjetja, ki se usta- 
navlja, do ustanovitelja; 

8) pogoji in način za sklenitev in prenehanje delovnega 
razmerja ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz te- 
ga razmerja v času ustanavljanja podjetja; 

9) rok za sprejetje statuta in izvolitev poslovodnega orga- 
na in organov upravljanja; 

10) druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja 
in podjetja, ki se ustanavlja. 

Z aktom o ustanovitvi se ne sme omejiti samostojnost 
družbenega podjetja in vplivati na njegov neenakopraven po- 
ložaj glede na druga podjetja in se ne smejo omejiti samoup- 
ravne pravice delavcev. 

Če se družbeno podjetje ustanavlja za določen čas oziro- 
ma za izvršitev določenega posla, se z aktom o ustanovitvi do- 
loči čas, za katerega se ustanavlja, oziroma posel, ki ga mora 
podjetje opraviti. 

10. člen 

Če družbeno podjetje ustanovi več ustanoviteljev, uredijo 
svoje medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s po- 
godbo, ki jo sklenejo v pisni obliki. 

11. člen 

Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi 
družbeno podjetje pravno in opravilno sposobnost. 

12. člen 

Javni razpis za imenovanje poslovodnega organa podjetja 
je treba razpisati najpozneje v 30 dneh po vpisu družbenega 
podjetja v sodni register. 

2. Notranje organiziranje in statusne spremembe družbenega 
podjetja 

13. člen 

Delavci v družbenem podjetju odločajo o organiziranju 
temeljne organizacije združenega dela ali druge oblike notra- 
njega organiziranja pod pogoji in po postopku, določenimi s 
statutom podjetja. 

Delavci v družbenem podjetju odločajo v odvisnosti od 
narave delovnega procesa in delovnih pogojev o svojem delov- 
nem organiziranju v skladu s samoupravnim splošnim aktom. 

S statutom podjetja se lahko določi, da ima del podjetja 
določene pravice in obveznosti v pravnem prometu. 

Deli podjetja iz tretjega odstavka tega člena nimajo las- 
tnosti pravne osebe. 

14. člen 

Sklep o delitvi družbenega podjetja, izločitvi dela podjet- 
ja, spajanju ali pripojitvi družbenega podjetja ali njegovega de- 
la k drugemu podjetju in sklep o prenehanju dela podjetja se 
sprejme v skladu s statutom. 

Družbena podjetja, ki so nastala z delitvijo družbenih 
podjetij, in družbeno podjetje, ki je nastalo s spajanjem 
družbenih podjetij, so odgovorna za obveznosti podjetij, ki so 
prenehala. Podjetje, h kateremu se je pripojilo drugo podjetje, 
je odgovorno za obveznosti podjetja, ki je s tem prenehalo. 

Družbeno podjetje, ki se mu je pripojil del, ki se je izločil 
iz drugega družbenega podjetja, ali ki je nastalo z izločitvijo 
dela družbenega podjetja, je solidarno neomejeno odgovorno 
za obveznosti podjetja, iz katerega se je del izločil, ki so nasta- 
le do vpisa izločitve v sodni register. 

Medsebojna razmerja podjetij, v katerih se opravijo sta- 
tusne spremembe, se uredijo s pogodbo. 

3. Posebne oblike in združevanje družbenega podjetja 
\ 

1) Skupno podjetje 

15. člen 

Družbena podjetja lahko ustanovijo zaradi uresničevanja 
skupnih interesov skupno družbeno podjetje (v nadaljnjem be- 
sedilu: skupno podjetje). 

Kadar družbena podjetja ustanovijo skupno podjetje, 
imajo pravico na tej podlagi skupaj in enakopravno z delavci 
skupnega podjetja v sorazmerju z vloženimi sredstvi upravljati 
posle skupnega podjetja in odločati o ustvarjenem dobičku. 

16. člen 

Delavci skupnega podjetja upravljajo skupno podjetje na 
podlagi svojega dela in imajo pravico do dela dobička. 

Način, oblike in pogoji uresničevanja pravic iz prvega od- 
stavka tega člena se uredijo s statutom skupnega podjetja. 

17. člen 

S pogodbo o ustanovitvi skupnega podjetja se uredijo 
medsebojna razmerja ustanoviteljev. 

Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora biti sklenje- 
na v pisni obliki, z njo pa se v sorazmerju z vloženimi sredstvi 
ustanoviteljev in na podlagi dela uredijo razmerja glede razpo- 
rejanja ustvarjenega dobička, obveznosti in odgovornosti pri 
skupnem riziku, načina skupnega upravljanja ter druga vpraša- 
nja, ki so pomembna za skupno poslovanje. 

Statut in drugi samoupravni splošni akti skupnega pod- 
jetja morajo biti v skladu z aktom o ustanovitvi. 

18. člen 

V skupnem podjetju se lahko oblikuje tudi skupni organ 
upravljanja. 

Z aktom o ustanovitvi se lahko kot skupni organ predvidi 
delavski svet. 

Skupni organ upravljanja skupnega podjetja upravlja po- 
sle, spremlja uresničevanje ciljev gospodarjenja s skupnimi 
sredstvi, odloča o uporabi teh sredstev, odloča o delitvi ustvar- 
jenega dohodka oziroma dobička, sprejema ukrepe za izpol- 
njevanje prevzetih obveznosti in izvršuje druge pravice in 
dolžnosti v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom skupnega 
podjetja. 

V aktu o ustanovitvi se določijo sestava, izvolitev in način 
dela skupnega organa upravljanja. 

Člani skupnega organa upravljanja glasujejo na podlagi 
pooblastil iz akta o ustanovitvi. 
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19. člen 

Skupno podjetje brez soglasja ustanoviteljev ne sme spre- 
meniti dejavnosti niti opraviti statusnih sprememb, če se s tem 
spreminja namen vloženih sredstev ter otežuje ali onemogoča 
izpolnitev prevzetih obveznosti. 

Skupni organ upravljanja skupnega podjetja odloči, ali 
obstajajo pogoji za spremembo statusa skupnega podjetja v 
smislu prvega odstavka tega člena. 

2) Posebna družbena podjetja (javna podjetja) 

20. člen 

Družbenopolitične skupnosti in druge družbene pravne 
osebe lahko ustanovijo posebna družbena podjetja za proiz- 
vodnjo in promet določenih proizvodov in za opravljanje stori- 
tev, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali 
za delo drugih podjetij na določenem območju ali če je to nuj- 
no za delo organov zadevne družbenopolitične skupnosti (in- 
frastruktura, komunalne dejavnosti, dobrine splošnega pome- 
na ipd.). 

Sredstva za ustanovitev posebnega družbenega podjetja 
zagotovijo ustanovitelji. 

Z aktom o ustanovitvi se natančneje določi dejavnost, ki 
jo opravlja posebno družbeno podjetje, pogoji, pod katerimi se 
opravljata proizvodnja in promet proizvodov oziroma izvajajo 
storitve, pravice in obveznosti ustanoviteljev pri upravljanju 
posebnega družbenega podjetja, način oblikovanja cen proiz- 
vodov in storitev posebnega družbenega podjetja idr. 

21. člen 

V posebnem družbenem podjetju se oblikuje nadzorni 
odbor. 

Nadzorni odbor imenuje in razrešuje ustanovitelj, razen 
članov tega odbora, ki jih imenuje in razrešuje delavski svet 
posebnega družbenega podjetja. 

Za člane nadzornega odbora lahko ustanovitelj imenuje 
tudi osebe, ki niso delavci v posebnem družbenem podjetju. 

22. člen 

Člani nadzornega odbora se volijo za štiri leta in so lahko 
ponovno izvoljeni za člane tega odbora. 

Vsak član nadzornega odbora ima en glas. 

Sklepi nadzornega odbora se sprejemajo z večino glasov 
njegovih članov. 

Član nadzornega odbora, ki se ne strinja s sklepom, lah- 
ko ločeno poda svoje mnenje. 

23. člen 

Nadzorni odbor mora: 
1) nadzirati poslovanje, pregledati letno poročilo, letni 

obračun in predlog za delitev dobička; 

2) o ugotovitvah nadzora pisno obvestiti delavski svet po- 
sebnega družbenega podjetja in ustrezen organ podjetja ter pri 
tem opozoriti na morebitne opustitve delavskega sveta, direk- 
torja oziroma predsednika in članov poslovodnega odbora in 
drugih oseb. 

24. člen 

Določbe tega zakona o družbenem podjetju se uporablja- 
jo tudi za posebno družbeno podjetje. 

25. člen 

Določbe tega zakona o družbenem podjetju se uporablja- 
jo tudi za podjetja, ki kot enotni tehnološki sistemi opravljajo 
dejavnosti na področju elektrogospodarstva, železniškega pro- 
meta m poštno-telefonsko-telegrafskega prometa, če z zveznim 
zakonom ni določeno drugače. 

3) Združeno podjetje 

26. člen 

Dve družbeni podjetji ali več družbenih podjetij ter de- 
ovne organizacije, ki opravljajo družbeno dejavnost za potre- 

be gospodarske dejavnosti, lahko ustanovijo združeno podjet- 

Združeno podjetje se ustanovi s pogodbo. 
Združeno podjetje nastopa v pravnem prometu v svojem 

imenu in za svoj račun v skladu s skupnimi interesi, določeni- 
mi s pogodbo o ustanovitvi. 

Družbeno podjetje v združenem podjetju zadrži lastnost 
pravne osebe s pravicami in obveznostmi v pravnem prometu, 
določenimi s statutom združenega podjetja, v skladu s pogod- 
bo. 

27. člen 

Sklep o sklenitvi pogodbe sprejme delavski svet družbe- 
nega podjetja. 

Pogodba o ustanovitvi združenega podjetja vsebuje do- 
ločbe: o firmi, sedežu, dejavnosti oziroma poslih, ki jih oprav- 
lja združeno podjetje, o pravicah, obveznostih in odgovornos- 
tih podjetij v združenem podjetju v pravnem prometu, o orga- 
nih upravljanja, poslovodnem organu in drugih organih 
združenega podjetja, o medsebojnih razmerjih podjetij v. 
zdiuženem podjetju ter druge določbe, ki so pomembne za 
uresničevanje dejavnosti oziroma poslov združenega podjetja. 

K združenemu podjetju lahko pristopijo druga družbena 
podjetja, mešana podjetja, zadružna podjetja, pogodbena pod- 
jetja, zasebna podjetja in delovne organizacije, ki opravljajo 
družbeno dejavnost. 

V statutu združenega podjetja se lahko določi, da je za 
pripojitev drugega družbenega podjetja k združenemu podjet- 
ju potrebno soglasje delavskega sveta združenega podjetja. 

28. člen 
Združeno podjetje je ustanovljeno, ko je sprejet statut, iz- 

voljen delavski svet in imenovan vršilec dolžnosti poslovodne- 
ga organa. 

29. člen 

Določbe tega zakona o družbenem podjetju se uporablja- 
jo tudi za združeno podjetje. 

4) Sestavljeno podjetje 

30. člen 

Dve ali več podjetij in drugih oblik družbenih podjetij se 
lahko združi v sestavljeno podjetje. 

V sestavljeno podjetje se lahko združijo tudi mešano pod- 
jetje, pogodbeno podjetje, združeno podjetje, zasebno podjet- 
je, zadruga in delovna organizacija, ki opravlja družbeno de- 
javnost (znanstvena idr.). 

Podjetja, zadruge in organizacije iz prvega in drugega od- 
stavka tega člena se lahko združijo v dve ali več sestavljenih 
podjetij v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v 
sestavljeno podjetje. 
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Podjetje, ki se združi v sestavljeno podjetje, ohrani last- 
nost pravne osebe v pravnem prometu. 

31. člen 

Sestavljeno podjetje nastopa v pravnem prometu v imenu 
in za račun združenih podjetij ali v svojem imenu in za njihov 
račun, v svojem imenu in za svoj račun v skladu s statutom ses- 
tavljenega podjetja. 

32. člen 

Sestavljeno podjetje se ustanovi; 

1) s sklenitvijo samoupravnega sporazuma o združitvi v 
sestavljeno podjetje; 

2) z izvolitvijo delavksega sveta oziroma po položaju in 
funkciji njemu ustreznega organa upravljanja; 

3) z imenovanjem vršilca dolžnosti poslovodnega organa. 
Sklep o sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi v 

sestavljeno podjetje sprejme delavski svet podjetja, ki se 
združuje, oziroma ustrezen organ upravljanja organizacije, ki 
se združuje. 

33. člen 

Samoupravni sporazum o združitvi v sestavljeno podjetje 
vsebuje določbe; o firmi, sedežu, dejavnosti, ki jih za združeno 
podjetje opravlja sestavljeno podjetje, ciljih združevanja, nači- 
nu nastopanja v pravnem prometu, pravicah, obveznostih in 
odgovornostih združenih podjetij za prevzete obveznosti ses- 
tavljenega podjetja, o organih upravljanja, poslovodnem orga- 
nu in drugih organih, o medsebojnih razmerjih združenih pod- 
jetij, o pravicah in obveznostih delavcev, ki opravljajo posle 
skupnega pomena, in o obliki njihovega organiziranja ter dru- 
ge določbe, ki so pomembne za uresničevanje ciljev združeva- 
nja in poslovanja sestavljenega podjetja. 

Po sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi v ses- 
tavljeno podjetje, najpozneje pa v šestih mesecih po njegovi 
sklenitvi, sprejmejo delavci združenih podjetij statut sestavlje- 
nega podjetja. 

34. člen 

Organ upravljanja sestavljenega podjetja mora v 30 dneh 
po vpisu ustanovitve sestavljenega podjetja v sodni register 
razpisati javni razpis za imenovanje poslovodnega organa ses- 
tavljenega podjetja. 

5) Druge oblike združevanja podjetij 

35. člen 

6) Družbeno podjetje na delnice 

36. člen 

Ce družbeno podjetje pri ustanovitvi ali za potrebe svoje- 
ga poslovanja zbira sredstva z izdajanjem delnic dnigim 
družbenim podjetjem, se ustanovi ali posluje kot družbeno 
podjetje na delnice. 

Za organe upravljanja družbenega podjetja iz prvega od- 
stavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, 
ki se nanašajo na organe upravljanja v mešanem podjetju. 

7; Opravljanje bančnih aH podobnih poslov v sestavljenih obli- 
kah združevanja podjetij 

37. člen 

V združenem podjetju, sestavljenem podjetju in drugi ob- 
liki združevanja podjetij se lahko organizira opravljanje ban- 
čnih ali podobnih poslov v skladu s statutom. 

Za opravljanje poslov iz prvega odstavka tega člena se 
lahko ustanovi skupna finančna organizacija, ki ima lahko las- 
tnost pravne osebe, kar se določi s pogodbo o ustanovitvi ozi- 
roma s samoupravnim sporazumom. 

Posli iz prvega odstavka tega člena se opravljajo samo za 
potrebe združenih podjetij. 

4. Združevanje sredstev zaradi skupnega poslovanja 

38. člen 

Družbeno podjetje lahko združi sredstva v družbeno pod- 
jetje zaradi skupnega poslovanja. 

Kadar družbeno podjetje združi sredstva v družbeno 
podjetje, ima pravice in obveznosti ustanovitelja iz 5. točke 
prvega odstavka 9. člena tega zakona. 

39. člen 

Delavci družbenega podjetja, ki so združili sredstva, so- 
delujejo pri upravljanju podjetja, v katero so vložili sredstva, 
in imajo pravico do dela dobička v sorazmerju z vloženimi 
sredstvi. 

Način, oblike in pogoji uveljavljanja pravic iz prvega od- 
stavka tega člena se uredijo s pogodbo o združitvi. 

40. člen 

Tuje osebe smejo vlagati sredstva v družbeno podjetje 
pod pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki ureja 
tuja vlaganja. 

41.člen 

Če se sredstva združijo v družbeno podjetje, se lahko v 
pogodbi predvidijo spremembe, ki bodo opravljene v tem 
družbenem podjetju, ter spremembe glede notranje organizaci- 
je in poslovanja ter drugih pravic in obveznosti, določenih s 
statutom. 

Podjetje, ki uporablja pri svojem poslovanju združena 
oziroma vložena sredstva, brez soglasja vlagateljev ne sme 
spremeniti dejavnosti in ne opraviti statusnih sprememb, če se 
s tem spremeni namen združenih oziroma vloženih sredstev, 
otežuje ali onemogoča izpolnjevanje prevzetih obveznosti do 
vlagateljev, dokler se ne vrnejo vložena sredstva, če s pogodbo 
o združitvi oziroma vlaganju ni drugače določeno. 

Podjetja, zadruge in organizacije združenega dela, ki op- 
ravljajo družbeno dejavnost, se lahko združujejo v skupnosti 
podjetij, v poslovna združenja in druge oblike združevanja. Te 
oblike združevanja imajo lastnost družbene pravne osebe. 

V skupnosti in združenja iz prvega odstavka tega člena se 
lahko združijo tudi mešano podjetje, pogodbeno podjetje, za- 
sebno podjetje^ zadružno podjetje in delovna organizacija, ki 
opravlja družbene dejavnosti. 

Združevanje v skupnosti in združenja iz prvega odstavka 
tega člena se opravi s sklenitvijo samoupravnega sporazuma o 
združitvi. 

Sklep o sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi 
sprejme delavski svet podjetja, ki se združuje. 
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42. člen 

Določbe 17., 18. in 19. člena tega zakona se nanašajo tudi 
na podjetja, v katera so vložila sredstva druga podjetja. 

5. Zbiranje ia vlaganje sredstev občanov 

43. člen 
Družbeno podjetje lahko zbira sredstva občanov. 
Občani lahko vlagajo stvari, denarna sredstva in material- 

ne pravice v družbeno podjetje. 
S sredstvi iz prvega odstavka tega člena so mišljena de- 

narna sredstva, oprema in nadomestni deli, zemljišče, gozdovi, 
nasadi, inventar, poslovni prostor in materialne pravice (v nad- 
aljnjem besedilu: sredstva). 

44. člen 

Za sredstva, ki jih družbeno podjetje zbere od občanov, 
imajo občani pravico do vračila njihove vrednosti in do nado- 
mestila za njihovo uporabo v obliki obresti oziroma druge 
ugodnosti v skladu s pogodbo. 

Ce občani obdržijo lastninsko pravico na sredstvih, ki so 
jih vložili v družbeno podjetje v znesku, večjem od polovice 
celotnih sredstev družbenega podjetja, in če imajo pravico do 
upravljanja, lahko podjetje nadaljuje s poslovanjem kot meša- 
no podjetje. 

O spremembi statusa družbenega podjetja v mešano pod- 
jetje odločajo delavci in občani iz drugega odstavka tega člena. 

Občani, ki so vložili sredstva v družbeno podjetje, prevza- 
mejo skupni riziko ter imajo pravico do vračila vrednosti teh 
sredstev in do nadomestila za njihovo uporabo v odvisnosti od 
rezultatov poslovanja družbenega podjetja. 

Občani, ki so vložili sredstva v družbeno podjetje, imajo 
pravico, da so obveščeni o rezultatih uporabe vloženih sred- 
stev in da sodelujejo pri odločanju o določenih poslih v zvezi z 
uporabo teh sredstev v sorazmerju z vloženimi sredstvi v skla- 
du s pogodbo o vlaganju. 

45. člen 

Sklep o načinu in pogojih za zbiranje oziroma vlaganje 
sredstev občanov sprejme delavski svet. 

Medsebojne pravice in obveznosti družbenega podjetja 
in občanov se uredijo s pisno pogodbo. 

6. Uresničevanje samoupravljanja, upravljanje, kontrola in 
odgovornost 

I) Odločanje delavcev 

46. člen 

Delavci uresničujejo samoupravljanje z osebnim izjavlja- 
njem, po delegatih v delavskem svetu in s kontrolo dela orga- 
nov in služb v družbenem podjetju. 

Delavci v družbenem podjetju z osebnim izjavljanjem od- 
ločajo na referendumu, na zborih delavcev, s podpisovanjem 
oziroma dajanjem posebnih pisnih izjav in z drugimi oblikami 
osebnega izjavljanja, določenimi s statutom. 

O vseh vprašanjih, o katerih se odloča na referendumu, je 
treba zagotoviti predhodno obravnavo na način, določen s sta- 
tutom. 

S katero obliko odločanja iz drugega odstavka tega člena 
se uresničujejo posamezne pravice delavcev, se določi v statu- 
tu družbenega podjetja. 

Delavci odločajo na referendumu o statutu družbenega 
podjetja. 

2) Delavski svet 

47. člen 

Delavski svet oziroma po položaju in funkciji njemu us- 
trezen organ je organ upravljanja družbenega podjetja. 

Delegate v delavski svet izvolijo delavci s tajnim glasova- 
njem. 

Delegati v delavskem svetu ne smejo biti izvoljeni za več 
kot dve leti. 

Nihče ne sme biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen v 
isti delavski svet. 

48. člen 

V družbenem podjetju z manj kot 50 delavci se ne obliku- 
je delavski svet, njegovo funkcijo pa opravljajo vsi delavci. 

49. člen 

Delavski svet določa predlog statuta družbenega podjetja 
in drugih samoupravnih splošnih aktov, sprejema samouprav- 
ne splošne akte, razen tistih, za katere je s statutom določeno, 
da jih sprejemajo delavci z osebnim izjavljanjem, določa orga- 
nizacijo družbenega podjetja, sprejema delovni program in 
razvojni plan podjetja, določa temelje poslovne politike, ime- 
nuje in razrešuje poslovodne in izvršilne organe ter usmerja, 
kontrolira in ocenjuje njihovo delo, odloča o delitvi dobička in 
obravnava predloge sindikata v zvezi z uresničevanjem samo- 
upravnih pravic delavcev in njihovega materialnega položaja, 
sklepa samoupravne sporazume in pogodbe, za katere je to do- 
ločeno s statutom družbenega podjetja, ter opravlja druge za- 
deve, določene s statutom podjetja. 

50. člen 

Delavski svet odloča z večino glasov vseh svojih članov, 
če za odločanje o posameznih vprašanjim s statutom družbene- 
ga podjetja ni določena druga kvalificirana večina. 

51. člen 

V statutu družbenega podjetja je lahko predvideno obli- 
kovanje enega ali več izvršilnih organov delavskega sveta, ka- 
terim se lahko zaupajo določene izvršilne funkcije, in so lahko 
določeni tudi njihovo delovno področje, odgovornost delav- 
skemu svetu in draga vprašanja, pomembna za njihovo delo. 

52. člen 

Kadar delavski svet družbenega podjetja oceni, da so na- 
stale v delu podjetja motnje pri poslovanju ali da del podjetja 
ne izpolnjuje svojih obveznosti, lahko odloči, da bo sprejel 
proti temu delu ukrepe, določene s statutom. 

3) Poslovodni organ 

53. člen 

Poslovodni organ v družbenem podjetju je laho individu- 
alni (v nadaljnjem besedilu: direktor) ali kolegijski (v nadalj- 
njem besedilu: poslovodni odbor). 

Ce obstaja v družbenem podjetju poslovodni odbor, je 
lahko v statutu podjetja predvideno, da opravljajo člani tega 
odbora poleg svojih pravic in dolžnosti tudi druga dela in de- 
lovne naloge v podjetju. 
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Mandat direktorja oziroma predsednika in članov poslo- 
vodnega odbora traja največ štiri leta. Po poteku mandata je 
lahko ista oseba znova imenovana za direktorja oziroma pred- 
sednika ali člana poslovodnega odbora. 

54. člen 

Delavski svet družbenega podjetja imenuje na predlog 
razpisne komisije, sestavljene iz delavcev družbenega podjetja, 
direktorja oziroma predsednika in člane poslovodnega odbora 
na podlagi javnega razpisa. 

S statutom družbenega podjetja se določijo pogoji za 
imenovanje direktorja oziroma predsednika in članov poslo- 
vodnega odbora. 

Sestava in način dela razpisne komisije ter rok za predla- 
ganje kandidatov se določijo s sklepom delavskega sveta v 
skladu s statutom družbenega podjetja. 

Če delavski svet družbenega podjetja nobenega izmed 
predlaganih kandidatov ne imenuje za direktorja oziroma 
predsednika ali člana poslovodnega odbora, se razpis ponovi. 

55. člen 

O sklepu v zvezi z razpisom iz 54. člena tega zakona so 
udeleženci razpisa obveščeni najpozneje v osmih dneh po nje- 
govem sprejetju. 

Vsak udeleženec razpisa lahko v osmih dneh po prejemu 
obvestila vloži zoper sklep delavskega sveta zahtevo za začetek 
postopka pred pristojnim sodiščem. 

56. člen 

Če direktor oziroma predsednik poslovodnega odbora 
družbenega podjetja ni imenovan, imenuje delavski svet 
družbenega podjetja vršilca dolžnosti brez razpisa. 

Vršilec dolžnosti ima vse pravice in dolžnosti direktorja 
oziroma predsednika poslovodnega odbora. 

Vršilec dolžnosti sme opravljati to funkcijo do imenova- 
nja direktorja oziroma predsednika poslovodnega odbora, naj- 
dlje pa leto dni od svojega imenovanja. 

57. člen 

Direktor oziroma poslovodni odbor družbenega podjetja 
organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbenega 
podjetja, samostojno odloča, zastopa družbeno podjetje na- 
sproti tretjim osebam in je odgovoren za zakonitost dela 
družbenega podjetja. 

Direktor oziroma poslovodni odbor pri uresničevanju ob- 
veznosti glede vodenja družbenega podjetja iz prvega odstavka 
tega člena predlaga temelje poslovne politike, delovni program 
in razvojni plan in sprejema ukrepe za njuno izvajanje, izvršuje 
sklepe delavskega sveta in delavcev, sprejete z osebnim izjav- 
ljanjem, predlaga organizacijo družbenega podjetja, predlaga 
imenovanje in razreševanje delavcev s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, odloča o razporejanju delavcev k določenim 
delom in nalogam, daje poročilo o rezultatih poslovanja pod- 
jetja po periodičnem poročilu in letnem obračunu ter opravlja 
druge zadeve, določene z zakonom, statutom in drugim samo- 
upravnim splošnim aktom podjetja. 

Ce vodi družbeno podjetje poslovodni odbor, se v statutu 
podjetja določi, katere pravice in dolžnosti iz drugega odstav- 
ka tega člena opravlja predsednik poslovodnega odbora. 

58. člen 

Direktor oziroma poslovodni odbor družbenega podjetja 
je razrešen tudi pred potekom časa, za katerega je bil imeno- 

van, če delavci ne sprejmejo poročila o rezultatih poslovanja 
družbenega podjetja po letnem obračunu, delavski svet pa 
ugotovi, da je odgovoren za nedoseganje poslovnih rezultatov 
podjetja. 

O poročilu iz prvega odstavka tega člena se delavci izjavi- 
jo na način in pod pogoji, določenimi s statutom podjetja. 

Direktor oziroma poslovodni odbor družbenega podjetja 
je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imeno- 
van: 

1) na lastno zahtevo; 

2) če so bile zaradi izvajanja sklepa ali akta, ki ga je pred- 
lagal, kršene pravice delavcev ali družbena lastnina ter če je bi- 
la po njegovi krivdi povzročena škoda družbeni skupnosti; 

3) v drugih primerih, določenih z zakonom ali statutom 
družbenega podjetja. 

Direktor oziroma poslovodni organ sestavljenega podjet- 
ja ali druge oblike združevanja je ne glede na pn i odstavek te- 
ga člena razrešen tudi pred potekom časa, za katerega je bil 
imenovan, če poročila o rezultatih poslovanja po letnem obra- 
čunu ne sprejme delavski svet sestavljenega podjetja ali po po- 
ložaju in funkciji njemu ustrezen organ upravljanja druge obli- 
ke združevanja. 

59. člen 

Za direktoija, predsednika in člana poslovodnega odbora 
družbenega podjetja ne sme biti imenovana oseba, pa tudi ne 
sme opravljati zadev iz njegovega delovnega področja, če je 
naklepno storila kaznivo dejanje zoper temelje socialistične sa- 
moupravne dmžbene ureditve in varnosti države, zoper gospo- 
darstvo, zoper pravice do samoupravljanja, zoper družbeno 
lastnino ali zoper uradno dolžnost, za katero je bila obsojena 
na nepogojno kazen zapora. 

Na osebo, ki je naklepno storila drugo kaznivo dejanje, 
razen kaznivih dejanj iz prvega odstavka tega člena, se nanaša- 
jo prepovedi iz omenjenega odstavka, če je bila za tako kazni- 
vo dejanje obsojena na nepogojno kazen zapora najmanj treh 
let. 

Za direktorja, predsednika in člane poslovodnega odbora 
podjetja ne sme biti imenovana oseba, ki je bila razrešena te 
dolžnosti pred potekom časa, za katerega je bila imenovana, 
razen če ni bila razrešena na lastno zahtevo, niti oseba, ki je 
opravljala to funkcijo v podjetju, ki je prenehalo zaradi steča- 
ja. 

Prepoved za osebo iz prvega odstavka tega člena traja de- 
set let, za osebo iz drugega odstavka tega člena pet let po pre- 
stani, odpuščeni ali zastarani kazni, prepoved za osebo iz tret- 
jega odstavka tega člena pa pet let od dneva razrešitve. 

60. člen 

Ce so direktor, predsednik in član poslovodnega odbora 
družbenega podjetja razrešeni, ni pa bilo razlogov za njihovo 
razrešitev ali ni bil izveden postopek, predpisan z zakonom, 
statutom oziroma samoupravnim splošnim aktom, se določbe 
o varstvu pravic delavcev, s katerimi se urejajo delovna raz- 
merja, uporabljajo tudi za direktorja, predsednika in člane po- 
slovodnega odbora družbenega podjetja. 

Če v primeru iz prvega odstavka tega člena pristojno so- 
dišče odloči, da mora biti direktor, predsednik ali član poslo- 
vodnega odbora družbenega podjetja vrnjen na dolžnost, ki jo 
je opravljal pred razrešitvijo, nanjo pa je bila imenovana druga 
oseba, bo s sklepom delavskega sveta razporejen k drugim de- 
lom oziroma delovnim nalogam, ki ustrezajo njegovi strokovni 
izobrazbi, če pa s samoupravnim splošnim aktom ta dela oziro- 
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ma naloge niso določene, bo razporejen k drugim ustreznim 
delom oziroma delovnim nalogam. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko direktor, 
predsednik ali član poslovodnega odbora družbenega podjetja 
pred pristojnim sodiščem zahteva odškodnino najpozneje v 30 
dneh po vročitvi pravnomočne sodne odločbe. 

61. člen 

Določbe tega zakona o poslovodnem odboru družbenega 
podjetja, ki se nanašajo na način imenovanja in razrešitve, ob- 
likovanje razpisne komisije, objavo razpisa in določitev pred- 
loga za imenovanje, na določitev kandidatov, nastop dolžnosti 
poslovodnega odbora, varstvo pravic udeležencev razpisa, na- 
čin imenovanja direktorja, predsednika in članov poslovodne- 
ga odbora, vršilca dolžnosti direktorja, na prepoved opravlja- 
nja funkcije, mandat in ponovno imenovanje, omejitev izvolit- 
ve v delavski svet in sodelovanje v tem svetu, na odgovornost 
za zakonitost dela, varstvo pravic, razrešitev pred potekom ča- 
sa in začetek postopka za razrešitev, se uporabljajo tudi za po- 
slovodni odbor drugih oblik združevanja družbenih podjetij. 

62. člen 

Sklepi samoupravnega in poslovodnega organa sestavlje- 
nega podjetja, ki se nanašajo na posle, ki jih za združena pod- 
jetja opravlja sestavljeno podjetje, so obvezni za samoupravne 
in poslovodne organe združenih podjetij in se neposredno iz- 
vajajo na način, določen s statutom sestavljenega podjetja. 

4) Samoupravni splošni akti družbenega podjetja 

63. člen 

Samoupravni splošni akti družbenega podjetja so statut 
in drugi samoupravni splošni akti, ki urejajo družbenoeko- 
nomske in druge samoupravne odnose delavcev v družbenem 
podjetju (pravilnik, sklep, ki na splošen način ureja določena 
vprašanja, in poslovnik). 

64. člen 

Statut je temeljni samoupravni splošni akt družbenega 
podjetja. Dragi samoupravni splošni akti družbenega podjetja 
ne smejo biti v nasprotju s statutom. 

65. člen 

Statut družbenega podjetja vsebuje določbe: o firmi in 
sedežu; o zastopanju in predstavljanju; o dejavnosti in poslih v 
okviru dejavnosti, ki se opravljajo v delih družbenega podjet- 
ja; o planiranju dela in razvoja; o načinu razporejanja dobič- 
ka; o sestavi, izvolitvi, odpoklicu in delovnem področju delav- 
skega sveta in njegovega izvršilnega organa ter o njuni odgo- 
vornosti; o poslovodnem organu, njegovih pravicah, obveznos- 
tih in odgovornostih; o dragih organih podjetja, pravicah in 
obveznostih delegatov v delavskem svetu ter njihovi odgovor- 
nosti; o odgovornosti družbenega podjetja za obveznosti nje- 
govih delov, ki so pooblaščeni nastopati v pravnem prometu, 
ter o pooblastilih za posamezne dele, da nastopajo v pravnem 
prometu; o reševanju sporov (z arbitražo) ali druge oblike za 
reševanje sporov med deli družbenega podjetja; o pogojih in 
postopku izločitve posameznih delov družbenega podjetja iz 
njegove sestave; o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti; o varstvu in zboljševanju človekovega okolja; o načinu 
sodelovanja s sindikatom ter druge določbe, pomembne za de- 
lo in poslovanje celotnega družbenega podjetja in njegovih de- 
lov ter za uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti delavcev v družbenem podjetju. 

V statutu družbenega podjetja se določi, kateri drugi sa- 
moupravni splošni akti se sprejmejo in kako se sprejmejo. 

Družbeno podjetje mora zagotoviti, da so vsi samouprav- 
ni splošni akti dostopni vsakemu delavcu. 

66. člen 

Posamični akti, ki jih sprejemajo organi in pooblaščeni 
delavci v družbenem podjetju, morajo biti v skladu z ustrezni- 
mi samoupravnimi splošnimi akti podjetja. 

5) Obveščanje delavcev 

67. člen 

Organi družbenega podjetja morajo zagotoviti redno ob- 
veščanje delavcev o vseh vprašanjih, pomembnih za uveljavlja- 
nje njihovih samoupravnih pravic, ter o dragih vprašanjih, po- 
membnih za odločanje in kontrolo. 

Način in roki za obveščanje delavcev ter organi, odgovor- 
ni za obveščanje, se uredijo s statutom ali dragim samouprav- 
nim splošnim aktom. 

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se nana- 
šajo tudi na mešano podjetje, zasebno podjetje, pogodbeno 
podjetje in zadrugo. 

6) Samoupravna delavska kontrola 

68. člen 

Zaradi uresničevanja varstva družbene lastnine in svojih 
samoupravnih pravic imajo delavci v družbenem podjetju pra- 
vico in dolžnost, da izvajajo samoupravno delavsko kontrolo 
neposredno po organih upravljanja ali po posebnem organu 
samoupravne delavske kontrole. 

Delavci v družbenem podjetju uresničujejo samoupravno 
delavsko kontrolo na način, določen s statutom ali z drugimi 
samoupravnimi splošnimi akti. 

S statutom in dragim samoupravnim splošnim aktom 
podjetja se določijo sestava, izvolitev in odpoklic organa sa- 
moupravne delavske kontrole, njegove pravice, dolžnosti in 
odgovornosti. 

O spodkopavanju družbene lastnine in samoupravnih 
pravic obvesti organ samoupravne delavske kontrole tudi or- 
gane družbenega nadzora in kontrole. 

Ce v drugih oblikah organiziranja družbenih podjetij ni 
oblikovan poseben organ samoupravne delavske kontrole, jo 
delavci uresničujejo po delavskem svetu. 

69. člen 

Poslovodni organ podjetja mora zagotoviti opravljanje 
strokovnih, administrativnih in drugih del za organ samou- 
pravne delavske kontrole. 

Organ samoupravne delavske kontrole lahko zaupa ugo- 
tavljanje določenih dejstev, pomembnih za uresničevanje nje- 
gove funkcije, ustreznim strokovnjakom ali strokovnim organi- 
zacijam zunaj podjetja. 

7) Odgovornost za opravljanje samoupravjalskih in upravljal- 
skib funkcij in poslovodne funkcije 

70. člen 

Delavec je osebno odgovoren za vestno opravljanje samo- 
upravljalskih funkcij. 
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Delegati v delavskem svetu so posamično in kolektivno 
odgovorni za opravljanje samoupravljalskih funkcij v teh orga- 
nih. 

Direktor, predsednik in člani poslovodnega odbora so 
posamično in kolektivno odgovorni za opravljanje poslovodne 
funkcije. 

71. člen 

Člani samoupravne delavske kontrole so osebno in ko- 
lektivno odgovorni za opravljanje funkcij samoupravne kon- 
trole. 

V statutu so določene obveznosti delavcev, članov orga- 
nov upravljanja in poslovodnega organa pri opravljanju fun- 
kcij samoupravljanja in upravljanja ter poslovodne funkcije ter 
oblike odgovornosti in postopek ugotavljanja odgovornosti za 
kršitev teh obveznosti. 

72. člen 

Delavski svet oziroma po položaju in funkciji njemu us- 
trezen organ upravljanja podjetja je odgovoren za svoje delo 
delavcem, ki so ga izvolili. 

Delavci lahko odpokličejo delegata v delavskem svetu 
podjetja ali celotni delavski svet. 

Pogoji in način odpoklica delegatov v delavskem svetu in 
celotnega delavskega sveta se določijo z zakonom in samoup- 
ravnim splošnim aktom podjetja. 

73. člen 

Direktor oziroma člani poslovodnega odbora in člani ko- 
legijskega izvršilnega organa so materialno odgovorni za skle- 
pe, s katerimi je povzročena materialna škoda družbenemu 
podjetju, v odvisnosti od njihovega vpliva na sprejemanje in iz- 
vrševanje teh sklepov. 

Način in postopek ugotavljanja materialne škode se dolo- 
čita s statutom. 

74. člen 

Če sprejme delavski svet kljub opozorilu poslovodnega 
organa, izvršilnega organa, organa samoupravne delavske kon- 
trole, družbenega pravobranilca samoupravljanja, službe 
družbenega knjigovodstva, inšpekcijskega organa ali drugega 
pristojnega organa sklep, s katerim se povzroča škoda podjet- 
ju, mora direktor oziroma poslovodni organ zadržati njegovo 
izvršitev in o tem obvestiti pristojni organ. 

8) Družbeno varstvo samoupravnih pravic in družbene 
lastnine 

75. člen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti, na katere ob- 
močju je sedež družbenega podjetja, sprejme začasne ukrepe, 
če so v tem družbenem podjetju spodkopani samoupravni od- 
nosi ali huje prizadeti družbeni interesi ali če podjetje ne iz- 
polnjuje z zakonom določenih obveznosti. 

76. člen 

Šteje se, da so v družbenem podjetju bistveno spodkopa- 
ni samoupravni odnosi: 

1) če se ne uresničujejo pravice delavcev, da odločajo o 
delitvi dobička, s katerim svobodno razpolagajo, ter o delitvi 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo; 

2) če ni zagotovljeno uresničevanje pravice delavcev, da 
odločajo o družbenih sredstvih; 

3) če ni zagotovljeno, da delavci odločajo o vprašanjih, o 
katerih se odloča z osebnim izjavljanjem; 

4) če ni zagotovljeno uresničevanje samoupravne delav- 
ske kontrole; 

5) če organ v podjetju ne opravlja zadev iz svojega delov- 
nega področja ali prekorači svoja pooblastila, s čimer se bis- 
tveno spodkopavajo samoupravne pravice ali družbena lastni- 
na; 

6) če v roku, določenem z zakonom, ni imenovan poslo- 
vodni odbor; 

7) v drugih primerih, določenih z zakonom. 

Skupščina družbenopolitične skupnosti oceni, ali so iz- 
polnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena. 

77. člen 

Šteje se, da je družbeno podjetje huje prizadelo družbene 
interese: 

1) če se z razporejanjem dobička, s katerim delavci svo- 
bodno razpolagajo, oziroma če se z delitvijo sredstev za oseb- 
ne dohodke in skupno porabo spodkopavajo odnosi, ki ustre- 
zajo načelu delitve po delu, ali ovira tok družbene reprodukci- 
je; 

2) če družbenih sredstev ne uporablja smotrno ali jih traj- 
neje ne obnavlja, ne povečuje in ne zboljšuje; 

3) če'povzroči s poslovanjem v nasprotju s predpisi in sa- 
moupravnimi splošnimi akti večjo škodo družbeni skupnosti; 

4) v drugih primerih, določenih z zakonom. 

Skupščina družbenopolitične skupnosti oceni, ali so v 
primerih iz prvega odstavka tega člena huje prizadeti družbeni 
interesi. 

78. člen 

Šteje se, da družbeno podjetje ne izpolnjuje obveznosti, 
določenih z zakonom, če pogosteje ali dalj časa ne izpolnjuje 
teh obveznosti do družbene skupnosti. 

79. člen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti lahko nastopi 
proti družbenemu podjetju z naslednjimi začasnimi ukrepi 
družbenega varstva: 

1) da odstavi poslovodni organ; 

2) da odstavi posamezne delavce s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi; 

3) da razpusti delavski svet; 
4) da razpusti izvršilni organ; 

5) da razpusti organ samoupravne delavske kontrole; 
6) da razpusti disciplinsko komisijo; 
7) da začasno omeji uresničevanje določenih samouprav- 

nih pravic delavcev; 

8) da imenuje začasni organ upravljanja v podjetju; 
9) da določi tudi druge z zakonom predpisane začasne 

ukrepe. 
Začasni ukrepi iz 7. in 8. točke prvega odstavka tega čle- 

na ne smejo trajati dlje, kot je z zakonom določeno, vendar 
najdlje eno leto. 
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80. člen 

Preden odloči o začasnem ukrepu družbenega varstva, 
skupščina družbenopolitične skupnosti določi podjetju rok za 
odpravo razlogov, ki so podlaga za začasen ukrep. 

II. POGLAVJE - MEŠANO PODJETJE 

1. Ustanovitev mešanega podjetja 

81. člen 

Mešano podjetje lahko ustanovijo domače in tuje pravne 
in fizične osebe. 

Mešana podjetja se lahko ustanoviji kot: delniška 
družba, družba z omejeno odgovornostjo, koraanditna družba 
in družba z neomejeno solidarno odgovornostjo. 

Določbe drugega odstavka 44. člena tega zakona se upo- 
rabljajo tudi za družbeno podjetje, ki pri svojem poslovanju 
zbira sredstva od pravnih in fizičnih oseb - imetnikov drugih 
oblik lastnine. 

82. člen 

Ustanovitelji sklenejo pogodbo o ustanovitvi mešanega 
podjetja v pisni obliki. 

V pogodbi iz prvega odstavka tega člena se določijo: fir- 
ma in sedež, dejavnost mešanega podjetja, ki se ustanavlja, 
znesek sredstev, potrebnih za delo, pogoji in način za zbiranje 
teh sredstev, pravice in obveznosti ustanoviteljev, pogoji in na- 
čin za ugotavljanje in razporejanje dobička ter draga vpraša- 
nja, ki so pomembna za njegovo ustanovitev. 

83. člen 

Z vpisom pogodbe o ustanovitvi mešanega podjetja ozi- 
roma sklepa ustanovne skupščine v sodni register si mešano 
podjetje pridobi pravno in poslovno sposobnost. 

84. člen 

Firma mešanega podjetja vsebuje: ime in sedež družbe, 
predmet poslovanja in obliko družbe. 

2. Oblike mešanega podjetja 

1) Delniška družba 

85. člen 

Delniška družba je družba, ki zbira sredstva za ustanovi- 
tev in poslovanje z izdajanjem delnic. 

Ustanovitelji lahko ustanovijo delniško družbo z odku- 
pom vseh delnic pri ustanovitvi (simultana ustanovitev) ali z 
javnim pozivom za odkup delnic (sukcesivna ustanovitev). 

Pri prvem izdajanju se delnice ne smejo izdajati pod nji- 
hovo nominalno vrednostjo. 

88. člen 
Delnice so lahko redne (navadne) in prednostne (ugod- 

nostne). 
Redne (navadne) delnice so delnice, ki dajejo njihovim 

imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju dražbe in pri 
delu dobička (dividenda). 

Prednostne (ugodnostne) delnice so delnice, ki zagotav- 
ljajo njihovim imetnikom tudi določene prednostne pravice, 
kot so prednost pri izplačilu ustreznih zneskov (odstotkov) od 
nominalne vrednosti delnic v primerjavi z imetnikom redne 
delnice, prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe in druge 
pravice, določene s statutom oziroma drugim ustreznim ak- 
tom. 

89. člen 
Ne glede na 88. člen tega zakona se lahko izdajajo tudi 

delnice, ki dajejo imetniku samo pravico do dividende. 

90. člen 
Delnica mora imeti naslednje glavne elemente: označbo, 

daje delnica, in označbo vrste delnice; firmo oziroma sedež iz- 
dajatelja delnice; firmo, ime oziroma ime in priimek kupca 
delnice oziroma označbo, da se delnica glasi na prinosnika; 
skupni denarni znesek, na katerega se izdajo delnice, označbo 
odstotka nominalne vrednosti, po katerem se bo obračunavala 
dividenda; roke za izplačilo dividende, kraj, datum izdaje in 
serijsko število delnice ter faksimile podpisov pooblaščenih 
oseb izdajatelja delnice. 

91. člen 
Delnica sestoji iz dveh delov. 
V prvem delu (delnica) morajo biti označeni vsi glavni 

elementi delnice iz 90. člena tega zakona in izpiski iz sklepa o 
izdajanju delnic. 

Drugi del sestoji iz kupona za izplačilo dividende. 
Kupon za izplačilo dividende mora vsebovati naslednje 

elemente: zaporedno številko kupona za izplačilo dividende; 
številko delnice, na podlagi katere se izplačuje dividenda; ime 
izdajatelja delnice ^ leto, v katerem se dividenda izplačuje, in 
faksimile podpisov pooblaščenih oseb izdajatelja dividende. 

92. člen 
Delnice so vrednostni papirji v prometu v skladu z zako- 

nom in statutom oziroma pravili delniške družbe. 
Lastniki lahko delnice prodajajo od trenutka, ko je del- 

niška družba vpisana v sodni register, do njenega izbrisa iz te- 
ga registra. 

Delnica, ki se glasi na prinosnika, se lahko prenese z izro- 
čitvijo (tradicijo), delnica, ki se glasi na ime, pa se prenese z in- 
dosamentom in vpisom v delniško knjigo. 

86. člen 

Ustanovitelji delniške dražbe določijo znesek sredstev, ki 
so potrebna za ustanovitev in delo družbe (v nadaljnjem bese- 
dilu : osnovna glavnica). 

Najmanjši znesek osnovne glavnice je 150.000.000 dinar- 
jev. 

Zvezni izvršni svet poveča enkrat na leto znesek iz druge- 
ga odstavka tega člena za indeks rasti cen na drobno. 

87. člen 
Delnice se glasijo na enake denarne zneske. 
Delnice se lahko izdajo na ime in na prinosnika. 

93. člen 

Delniška dražba mora lastniku delnice, ki se glasi na ime, 
izdati listino, ki vsebuje: firmo in sedež družbe, označbo vrste 
in rodu, ki mu delnica pripada, številko, serijo in nominalno 
vrednost delnice. 

94. člen 
Delnice se vplačujejo v gotovini. 
S statutom oziroma pravili delniške dražbe se lahko dolo- 

či, da družba z delnicami zbira tudi stvari in pravice, izražene 
v denarni vrednosti, ki so potrebne za delo družbe. 

Vloga v delnicah ne moreta biti osebno delo in opravlja- 
nje storitev. 
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95. člen 

Vplačila delnic v stvareh, pravicah in gotovini morajo biti 
taka, da delniški družbi omogočajo, da z njimi prosto in trajno 
razpolaga od njihovega vpisa v delniške knjige. 

96. člen 

Banka izda potrdilo o vpisu delnic. Ce delničarji ne vpla- 
čajo delnic v roku, v katerem so se obvezali ob vpisu, morajo 
plačati obresti, določene s statutom oziroma pravili družbe. 

97. člen 

Če delničarji v roku, predvidenem s statutom oziroma 
pravili delniške družbe, ne vplačajo delnic, se šteje, da družba 
ni ustanovljena, delničarji, ki so vplačali delnice, pa imajo pra- 
vico do vračila vplačanih zneskov. 

98. člen 
Po vplačilu delnic skličejo ustanovitelji delniške družbe 

ustanovno skupščino, na kateri se sprejme statut, osnovna pra- 
vila družbe in imenujejo njeni organi upravljanja. 

99. člen 

Delničarji nimajo pravice do vračila sredstev, ki so jih 
vplačali za nakup delnic, razen v primera iz 97. člena tega za- 
kona. 

100. člen 

Za vplačila delnic v gotovini mora banka, prek katere se 
vplačujejo, izdati potrdilo, da je vplačilo opravljeno in da lah- 
ko delniška družba z vplačanimi sredstvi prosto razpolaga. 

Lastniki delnic lahko delnice prodajajo tretjim osebam 
nad nominalno vrednostjo in pod njo. 

Delnice se vpisujejo in vplačujejo na obrazcu, ki ga pred- 
piše Narodna banka Jugoslavije. 

101. člen 

Statut oziroma pravila delniške družbe morajo vsebovati 
določbe o; 

1) firmi in sedežu družbe; 
2) predmetu poslovanja; 
3) znesku osnovne glavnice, nominalni vrednosti delnic, 

njihovem številu in roku za vpis in vplačilo delnic, o višini ob- 
resti, ki se plačujejo pri prekoračitvi roka vplačila, o vrsti del- 
nic in načinu njihovega prenosa; 

4) številu članov upravnega in nadzornega odbora; 
5) načinu in možnosti za prenos pravic in dolžnosti or- 

gana upravljanja na posamezne člane družbe ali na druge ose- 
be; 

6) načinu in pogojih za delitev dobička in prevzemanju 
izgube; 

7) notranji organizaciji družbe; 
8) roku za sklic delniške skupščine, o posledicah, če se 

ne skliče, sklepčnosti in načinu odločanja; 
9) času trajanja in prenehanja družbe; 
10) postopku za spremembo statuta oziroma pravil 

družbe; 
11) drugih vprašanjih, ki so pomembna za delo družbe. 
Statut oziroma pravila družbe lahko vsebujejo tudi določ- 

be o: 
1) vlogah in stvareh in pravicah ob ustanovitvi družbe z 

natančno označbo predmetov, števila in vrste delnic, ki se 
vplačujejo kot vloga v stvareh in pravicah, ter oseb, ki dajejo te 
vloge ali od katerih se te vloge prevzamejo; 

2) omejitvi prenosa delnic na ime; 
3) izdajanju raznih vrst in rodov delnic, o možnostih za 

spremembo enega rodu v drugega in možnosti umika delnic 
idr. 

102. člen 

Skupščina delniške družbe lahko sprejme na predlog or- 
gana upravljanja sklep, da bo izdajala nove delnice zaradi zbi- 
ranja materialnih sredstev, potrebnih za delo družbe. 

103. člen 

S statutom oziroma pravili delniške družbe je lahko del- 
ničar zavezan samo za vplačilo nominalne vrednosti delnice, 
če pa gre za delnice, ki obsegajo tudi druge pravice, predvide- 
ne s statutom oziroma pravili družbe, je lahko zavezan tudi za 
druge denarne dajatve, predpisane s tem statutom oziroma 
pravili. 

Delničar svojih terjatev do družbe ne sme pobotati s svo- 
jo obveznostjo za vplačilo delnice. 

Po vpisu delničarja v delniško knjigo družba delničarjem 
ne more odložiti vplačila delnic in ne oprostiti vplačila delnic. 

2) Družba z omejeno odgovornostjo 

104. člen 

Dražba z omejeno odgovornostjo je dražba, v kateri je 
vsak izmed vlagateljev udeležen z določeno vlogo (osnovna 
vloga) in je odgovoren za obveznosti družbe do višine svoje 
vloge. 

Ni nujno, da so vloge vlagateljev enake. 
Vloge morajo biti vpisane v celoti, lahko pa so v denarju, 

stvareh in pravicah, izraženih v denarni vrednosti. 
Dražba je odgovorna za svoje obveznosti s svojim celot- 

nim premoženjem. 
Najmanjši znesek osnovne vloge je 20,000.000 dinarjev. 
Zvezni izvršni svet poveča enkrat na leto znesek iz petega 

odstavka tega člena za indeks rasti cen na drobno. 

105. člen 

Če vlagatelji v roku, ki je predviden s statutom oziroma 
pravili družbe, ne vplačajo osnovnih vlog, se šteje, da družba 
ni ustanovljena, ustanovitelji, ki so vplačali osnovne vloge, pa 
imajo pravico do vračila vplačanih vlog. 

106. člen 

Dražba sprejme statut oziroma pravila. 
Statut oziroma pravila družbe morajo vsebovati določbe 

o; 
1) firmi in sedežu družbe; 
2) predmetu poslovanja; 
3) celotnem znesku vloženih sredstev, vrsti in višfni os- 

novne vloge vsakega vlagatelja, načinu vplačila in vpisa osnov- 
ne vloge, delitvi dobička in načinu prevzemanja rizika in izgu- 
be dražbe: 

4) načinu upravljanja družbe, oblikovanju upravnega od- 
bora in skupščine (če so se vlagatelji dogovorili, da ju imajo), 
odgovornosti individualnega oziroma kolegijskega poslovod- 
nega organa, skupnem številu in pooblastilih drugega vodilne- 
ga osebja ter o načinu njihovega imenovanja in razreševanja; 

5) številu članov nadzornega odbora, če so se vlagatelji 
dogovorili, da ga oblikujejo; 

6) trajanju in prenehanju dela družbe; 
7) postopku za spremembo pravil dražbe; 
8) drugih vprašanjih, ki so pomembna za delo družbe. 

107. člen 

Vlagatelji lahko svoje deleže odstopijo tretjim osebam sa- 
mo s privolitvijo dragih vlagateljev. 

Deleži se lahko svobodno prenašajo med vlagatelji, če s 
statutom oziroma pravili družbe ni drugače določeno. 
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108. člen 
S statutom oziroma pravili družbe se lahko določi, da 

sme družba zbirati dodatna sredstva, ki so potrebna za njeno 
delo, z vpisom novih vlog v skladu s statutom oziroma pravili 
družbe. 

3) Komanditna družba 

109. člen 
Komanditna družba je družba, v kateri je del članov 

družbe odgovoren za obveznosti družbe s svojim celotnim pre- 
moženjem in upravlja posle družbe (v nadaljnjem besedilu: 
komplementarji), del članov pa je odgovoren za obveznosti 
družbe do višine sredstev, vloženih v družbo (v nadaljnjem be- 
sedilu: komanditisti). 

110. člen 
Komanditna družba se ustanovi s pogodbo, ki jo sklenejo 

ustanovitelji. 
Pogodba o ustanovitvi komanditne družbe vsebuje določ- 

be o: 
1) firmi oziroma imenu, sedežu oziroma prebivališču us- 

tanovitelja; 
2) firmi in sedežu družbe; 
3) predmetu poslovanja; 
4) celotnem znesku sredstev ustanoviteljev in zneskih vsa- 

kega posameznega člana (komplementarja in komanditista); 
5) delitvi dobička med ustanovitelji; 
6) načinu prevzemanja izgub; 
7) načinu upravljanja komanditne družbe; 
8) organih komanditne družbe; 
9) prenehanju družbe. 

111. člen 
Komanditna družba ima firmo, ki vsebuje imena enega 

ali več oziroma vseh komplementarjev z označbo, da gre za ko- 
manditno družbo. 

112. člen 

Vloge se lahko prenesejo na tretje osebe samo s soglas- 
jem vseh ustanoviteljev, če s pogodbo o ustanovitvi ni drugače 
določeno. 

113. člen 
Ob smrti ali prenehanju dela enega ali več komplemen- 

tarjev komanditna družba nadaljuje delo. 

114. člen 

Če komanditna družba za potrebe svojega poslovanja 
zbira sredstva z izdajanjem delnic, se ustanovi in posluje kot 
komanditna družba na delnice. 

Za zbiranje delnic družbe iz prvega odstavka tega člena 
se uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na zbiranje 
delnic v delniški družbi. 

4) Družba z neomejeno solidarno odgovornostjo članov 

115. člen 

Družba z neomejeno solidarno odgovornostjo članov (v 
nadaljnjem besedilu: družba) je družba, v kateri so vsi člani ne- 
omejeno in solidarno odgovorni za obveznosti družbe s celot- 
nim svojim premoženjem. 

Upniki družbe lahko zahtevajo poravnavo svojih terjatev 
do družbe iz premoženja kateregakoli člana družbe, ki je 
vloženo v družbo kot njegova vloga, če pa jih ni mogoče porav- 
nati iz tega premoženja, lahko zahtevajo poravnavo svojih ter- 
jatev iz celotnega premoženja članov družbe. 

116. člen 
Družba ima firmo, ki vsebuje imena vseh članov ali ene- 

ga ali več članov in označbo: „in ostali". 

117. člen 
Posle družbe upravljajo vsi člani, razen če s pogodbo o 

ustanovitvi družbe ni predvideno, da se upravljanje družbe za- 
upa enemu ali več članom družbe oziroma posebni osebi - 
prokuristu. 

Ce so člani družbe pravne osebe, se lahko poslovodna 
funkcija zaupa tudi kakemu izmed teh članov družbe. 

S pogodbo o ustanovitvi družbe se lahko natančneje do- 
ločijo ali omejijo pooblastila člana, ki mu je zaupana poslo- 
vodna funkcija. 

118. člen 
Ustanovitvena sredstva sestojijo iz vlog članov družbe - 

ustanoviteljev, lahko pa so v denarnih zneskih, stvareh in pra- 
vicah, izraženih v denarju. 

119. člen 
Člani družbe lahko prodajo svoje vloge tretjim osebam, s 

tem da imajo člani družbe prednostno pravico pri nakupu teh 
vlog. 

Ce se vloga proda tretji osebi, je potrebno soglasje drugih 
članov družbe. 

Član družbe, ki je izstopil iz družbe, je skupaj z drugimi 
člani družbe odgovoren za гцепе obveznosti, ki so nastale do 
vpisa njegovega izstopa v register. 

3. Organi upravljanja ш poslovoiini organi v mešanem podjetju 

120. člen 
Organi v delniški družbi in družbi z omejeno odgovor- 

nostjo so: skupščina, upravni odbor, delavski svet in nadzorni 
odbor. 

Komanditno družbo in družbo z neomejeno solidarno 
odgovornostjo upravljajo komplementarji oziroma člani 
družbe z neomejeno solidarno odgovornostjo, če s statutom 
oziroma pravili družbe oziroma pogodbo o ustanovitvi ni do- 
ločeno, da se upravljanje družbe zaupa enemu ali več članom 
družbe oziroma posebnemu organu ali osebi - prokuristu. Or- 
gana v teh družbah sta tudi delavski svet in nadzorni odbor. 

Poslovodno funkcijo v mešanem podjetju opravlja direk- 
tor ali poslovodni odbor, če ta funkcija ni zaupana kaki izmed 
oseb iz drugega odstavka tega člena, v komanditni družbi in 
družbi z neomejeno solidarno odgovornostjo pa eni izmed 
oseb iz drugega odstavka tega člena. 

}) Skupščina 

121. člen 
Skupščino mešanega podjetja sestavljajo delegati delav- 

cev v mešanem podjetju in vlagatelji oziroma njihovi predstav- 
niki. 

122. člen 
Delegati delavcev družbenega podjetja, ki je vložilo sred- 

stva v mešano podjetje, imajo glasovalno pravico v skupščini v 
sorazmerju z višino vloženih družbenih sredstev, delegati de- 
lavcev, ki delajo v mešanem podjetju, na podlagi svojega žive- 
ga dela v sklada s statutom oziroma pravili in kolektivno po- 
godbo, vlagatelji pa v sorazmerju z višino svojih vlog, če s 
statutom oziroma pravili ni drugače urejeno. 

Ce se sredstva mešanega podjetja ugotavljajo v delnicah, 
daje vsaka delnica pravico do enega glasu, če s statutom oziro- 
ma pravili ni določeno, da dajejo posamezne delnice več gla- 
sov. 
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S statutom oziroma pravili se lahko določi največje števi- 
lo glasov, ki jih ima lahko posamezni vlagatelj. 

Sklepi skupščine se sprejemajo z večino glasov navzočih 
članov, če s statutom oziroma pravili ni drugače določeno. 

S statutom oziroma pravili se lahko določi, da skupščina 
odloča tudi, ne da bi bila sklepčna, v nadaljevanju seje po po- 
teku določenega časa. 

Sklepčnost za delo skupščine se določi s statutom oziro- 
ma pravili. 

Predstavnik delavskega sveta sodeluje pri delu skupščine 
in jo seznanja s stališči delavskega sveta do vprašanj, o katerih 
se odloča, če je delavski svet sprejel stališče do njih. 

123. člen 

Skupščina sprejema statut oziroma pravila podjetja in 
druge splošne akte, delovni program in plan razvoja podjetja, 
določa poslovno politiko, odloča o delitvi in uporabi dobička 
in o kritju izgub, sprejema letni obračun podjetja; postavlja in 
razrešuje člane upravnega in nadzornega odbora; odloča o 
spremembah oblike organizacije mešanega podjetja, o poveča- 
nju in zmanjšanju osnovne glavnice, o prenehanju dela meša- 
nega podjetja ter o drugih vprašanjih, kijih določajo statut ozi- 
roma pravila družbe. 

2) Upravni odbor 
124. člen 

Upravni odbor je sestavljen od treh ali več članov - pred- 
stavnikov ustanoviteljev mešanega podjetja. 

Število članov upravnega odbora se določi s statutom ozi- 
roma pravili. 

S statutom oziroma pravili podjetja se lahko določi, da je 
določeno število članov upravnega odbora izmed oseb stro- 
kovnjakov za vprašanja, ki so pomembna za delo mešanega 
podjetja, lahko pa se določijo tudi pogoji za izvolitev članov 
upravnega odbora. 

125. člen 

Skupščina voli in razrešuje upravni odbor. Posamezna 
oseba je lahko večkrat izvoljena v upravni odbor. 

Delavski svet imenuje in razrešuje del članov upravnega 
odbora v skladu s statutom oziroma pravili podjetja. 

126. člen 
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta, če s sta- 

tutom oziroma pravili ni drugače določeno. 
S statutom oziroma pravili se lahko določi, da se upravni 

odbor obnovi tudi pred potekom roka iz prvega odstavka tega 
člena. 

127. člen 

Upravni odbor opravlja naslednje zadeve; 
1) postavlja in razrešuje direktorja oziroma predsednika 

in člane poslovodnega odbora ter druge delavce s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi; 

2) sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte 
mešanega podjetja (pravilnike), razen aktov, ki jih sprejema 
skupščina ali delavski svet, če s tem zakonom ni drugače dolo- 
čeno; 

3) pripravlja predloge za skupščino in izvršuje njene nalo- 
ge: 

4) daje navodila in smernice za delo direktorju oziroma 
predsedniku in članom poslovodnega odbora, drugim delav- 
cem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter osebam v 
delovnem razmerju v mešanem podjetju; 

5) vsake tri mesece predloži nadzornemu odboru poročilo 
o poslovanju in je na njegovo zahtevo navzoč na sejah nadzor- 
nega odbora, toda brez glasovalne pravice; 

6) skrbi za redno in pravočasno sestavljanje periodičnih 
poročil in letnega obračuna. 

3) Nadzorni odbor 

128. člen 
Nadzorni odbor je sestavljen iz najmanj treh članov. 
Skupščina mešanega podjetja voli in razrešuje nadzorni 

odbor, razen članov, ki jih v skladu s statutom oziroma pravili 
družbe imenuje in razrešuje delavski svet. 

Skupščina lahko glede vprašanj, ki so pomembna za delo 
nadzornega odbora, imenuje za člane tega odbora tudi osebe, 
ki niso delegati ustanoviteljev oziroma člani skupščine. 

129. člen 

Člani nadzornega odbora se volijo za štiri leta in so lahko 
znova izvoljeni. 

Vsak član nadzornega odbora ima en glas. Nadzorni od- 
bor odloča z večino glasov vseh članov. Član nadzornega od- 
bora, ki se ne strinja z odločitvijo nadzornega odbora, lahko 
da svoje mnenje ločeno. 

130. člen 

Nadzorni odbor mora: 
1) nadzorovati uporabo materialnih sredstev, pregledati 

letno poročilo, obračun in predlog upravnega odbora za deli- 
tev dobička. Upravni odbor mora te akte poslati nadzornemu 
odboru najpozneje 30 dni pred skupščino, ki odloča o njih; 

2) ugotoviti, ali se vodijo poslovne knjige mešanega pod- 
jetja skrbno in v skladu s predpisi; 

3) o ugotovitvah nadzora pisno obvestiti skupščino in jo 
pri tem opozoriti na morebitne opustitve upravnega odbora, 
direktorja oziroma predsednika in članov poslovodnega odbo- 
ra in drugih oseb, zaposlenih v mešanem podjetju. 

4) Delavski svet 

131. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delavski svet 
družbenega podjetja, se glede načina izvolitve, načina odloča- 
nja in trajanja mandata nanašajo tudi na delavski svet v meša- 
nem podjetju. 

V delavski svet ne morejo biti izvoljeni člani upravnega 
odbora, vendar imajo pravico, da so navzoči na njegovih sejah. 

Delavski svet opravlja zlasti naslednje zadeve: 
1) voli delegate delavcev oziroma svoje predstavnike v 

skupščino, upravni odbor in nadzorni odbor; 
2) obravnava predloge splošnih aktov, ki urejajo delovni 

čas, način ugotavljanja zahtevnosti del in delovno uspešnost 
(norme) in delitev osebnih dohodkov, varstvo pri delu ipd.; 

3) spremlja izvrševanje kolektivne pogodbe in splošnih 
aktov podjetja, ki se nanašajo na socialni in ekonomski po- 
ložaj delavcev; 

4) obravnava oziroma daje predloge planov kadrov in 
izobraževanja; 

5) obravnava predloge za statusne spremembe podjetja, 
bistvene spremembe v tehnično-tehnoloških in organizacijskih 
postopkih, velike intervencije in bistveno zmanjšanje obsega 
ali prenehanje podjetja; 

, 6) odloča o delitvi dela dobička, ki pripada delavcem; 
7) odloča o delitvi stanovanj in stanovanjskih kreditov; 
8) odloča o uporabi sredstev za neposredno skupno pora- 

bo; 
9) določa stališča za delo delegatov delavcev oziroma 

svojih predstavnikov v skupščini, upravnem odboru in nadzor- 
nem odboru. 

Če o zadevah iz 2) in 5) točke tretjega odstavka ni do- 
seženo soglasje med delavskim svetom in skupščino oziroma 
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upravnim odborom, odloči o spornem vprašanju arbitražna 
komisija, ki jo oblikujejo podpisniki kolektivne pogodbe. 

Delavski svet mora sprejeti stališče do vprašanj, o katerih 
odloča skupščina ter vplivajo na obnavljanje, povečevanje in 
zboljševanje družbenih sredstev in uresničevanje samoupravlja- 
nja delavcev. 

5) Poslovodni organ 

132. člen 
Direktor oziroma poslovodni odbor mešanega podjetja 

organizira in vodi delovni proces in poslovanje podjetja, zasto- 
pa podjetje nasproti tretjim osebam in je odgovoren za zakoni- 
tost dela podjetja. 

Pri izpolnjevanju obveznosti iz prvega odstavka tega čle- 
na direktor oziroma poslovodni odbor predlaga temelje po- 
slovne politike, predlaga delovni načrt in program ter spreje- 
ma ukrepe za njuno izvajanje, izvršuje sklepe skupščine, up- 
ravnega odbora, nadzornega odbora, delavskega sveta in skle- 
pe delavcev, sprejete z osebnim izjavijanjsm, predlaga organi- 
zacijo mešanega podjetja ter imenovanje in razreševanje delav- 
cev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, odloča o razpo- 
rejanju delavcev k določenim delom in nalogam, daje poročilo 
o rezultatih poslovanja mešanega podjetja po letnem obračunu 
in opravlja druge zadeve, predvidene s statutom oziroma pra- 
vili podjetja. 

Če direktor oziroma predsednik poslovodnega odbora 
podjetja meni, da je samoupravni splošni akt ali drug akt pod- 
jetja v nasprotju z zakonom, opozori na to organ, ki je tak akt 
sprejel. Ce organ, ki je sprejel tak akt, kljub opozorilu vztraja 
pri aktu, direktor oziroma predsednik poslovodnega odbora 
zadrži izvršitev tega akta, razen posamičnih aktov, izdanih v 
upravnem postopku, in aktov, za katere je za dokončno odloči- 
tev predvidena pristojnost sodišča, ter o tem v treh dneh od 
dneva, ko je tak akt zadržal, obvesti pristojni organ družbeno- 
politične skupnosti. 

III. POGLAVJE - POGODBENO PODJETJE 

133. člen 
Pogodbena organizacija združenega dela, ki jo ustanovi 

delovni človek in v njej združi svoje delo in svoja sredstva z de- 
lom drugih oseb zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti, 
posluje kot pogodbeno podjetje. 

V pogodbeno podjetje lahko združujejo svoja sredstva tu- 
di drugi delovni ljudje in občani. 

Pogodbeno podjetje lahko ustanovi tuja oseba skupaj z 
domačo osebo in vanj vloži sredstva v skladu s tem zakonom 
in zakonom, ki ureja vlaganja tujih oseb. 

134. člen 
Medsebojna razmerja ustanoviteljev pogodbenega pod- 

jetja in vlagateljev sredstev se uredijo s pogodbo, ki se sklene v 
pisni obliki. 

Pogodba o ustanovitvi pogodbenega podjetja vsebuje 
zlasti: firmo, sedež in dejavnost pogodbenega podjetja; znesek 
oziroma vrednost sredstev, ki jih poslovodja združi v pogodbe- 
no podjetje: pravice in obveznosti poslovodje iz združitve dela 
in sredstev; pravice in obveznosti združenih delavcev iz dela z 
družbenimi sredstvi in način njihovega sodelovanja pri uprav- 
ljanju; osnove in merila za ugotavljanje in način izplačevanja 
dela dohodka pogodbenega podjetja, ki pripada poslovodji na 
podlagi lastninske pravice na sredstvih, ki jih je združil; način 
in roke za izplačilo vrednosti oziroma za vrnitev teh sredstev 
ter odgovornost pogodbenega podjetja za obveznosti v prav- 
nem prometu nasproti tretjim osebam. 

Pogodbo o ustanovitvi pogodbenega podjetja sklenejo 
ustanovitelj in delavci, ki se zaposlujejo v pogodbenem podjet- 
ju. 

135. člen 
Iz dohodka pogodbenega podjetja se izločijo sredstva po- 

slovodje in delavcev iz živega dela. 
Ostanek sredstev je dobiček pogodbenega podjetja, iz ka- 

terega se poravnajo splošne in skupne družbene potrebe, sred- 
stva, ki pripadajo poslovodji na podlagi lastninske pravice, in 
nadomestilo osebnega dohodka delavcev in poslovodje za gos- 
podarjenje z družbenimi sredstvi in upravljanje teh sredstev 
(minulo delo). 

Ostanek dobička so sredstva v družbeni lastnini. 
Sredstva, ki jih poslovodja združi v pogodbeno podjetje, 

se revalorizirajo, njihova vrednost pa se lahko vrne tudi iz po- 
slovnih sredstev pogodbenega podjetja, če je to predvideno v 
pogodbi o njegovi ustanovitvi. 

136. člen 
Poslovodja svobodno odloča, ali bo sredstva, ki jih je pri- 

dobil v pogodbenem podjetju na podlagi lastninske pravice, v 
celoti ali delno ponovno vložil v to podjetje. 

Poslovodja v sporazumu z delavci določa pogoje in način 
za umik sredstev, na katerih ima lastninsko pravico in ki jih je 
združil v pogodbeno podjetje. 

137. člen 
Pri uresničevanju pravic in dolžnosti ima poslovodja pra- 

vice, obveznosti in odgovornosti, ki jih ima direktor družbene- 
ga podjetja. 

IV. POGLAVJE - ZASEBNO PODJETJE, OBRATOVALNI- 
CA IN KMETIJSKO GOSPODARSTVO 

1. Zasebno podjetje 

138. člen 
Zasebno podjetje se ustanovi s sredstvi fizičnih oseb in 

civilnih pravnih oseb. 
Zasebno podjetje se lahko ustanovi tudi kot delniška 

družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna družba 
ali družba z neomejeno solidarno odgovornostjo. 

Z zakonom se lahko določijo dejavnosti, za katere se ne 
smejo ustanoviti zasebna podjetja. 

Zasebno podjetje lahko ustanovijo tuje pravne in fizične 
osebe v skladu z zveznim zakonom, ki ureja tuja vlaganja. 

Z zveznim zakonom se lahko določi, v katerih dejavnos- 
tih oziroma na katerih področjih ie ne sme ustanoviti zasebno 
podjetje iz tretjega odstavka tega člena. 

139. člen 
Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek 

dela zasebnega podjetja ter sprejme akt o ustanovitvi. 

140. člen 
V zasebnem podjetju se v skladu z aktom o ustanovitvi 

oblikuje poslovodni organ, lahko pa se oblikuje tudi delavski 
svet oziroma po položaju in funkciji njemu ustrezen organ up- 
ravljanja. 

Delavci sodelujejo pri upravljanju zasebnega podjetja v 
skladu s kolektivno pogodbo. 

2. Obratovalnica 

141. člen 
Delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z oseb- 

nim delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastina 
občana, lahko ustanovi obratovalnico za opravljanje gospodar- 
ske dejavnosti v skladu z zakonom. 

Obratovalnica iz prvega odstavka tega člena ima lahko 
lastnost pravne osebe. 

« 

I 
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3. Kmetijsko gospodarstvo 

142. člen 

Delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z oseb- 
riim delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina 
občana, lahko ustanovi kmetijsko gospodarstvo za opravljanje 
gospodarske dejavnosti v skladu z zakonom. 

V POGLAVJE - ZADRUGA PODJETJE DROBNEGA 
GOSPODARSTVA IN PODJETJE ZA ZAPOSLOVANJE IN- 

VALIDOV 

1. Zadrega 

143. člen 

Za zadružno podjetje, ki opravlja gospodarske dejavnos- 
ti, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, če z zakonom, 
s katerim se ureja pravni položaj zadrug in zadružnih podjetij, 
ni določeno drugače. 

2. Podjetje drobnega gospodarstva 

144. člen 

Družbeno podjetje, mešano podjetje in zasebno podjetje 
se šteje za podjetje drobnega gospodarstva, če ima manj kot 
100 zaposlenih delavcev. 

Zvezni izvršni svet predpiše, katero podjetje iz prvega od- 
stavka tega člena se ne šteje za podjetje drobnega gospodar- 
stva. 

Za podjetje drobnega gospodarstva se smiselno uporab- 
ljajo določbe tega zakona, če z zakonom ni določeno drugače. 

3. Podjetje za zaposlovanje invalidov 

145. člen 

Družbeno podjetje, mešano podjetje, zasebno podjetje in 
zadružno podjetje, ki opravlja gospodarsko dejavnost za po- 
klicno usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb in zapos- 
luje najmanj 40% invalidov, posluje kot podjetje za zaposlova- 
nje invalidov. 

Za podjetje iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona, če z zakonom ni določeno 
drugače. 

TRETJI DEL 

1. POGLAVJE - DEJAVNOST, SEDEŽ IN FIRMA 
PODJETJA 

1. Dejavnost podjetja 

146. člen 

Podjetje lahko opravlja eno ali več gospodarskih dejav- 
nosti, če izpolnjuje pogoje za opravljanje vsake izmed njih. 

Dejavnosti, ki so družbenega pomena za ljudsko obram- 
bo in varnost države ter za varstvo in zboljševanje človekovega 
okolja, se lahko opravljajo pod pogoji, predpisanimi z zveznim 
zakonom. 

147. člen 

Podjetje ne more začeti dejavnosti niti spremeniti pogo- 
jev za njeno opravljanje, če pristojni organ ni izdal odločbe, da 
so izpolnjeni pogoji glede tehnične opremljenosti in varstva pri 
delu ter glede varstva in zboljševanja človekovega okolja in da 
so izpolnjeni tudi drugi pogoji, predpisani v skladu z zako- 
nom. 

i 

148. člen 

Z aktom o ustanovitvi podjetja ali s samoupravnim spo- 
razumom oziroma pogodbo med podjetjem v ustanavljanju in 
njegovim ustanoviteljem se lahko določi, da podjetje ne sme 
spremeniti dejavnosti določen čas ali spremeniti dejavnosti, če 
utegne sprememba dejavnosti ogroziti cilje, določene z aktom 
o ustanovitvi, s samoupravnim sporazumom ali pogodbo. 

Za spremembo dejavnosti podjetja je potrebno soglasje 
ustanovitelja, če je to določeno z aktom o ustanovitvi podjetja, 
s samoupravnim sporazumom oziroma s pogodbo. 

Sklep o spremembi dejavnosti podjetja se sprejme na na- 
čin, ki je določen s statutom podjetja. 

149. člen 

Podjetje lahko sklepa pogodbe in opravlja druge posle 
prometa blaga in storitev samo v okviru dejavnosti, za katere 
je vpisano v sodni register. 

Podjetje lahko opravlja brez vpisa v sodni register v manj- 
šem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, 
vpisani v sodni register, in ki se običajno v manjšem obsegu ali 
občasno opravljajo ob tej dejavnosti ali ki prispevajo k popol- 
nejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materiala, ki se uporablja 
za opravljanje vpisane dejavnosti. 

2. Sedež podjetja 

150. člen 

Sedež podjetja je kraj, v katerem se opravlja dejavnost 
podjetja. Če se opravlja ta dejavnost v več krajih, se šteje za se- 
dež podjetja kraj, ki je določen s statutom. 

151. člen 

Podjetje lahko spremeni sedež. 
Sklep o spremembi sedeža podjetja se sprejme na način, 

ki je določen s statutom podjetja. 
Z aktom o ustanovitvi podjetja se lahko določi, da je za 

spremembo njegovega sedeža potrebno soglasje ustanovitelja. 

3. Firma podjetja 

152. člen 

Firma je ime, pod katerim podjetje posluje. 
Del podjetja stopa v pravni promet pod firmo podjetja, v 

katerega sestavi je. 
Sklep o spremembi firme podjetja, se sprejme na način, 

ki je določen s statutom podjetja. 

153. člen 

Firma vsebuje označbo, ki navaja na dejavnost, ter označ- 
bo, s katero se natančneje označuje ime podjetja. 

Firma vsebuje sedež podjetja. 
Firma lahko vsebuje risbe, slike in podobno. 
Firma vsebuje označbo oblike in vrste odgovornosti pod- 

jetja. 

154. člen 

Za uvrstitev imena zgodovinske in druge pomembne 
osebnosti v firmo je potrebno dovoljenje pristojnega občinske- 
ga organa, razen če ni ustanovitelj družbenopolitična skup- 
nost. 

Za uvrstitev imena zgodovinske ali druge umrle pomem- 
bne osebnosti v firmo je potrebna privolitev njenih sorodnikov 
do tretjega kolena, če s posebnim zakonom ni določeno druga- 
če. 

t 
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Sodišče, ki vodi sodni register, odloči na zahtevo pristoj- 
nega občinskega organa oziroma sorodnikov iz drugega od- 
stavka tega člena, da se iz firme črta ime zgodovinske oziroma 
druge pomembne osebnosti, če spozna, da je s poslovanjem 
podjetja prizadet njen ugled. 

V firmo ne sme biti uvrščeno^ ime družbenopolitične 
skupnosti, razen če tega ne dovoli njen pristojni organ. 

155. člen 

Podjetje ima lahko tudi skrajšano označbo firme, ki vse- 
buje obliko in vrsto odgovornosti podjetja. 

Skrajšana označba firme se vpiše v sodni register. 

156. člen 

Pri istem sodišču, ki vodi sodni register, pod enako ali 
podobno firmo ne sme biti vpisano dvoje ali več podjetij, ki 
opravljajo enako ali sorodno dejavnost. 

Ce dvoje ali več podjetij enake ali sorodne dejavnosti, ki 
imajo sedež na območju istega sodišča, ki vodi sodni register, 
priglasi sodišču firme, ki se ne razlikujejo druga od druge, ima 
pravico do vpisa firme podjetje, ki je firmo prvo priglasilo so- 
dišču. 

157. člen 

Podjetje sme pri svojem poslovanju uporabljati samo tis- 
to firmo, ki je vpisana v sodni register. 

Firma se sme uporabljati tudi kod blagovni znak, razen 
če z zveznim zakonom ni določeno drugače. 

Firma aH njena skrajšana označba mora biti na poslovnih 
prostorih podjetja. 

158. člen 

Podjetje, ki samostojno nastopa na tržišču, ima pravico 
pred pristojnim sodiščem zahtevati varstvo firme. 

Zahteva se lahko vloži zoper podjetje, ki je vpisano v sod- 
ni register pri istem ali drugem sodišču. 

Pravica do zahteve za varstvo firme preneha tri leta po 
dnevu, ko je bila v sodni register vpisana firma, zoper katero 
se zahteva varstvo. 

159. člen 

Podjetju, zoper katerega se zahteva varstvo firme, sodišče 
prepove uporabljati firmo, če spozna, da je ta zahteva opravi- 
čena. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena prisodi sodišče 
tožniku na njegovo zahtevo glede na okoliščine primerno od- 
škodnino. 

II. POGLAVJE - PREMOŽENJE PODJETJA, POSLOVNE 
KNJIGE IN REZULTATI POSLOVANJA PODJETJA 

160. člen 

Premoženje podjetja sestoji iz stvari, pravic in denarja. 

161. člen 

Podjetje mora voditi poslovne knjige in jih periodično za- 
ključevati ter na njihovi podlagi sestavljati periodične in letne 
obračune. 

162. člen 

Premoženje podjetja, poslovne knjige, rezultate poslova- 
nja podjetja ter ugotavljanje in razporejanje dohodka in dobič- 

ka oziroma finančnega rezultata poslovanja ureja poseben 
zvezni zakon. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti podjetja v pravnem 
prometu 

163. člen 

Sredstva podjetja so v pravnem prometu, kadar je to z za- 
konom določeno, pa so v omejenem pravnem prometu ali so 
izven pravnega prometa. 

164. člen 

Podjetje ima pravico v pravnem prometu sklepati pogod- 
be in samoupravne sporazume ter opravljati druge pravne po- 
sle in opravila v okvira svoje pravne sposobnosti. 

165. čle? 

Podjetje je odgovorno za svoje obveznosti z vsemi sred- 
stvi, s katerimi razpolaga in jih uporablja. 

Podjetje je lahko odgovorno tudi za obveznosti drugih 
.podjetij, prevzete s samoupravnim sporazumom oziroma po- 
godbo. 

166. člen 

Podjetje je odgovorno za obveznosti sestavljenega podjet- 
ja ali druge oblike združevanja na način, določen s samouprav- 
nim sporazumom o združitvi oziroma s pogodbo. 

167. člen 

Odgovornost podjetja za obveznosti drugih podjetij v 
pravnem prometu je lahko neomejena (solidarna ali subsidiar- 
na) ali omejena (solidarna ali subsidiarna). 

Del družbenega podjetja, ki ima določena pooblastila, 
nastopa v pravnem prometu na način in pod pogoji, določeni- 
mi s statutom družbenega podjetja, za njegove obveznosti pa je 
v skladu z danimi pooblastili odgovorno podjetje. 

168. člen 
Če družbeno podjetje v skladu z zakonom, ki ureja finan- 

čno poslovanje, ni solventno ali če ima motnje pri poslovanju, 
delavski svet pa oceni, da ni pogojev za odpravo nastalih mo- 
tenj pri poslovanju in solventnost, lahko odloči, da ponudi up- 
nikom, v njem zaposlenim delavcem ali drugim osebam v pro- 
dajo sredstva podjetja na način, določen s statutom podjetja. 

Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na posebna družbe- 
na podjetja. 

III. POGLAVJE - ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE 
PODJETJA 

169. člen 

Podjetje zastopa in predstavlja direktor oziroma predsed- 
nik poslovodnega odbora. 

S statutom oziroma pravili podjetja se lahko določi, da 
zastopajo podjetje poleg direktorja oziroma predsednika po- 
slovodnega odbora v določenih pravnih opravilih tudi drugi 
delavci. 

170. člen 

Zastopnik je pooblaščen, da v imenu podjetja v okviru 
njegove dejavnosti in v mejah svojih pooblastil sklepa pogod- 
be in opravlja druga pravna opravila ter da zastopa podjetje 
pred sodišči in drugimi organi. 

k 
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S statutom oziroma pravili podjetja se lahko zastopniko- 
vo pooblastilo omeji na sklepanje določenih pogodb oziroma 
na opravljanje drugih določenih pravnih opravil, lahko pa se 
določi, da zastopnik v imenu podjetja sklepa pogodbe in op- 
ravlja druga pravna opravila samo na podlagi poprejšnjega 
sklepa delavskega sveta oziroma drugega organa ali skupaj z 
določenim organom podjetja. 

Pooblastilo zastopnika podjetja oziroma omejitev njego- 
vih pooblastil se vpiše v sodni register. 

171. člen 

Predstavnik podjetja je pooblaščen, da nastopa v imenu 
podjetja, pravna opravila pa lahko opravlja, če je pooblaščen 
tudi za zastopanje. 

172. člen 

Zastopnik podjetja sme dati v mejah svojih pooblastil 
drugi osebi pisno pooblastilo za sklepanje določenih vrst po- 
godb in za opravljanje določenih drugih pravnih opravil oziro- 
ma za sklepanje določenih posamičnih pogodb in za opravlja- 
nje določenih posamičnih pravnih opravil. 

S statutom podjetja ali s sklepom organa upravljanja se 
lahko določi, da sme dati zastopnik pooblastilo drugi osebi sa- 
mo ob soglasju ustreznega organa. 

173. člen 

Delavcu s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ali 
drugi osebi v podjetju lahko da podjetje prokuro. 

Prokure ne smejo dati pogodbena podjetja, zasebna pod- 
jetja, obratovalnice, zadruge in podjetja drobnega gospodar- 
stva. 

Dajanje in prenehanje pooblastil iz prvega in drugega od- 
stavka tega člena se vpišeta v sodni register, s tem da se vpis 
prenehanja tega pooblastila priglasi sodišču najpozneje v treh 
dneh po prenehanju pooblastila. 

174. člen 

Prokuro sme dati drugi osebi direktor ob soglasju delav- 
skega sveta podjetja. 

Prokura, za katero ni dano soglasje delavskega sveta, ne 
more biti vpisana v sodni register. 

175. člen 

Prokura je lahko posamična (posamična prokura) ali 
skupna (skupna prokura). 

Posamična prokura se lahko da eni ali več osebam. 

Ce je posamična prokura dana več osebam, ima vsak pro- 
kurist vsa pooblastila, ki jih po zakonu obsega prokura. 

Skupna prokura se lahko da dvema ali več osebam sku- 
paj. 

V primeru skupne prokure so pravni posli in opravila ve- 
ljavni, če obstaja soglasna izjava volje vseh prokuristov. 

Če so bili izjava volje in sporočila tretjih oseb dani ene- 
mu izmed prokuristov, se šteje, da so bili dani vsem prokuris- 
tom. 

IV. POGLAVJE - POSLOVNA TAJNOST 

176. člen 

Poslovna tajnost so listine in podatki, določeni s statutom 
oziroma pravili ali drugim samoupravnim splošnim aktom ozi- 

roma splošnim aktom podjetja, katerih posredovanje nepoob- 
laščeni osebi bi bilo v nasprotju s poslovanjem podjetja in bi 
škodovalo njegovim interesom in poslovnemu ugledu, če z za- 
konom ni določeno drugače. 

177. člen 

Listine in podatke" določene s statutom oziroma pravili 
ali drugim samoupravnim splošnim aktom oziroma splošnim 
aktom podjetja kot poslovna tajnost, smejo drugim posredova- 
ti osebe, pooblaščene z zadevnimi akti. 

178. člen 

Poslovno tajnost morajo varovati vsi delavci, ki na ka- 
kršenkoli način zvedo za listino ali podatek, ki je poslovna taj- 
nost. 

Delavci morajo varovati poslovno tajnost tudi potem, ko 
jim preneha delovno razmerje v podjetju. 

Delavci morajo varovati poslovno tajnost, za katero zve- 
do pri opravljanju poslov z drugimi podjetji. 

V. POGLAVJE - NADZORSTVO NAD ZAKONITOSTJO 
DELA PODJETJA 

179. člen 

Nadzorstvo nad zakonitostjo dela podjetja opravlja pri- 
stojni organ občine, na katere območju je sedež podjetja. 

Z nadzorstvom nad zakonitostjo dela podjetja je mišljeno 
tudi nadzorstvo glede usklajenosti samoupravnih splošnih ak- 
tov oziroma splošnih aktov ali kolektivnih pogodb z zakonom. 

180. člen 

Pri nadzorstvu nad zakonitostjo dela podjetja ima občin- 
ska skupščina pravico in dolžnost delno ali v celoti zadržati iz- 
vršitev vsakega samoupravnega splošnega akta oziroma sploš- 
nega akta ali kolektivne pogodbe, ki je v nasprotju z zakonom. 

181. člen 

Ce je direktor oziroma predsednik poslovodnega odbora 
podjetja zadržal izvršitev samoupravnega splošnega akta ozi- 
roma drugega splošnega akta ali kolektivne pogodbe oziroma 
sklepa delavskega sveta ali drugega organa v podjetju, ki ni v 
skladu z ustavo oziroma je v nasprotju z zakonom, obvesti o 
tem pristojno občinsko skupščino. Pristojna občinska skupšči- 
na mora v 30 dneh po prejemu obvestila obravnavati zadržani 
samoupravni splošni akt oziroma zadržani sklep in izdati od- 
ločbo. 

Če občinska skupščina ne odloči v roku iz prvega odstav- 
ka tega člena, se sme zadržani samoupravni splošni akt oziro- 
ma drug splošni akt ali kolektivna pogodba oziroma sklep 
uporabljati. 

182. člen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti sme v skladu z 
zakonom zadržati izvršitev sklepa, drugega akta in dejanje 
podjetja, s katerim se spodkopavajo samoupravne pravice de- 
lavcev in družbena lastnina. 

Če je družbenopolitična skupnost zadržala izvršitev sa- 
moupravnega splošnega akta oziroma drugega splošnega akta 
ali kolektivne pogodbe oziroma sklepa delavskega sveta ali 
drugega organa podjetja, za katerega meni, da ni v skladu z us- 
tavo oziroma da je v nasprotju z zakonom, mora sprožiti v os- 
mih dneh po izdaji odločbe, s katero je zadržala izvršitev, pred 
ustavnim sodiščem postopek za oceno ustavnosti oziroma za- 
konitosti zadržanega akta. 
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Če družbenopolitična skupnost v rokih iz prvega in dru- 
gega odstavka tega člena ne sproži postopka pred ustavnim so- 
diščem oziroma sodiščem, neha veljati odločba, s katero je za- 
držala izvršitev, in se sme zadržani akt uporabljati. 

VI. POGLAVJE - VPIS V SODNI REGISTER 

183. člen 
V sodni register se vpišejo: družbeno podjetje, zadružno 

podjetje, mešano podjetje, pogodbeno podjetje, zasebno pod- 
jetje in druge oblike združevanja, določene s tem zakonom. 

Del podjetja, ki ima določene pravice in obveznosti v 
pravnem prometu, se vpiše v sodni register. 

184. člen 
V sodni register se vpišejo; ustanovitev, združitev, organi- 

ziranje in prenehanje subjekta vpisa ter statusne in druge spre- 
membe tega subjekta. 

V sodni register se vpišejo tudi drugi podatki o subjektih 
vpisa, ki so pomembni za pravni promet, in sicer; firma, sedež, 
dejavnost, pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, 
vrsta in obseg odgovornosti v pravnem prometu s tretjimi ose- 
bami, vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpi- 
sa, določene s statutom, imena oseb, ki so pooblaščene za za- 
stopanje, in meje njihovih pooblastil, ime in sedež ustanovite- 
lja ter številka in datum akta o ustanovitvi. V sodni register se 
vpišejo tudi podatki o drugih dejstvih, določenih z zakonom. 

185. člen 

Vpis v sodni register se opravi na zahtevo pooblaščene 
osebe; zahtevo je treba vložiti v 15 dneh od dneva, ko so bili 
izpolnjeni pogoji za vpis. 

186. člen 
Podatki, vpisani v sodni register, so javni in se objavijo v 

Uradnem listu SFRJ. 
Vpis v sodni register ima pravni učinek nasproti tretjim 

osebam od dneva vpisa. 
Kdor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem zane- 

se na podatke, vpisane v sodni register, ga ne prizadenejo 
škodljive pravne posledice, ki iz tega nastanejo. 

187. člen 
Zvezni izvršni svet izda natančnejše predpise o sodnem 

registru, o zbirki listin in pomožnih knjigah, ki se vodijo z re- 
gistrom, o načinu vpisa v sodni register, o osebah, ki so poob- 
laščene za vložitev priglasitve za vpis, o vsebini priglasitve, o 
listinah in dokazih, ki se priložijo priglasitvi, o objavi vpisa in 
o načinu izdajanja izpiskov iz sodnega registra. 

VIL POGLAVJE - PRENEHANJE PODJETJA 

188. člen 
Podjetje preneha: 
1) če mu je izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnos- 

ti, ker ne izpolnjuje pogojev za njeno opravljanje, v roku, ki mu 
je določen o izreku ukrepa, pa ne izpolni pogojev za opravlja- 
nje te dejavnosti oziroma ne spremeni dejavnosti; 

2) če prenehajo naravni in drugi pogoji za opravljanje 
gospodarske dejavnosti, ki je predmet poslovanja; 

3) če se s pravnomočno odločbo sodišča ugotovi ničnost 
vpisa podjetja v sodni register; 

4) če se podjetje spoji z drugim podjetjem ali se pripoji 
drugemu podjetju ali če se razdeli na več podjetij. 

V primerih iz 1), 2) in 3) točke prvega odstavka tega člena 
se izvede postopek redne likvidacije. 

Podjetje preneha na podlagi izvedenega stečajnega po- 
stopka. 

Sestavljeno podjetje, skupnost podjetij, poslovno 
združenje in druge oblike združevanja prenehajo, ko to sklene- 
jo ali ko prenehajo vsa podjetja, združena v te oblike. 

Cetrtidel 

UPORABA DOLOČB TEGA ZAKONA 

189. člen 
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za druge oblike 

organiziranja za opravljanje gospodarske dejavnosti - proiz- 
vodnje in prometa blaga in storitev ali blagovnega prometa, ki 
pa niso navedene v tem zakonu. 

PETI DEL 

KAZENSKE DOLOČBE 

190. člen 
Podjetje se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno 

kaznijo od 1,500.000 do 45,000.000 dinarjev: 
1) če začne dejavnost ali spremeni pogoje za njeno Oprav- 

ljanje, preden pristojni organ izda odločbo, da so izpolnjeni 
pogoji glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu ali var- ( 
stva in zbopevanja človekovega okolja ali drugi predpisani 
pogoji (147. člen); 

2) če sklepa pogodbe in opravlja druge posle prometa 
blaga in storitev izven okvira dejavnosti, vpisane v sodni regis- 
ter (prvi odstavek 149. člena). 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v 
podjetju, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

191. člen 
Podjetje se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 

300.000 do 4,500.000 dinarjev: 
1) če v 30 dneh po vpisu v sodni register ne razpiše javne- 

ga razpisa za imenovanje poslovodnega organa (12. člen); 
2) če v osmih dneh po sprejetju sklepa v zvezi z razpisom 

iz 54. člena tega zakona o tem sklepu ne obvesti vseh udeležen- 
cev razpisa (prvi odstavek 55. člena); 

3) če ne zagotovi, da so vsakemu delavcu dostopni vsi sa- 
moupravni splošni akti (tretji odstavek 65. člena); 

4) če pri svojem poslovanju firme ne uporablja tako, kot 
je vpisana v sodni register (prvi odstavek 157. člena). 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Sesti del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

192. člen 
Obstoječe delovne organizacije, sestavljene organizacije 

združenega dela, zadružne organizacije in organizacije koope- 
rantov, poslovne skupnosti in skupnosti združenega dela za 
medsebojno plansko in poslovno sodelovanje ter delovne 
skupnosti v njih ter drage oblike združevanja dela in sredstev 
nadaljujejo z dnem, ko začne veljati ta zakon, z delom na način 
in pod pogoji, pod katerimi so vpisane v sodni register. 

Obstoječe delovne organizacije, ki imajo v svoji sestavi 
temeljne organizacije združenega dela, izkazujejo od dneva, ko 
začne veljati ta zakon, finančne in drage rezultate svojega po- 
slovanja tudi na ravni delovne organizacije. 

Organizacije združenega dela in skupnosti iz prvega od- 
stavka tega člena, razen zadružnih organizacij in organizacij 
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kooperantov ter drugih oblik združevanja dela in sredstev, ka- 
terih način organiziranja ureja posebni zakon, se morajo do 31. 
decembra 1991 organizirati in samoupravne splošne akte us- 
kladiti s tem zakonom. 

193. člen 

V postopku organiziranja obstoječih sestavljenih organi- 
zacij združenega dela ali delovnih organizacij se z določbami 
tega zakona razmejujejo premoženjskopravna razmerja ter 
druge pravice in obveznosti, nastale s skupnim poslovanjem in 
delom na podlagi sedanjih samoupravnih sporazumov o 
združitvi v sestavljeno organizacijo združenega dela ali delov- 
no organizacijo. 

Nosilec pobude in aktivnosti za določitev predloga orga- 
niziranja je v skladu s tem zakonom delavski svet obstoječe 
sestavljene oziroma delovne organizacije. 

194. člen 

Če je postopek organiziranja temeljne organizacije 
združenega dela, ustanavljanja delovne organizacije, organizi- 
ranja sestavljene organizacije združenega dela, poslovne skup- 
nosti in skupnosti združenega dela za medsebojno plansko in 
poslovno sodelovanje ter delovne skupnosti v njih teke! na dan 
uveljavitve tega zakona, se konča po tem zakonu. 

Določbe tega pkona se ne uporabljajo za postopek sta- 
tusnih sprememb (izločitev, pripojitev, spajanje ali delitev), do- 
kler organizacija oziroma skupnost iz 192. člena tega zakona 
ne uskladi določb svojih samoupravnih splošnih aktov z določ- 
bami tega zakona. 

195. člen 

Predpis, ki ureja vpis v sodni register, se uskladi s tem za- 
konom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

196. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati določbe 
zakona o združenem delu (Uradni list Sr RJ št. 5 j/76, 57/83 in 
85/87), ki so v nasprotju z določbami tega zakona. 

197. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1989. 

1022, 
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 

rativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O ZAČASNI DOLOČITVI 
PRIHODKOV FEDERACIJE, KI SE ZA OBDOBJE OD 1. 
JANUARJA DO 28. FEBRUARJA 1989 UPORABLJAJO ZA 

POTREBE GOSPODARSTVA 

Razglaša se zakon o začasni določitvi prihodkov federa- 
cije, ki se za obdobje od 1. januarja do 28. februarja 1989 upo- 
rabljajo za potrebe gospodarstva, ki ga je sprejela Skupščina 
SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin dne 30. decembra 
1988. 
P. št. 921 
Beograd, 30. decembra 1988 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Ra;f Dizdarevic 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 

O ZAČASNI DOLOČITVI PRIHODKOV FEDERACIJE, KI 
SE ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 28. FEBRUARJA 

1989 UPORABLJAJO ZA POTREBE GOSPODARSTVA 

1. člen 

Za potrebe gospodarstva se v letu 1989 iz prihodkov fede- 
racije, ustvarjenih od carine in drugih uvoznih davščin, odsto- 
pi in ob vsakemu vplačilu prenese na posebne račune pri 
Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije: 

1) 40,44% za vračilo carine in drugih uvoznih davščin v 
dobro organizacij združenega dela, ki izvažajo - na poseben 
račun zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tuji- 
no. 

" Za vračilo carine in drugih uvoznih davščin v dobro orga- 
nizacij združenega dela, ki izvažajo, se odstopa tudi celotni 
prihodek, ustvarjen od posebnih davščin pri uvozu kmetijskih 
in živilskih proizvodov, in se prenaša ob vsakem vplačilu na 
poseben račun zveznega upravnega organa za ekonomske od- 
nose s tujino; 

2) 5,07% za splošno gospodarsko propagando in splošno 
turistično — informativno dejavnost do tujine, vendar največ 
do 81.700,000.000 dinarjev - na poseben račun Gospodarske 
zbornice Jugoslavije. 

Po izločitvi sredstev, določenih v prvem odstavku te do- 
ločbe, se preneha z izločanjem, sredstva, izločena v večjem 
znesku, pa se prenesejo v proračun federacije za leto 1989; 

3) 3,92% za regres za umetna gnojila, vendar največ do 
252.600,000.000 dinarjev - na poseben račun zveznega uprav- 
nega organa za kmetijstvo; 

4) 4,21% za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavi- 
je, vendar največ do 271.600,000.000 dinarjev - na poseben ra- 
čun zveznega upravnega organa za znanost, tehnologijo in in- 
formatiko; 

5) 1,16% za kritje tečajnih razlik in obresti pri Narodni 
banki Jugoslavije iz naslova deponiranega deviznega varčeva- 
nja in določenih tujih konvertiranih kreditov, vendar največ 
do 74.500,000.000 dinarjev - na poseben račun zveznega up- 
ravnega organa za finance. 

Sredstva, izločena za posamezne namene v večjem znes- 
ku, kot je določeno v določbi pod 3), 4) in 5) tega člena, se pre- 
nesejo na poseben račun zveznega upravnega organa za eko- 
nomske odnose s tujino za vračilo carine in dragih uvoznih 
davščin v korist organizacij združenega dela, ki izvažajo. Po iz- 
ločitvi sredstev za posamezne namene do zneskov, določenih v 
določbi pod 3), 4) in 5) tega člena, se sredstva izločajo po dolo- 
čenih odstotkih za posamezne namene in se prenesejo na pose- 
ben račun zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s 
tujino za vračilo carine in drugih uvoznih davščin v korist or- 
ganizacij združenega dela, ki izvažajo. 

2. člen 

Iz prihodkov, ustvarjenih od temeljnega davka od prome- 
ta naftnih derivatov, se prenese pri vsakem vplačilu na pose- 
ben račun pri Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije 
del, ki pripada federaciji, in sicer: 

1) za namene iz zakona o pogojih in načinu za zagotavlja- 
nje in uporabo sredstev za kritje tečajnih razlik, obresti in dru- 
gih stroškov, nastalih iz naslova uvoza nafte in naftnih deriva- 
tov od leta 1980, in o kritju tečajnih razlik za Jugoslovanski 
naftovod - na poseben račun zveznega upravnega organa za fi- 
nance: 

a) od motornega bencina 
- MB-86 6,082% 
- MB-98 6,076% 
- NMB-95 6,017% 

b) od plinskega olja - dieselskega goriva 
- D-l 6,229% 



Sobota, 31. decembra 1988 URADNI LIST SFRJ Številka 77 - Stran 1959 

- D-2 6,196% 
-D-3 6,161% 

c) od kurilnega olja 
- od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 6,917% 
- od lahkega specialnega kurilnega olja 

(LS) 6,942% 
- od drugega kurilnega olja - lahkega (L), 

srednjega (S), srednjega, z nizko vsebnos- 
tjo žvepla (SNŽ), težkega (T) in težkega, z 
nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 7,826% 

2) za blagovne rezerve federacije - na poseben račun 
Zvezne direkcije za blagovne rezerve: 

a) od motornega bencina 
- MB-86 7,606% 
- MB-98 7,600% 
- NMB-95 7,526% 

b) od plinskega olja - dieselsKega goriva 
- D-l 7,791% 
- D-2 7,749% 
- D-3 7,706% 

c) od kurilnega olja 
- od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 7,376% 
- od lahkega specialnega kurilnega olja 

(LS) 7,402% 
- od drugega kurilnega olja - lahkega (L), 

srednjega (S), srednjega, z nizko vsebnos- 
tjo žvepla (SNŽ), težkega (T) in težkega, z 
nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 8,345% 

3) za financiranje namenov, ki se določijo z zakonom o 
financiranju graditve avtoceste Bratstvo-enotnost, cest po 
osimskih sporazumih ter graditve in rekonstrukcije cest, po- 
membnih za vso državo, socialističnim republikam in socialis- 
tičnima avtonomnima pokrajinama - na posebne račune samo- 
upravnim interesnim skupnostim za ceste v zneskih, vplačanih 
od temeljnega davka od prometa naftnih derivatov na območ- 
ju republike oziroma avtonomne pokrajine: 

a) od motornega bencina 
-MB-86 14,999% 
-MB-98 14,984% 
-NMB-95 14,839% 

b) od plinskega olja - dieselskega goriva 
-D-l 15,362% 
-D-2 15,279% 
-D-3 15,195% 

c) od kurilnega olja 
- od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 17,059% 
- od lahkega specialnega kurilnega olja 

(LS) 17,119% 
- od drugega kurilnega olja - lahkega (L), 

srednjega (S), srednjega, z nizko vsebnos- 
tjo žvepla (SNŽ), težkega (T) in težkega, z 
nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 19,300% 

Sredstva iz prvega odstavka te določbe se lahko do spre- 
jetja zakona o financiranju graditve avtoceste Bratstvo-enot- 
nost, cest po osimskih sporazumih ter graditve in rekonstrukci- 
je cest, pomembnih za vso državo, uporabljajo za črpanje kre- 
ditov mednarodnih finančnih institucij za financiranje gradit- 
ve avtoceste Bratstvo-enotnost, cest po osimskih sporazumih 
in magistralnih cest ter do 20% priliva sredstev za vzdrževanje 
cest in za odplačilo zunanjih kreditov, uporabljenih za gradi- 
tev cest. 

Sredstva iz prvega odstavka te določbe se bodo izločala 
do 31. januarja 1989; 

4) za regresiranje dela obresti po 6. členu družbenega do- 
govora o posebnih ukrepih za najhitrejši razvoj SAP Kosovo v 
obdobju 1986-1990 - na poseben račun zveznega upravnega 
organa za finance: 

a) od motornega bencina 
- MB-86 0,246% 
- MB-98 0,245% 

- NMB-95 0,243% 
b) od plinskega olja - dieselskega goriva 

- D-l 0,252% 
- D-2 0,250% 
- D-3 0,249% 

c) od kurilnega olja 
- od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 0,238% 
- od lahkega specialnega kurilnega olja 

(LS) 0,239% 
- od drugega kurilnega olja - lahkega (L), 

srednjega (S), srednjega, z nizko vsebnos- 
tjo žvepla (SNŽ), težkega (T) in težkega, z 
nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 0,269% 

Sredstva iz prvega odstavka te določbe prenese zvezni 
upravni organ za finance tisti organizaciji združenega dela za 
regresiranje obresti za kredite, ki jih uporablja po 6. členu 
družbenega dogovora o posebnih ukrepih za najhitrejši razvoj 
SAP Kosovo v obdobju 1986-1990, in sicer na podlagi doku- 
mentacije o uporabi kreditov, ki jo je overila ustrezna služba 
družbenega knjigovodstva: 

5) za kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanja investi- 
cijskih del na kredit v tujini prek Jugoslovanske banke za med- 
narodno ekonomsko sodelovanje - na poseben račun zveznega 
upravnega organa za finance: 

a) od motornega bencina 
-MB-86 1,159% 
-MB-98 1,158% 
-NMB-95 1,146% 

b) od plinskega olja - dieselskega goriva 
- D-l 1,187% 
-D-2 1,180% 
-D-3 1,174% 

c) od kurilnega olja 
- od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 1,124% 
- od lahkega specialnega kurilnega olja 

(LS) 1,127% 
- od drugega kurilnega olja - lahkega (L), 

srednjega (S), srednjega, z nizko vsebnos- 
tjo žvepla (SNŽ), težkega (T) in težkega, z 
nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 1,271% 

Sredstva, izločena po prvem odstavku te določbe, prenese 
zvezni upravni organ za finance Jugoslovanski banki za med- 
narodno ekonomsko sodelovanje kot ustanoviteljsko vlogo fe- 
deracije; 

6) za kritje tečajnih razlik in obresti pri Narodni banki 
Jugoslavije iz naslova deponiranega deviznega varčevanja in 
določenih zunanjih konvertiranih kreditov - na poseben račun 
zveznega upravnega organa za finance: 

a) od motornega bencina 
-MB-86 . 5,811% 
- MB-98 5,805% 
- NMB-95 5,749% 

b) od plinskega olja - dieselskega goriva 
-D-l 5,951% 
- D-2 5,920% 
- D-3 5,887% 

c) od kurilnega olja 
- od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 5,635% 
- od lahkega specialnega kurilnega olja 

(LS) 5,654% 
- od drugega kurilnega olja - lahkega (L), 

srednjega (S), srednjega, z nizko vsebnos- 
tjo žvepla (SNŽ), težkega (T) in težkega, z 
nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 6,375% 

3. člen 
Prihodek od temeljnega davka od prometa tobačnih iz- 

delkov, del, ki pripada federaciji, se prenese za kompenzacije 
za določene proizvode - na poseben račun zveznega upravne- 
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ga organa za gospodarstvo pri Službi družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije. 

Sredstva se bodo po prvem odstavku tega čiena izločala, 
dokler ne bodo poravnane obveznosti iz naslova kompenzacij 
za določene proizvode, ustvarjene do 31. decembra 1988, ter za 
obveznosti, ki bodo ustvarjene do 28. februarja 1989. Sredstva, 
izločena v večjem znesku, se po poravnavi ustvarjenih obvez- 
nosti prenesejo v proračun federacije za leto 1989. 

Po poravnavi obveznosti iz drugega odstavka tega člena 
se prihodek, ustvarjen od temeljnega davka od prometa tobač- 
nih izdelkov, del, ki pripada federaciji, vplača v proračun fede- 
racije za leto 1989. 

4. člen 

Gospodarska zbornica Jugoslavije prenese sredstva, pre- 
nesena na poseben račun iz 1. člena pod 2) tega zakona, naj- 
pozneje v petih dneh po prejemu sredstev na posebna podra- 
čuna, in sicer; 35,30%, vendar največ do 28.840,000.000 dinar- 
jev - na podračun za splošno gospodarsko propagando in 
64,70%, vendar največ do 52.860,000.000 dinarjev - na podra- 
čun za splošno turistično-informativno dejavnost do tujine. 

5. člen 

Sredstva iz 1. člena pod 1) tega zakona se uporabljajo v 
sorazmerju z uresničenim izvozom in deviznim prilivom, pred- 
videnim v odloku o skupni devizni politiki in projekciji plačil- 
ne bilance Jugoslavije za leto 1989. 

Sredstva iz 1. člena pod 2) tega zakona se uporabljajo v 
skladu z izvršitvijo programa splošne gospodarske propagande 
in splošne turistično-informativne dejavnosti do tujine. 

Sredstva iz 1. člena pod 3) tega zakona se uporabljajo v 
skladu s posebnim zveznim zakonom. 

Sredstva iz 1. člena pod 4) tega zakona se uporabljajo v 
skladu s posebnim zveznim zakonom. 

Sredstva iz 1. člena pod 5) in iz 2. člena pod 6) tega zako- 
na se uporabljajo v skladu s posebnim zveznim zakonom. 

Sredstva iz 2. člena pod 1), 2) in 5) tega zakona se upo- 
rabljajo v skladu s posebnim zveznim zakonom. 

Sredstva iz 3. člena tega zakona se uporabljajo v skladu s 
posebnim zveznim zakonom. 

6. člen 

S sredstvi iz 1. člena pod 1) in 3), iz 2. člena pod 1) in iz 3. 
člena tega zakona se izplačujejo obveznosti po nalogih za pla- 
čilo do 31. decembra 1989, prejetih v Službi družbenega knji- 
govodstva Jugoslavije do 10. januarja 1990. 

Za znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti po 
prejetih zahtevah iz prvega odstavka tega člena, se v Službi 
družbenega knjigovodstva Jugoslavije ne bodo obračunavale 
obresti. 

7. člen 

Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije in Narodna 
banka Jugoslavije kontrolirata uporabo sredstev za potrebe 
gospodarstva, vodita evidenco in predložit^ poročila o uporabi 
teh sredstev. Način vodenja evidence in predložitve poročil o 
uporabi sredstev za vračilo carine in drugih uvoznih davščin v 
dobro organizacij združenega dela, ki izvažajo, ter za splošno 
gospodarsko propagando in splošno turistično-informativno 
dejavnost do tujine, predpiše Zvezni izvršni svet. 

O uporabi sredstev za regres za umetna gnojila se vodi 
evidenca in predložijo poročila v skladu s posebnim zveznim 
zakonom. 

O uporabi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja 
Jugoslavije se vodi evidenca in predložijo poročila v skladu s 
posebnim zakonom. - 

O uporabi sredstev za kritje tečajnih razlik in obresti pri 
Narodni banki Jugoslavije iz naslova deponiranega deviznega 

varčevanja in določenih tujih konvertiranih kreditov se vodi 
evidenca in predložijo poročila v skladu s posebnim zveznim 
zakonom. 

O uporabi sredstev za namene iz 2. člena pod 1), 2) in 5) 
tega zakona se vodi evidenca in predložijo poročila v skladu s 
posebnim zakonom. 

O uporabi sredstev za namen iz 2. člena pod 3) tega zako- 
na vodi evidence in predloži poročila Skupščini SFRJ zvezni 
upravni organ za promet in zveze na podlagi poročil samoup- 
ravnih interesnih skupnosti za ceste republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Evidence o uporabi sredstev za namene iz 2. člena pod 4) 
tega zakona vodi zvezni upravni organ za finance in o tem 
predloži poročilo Skupščini SFRJ. 

O uporabi sredstev za kompenzacije za določene proizvo- 
de se vodi evidenca in predložijo poročila v skladu s posebnim 
zakonom. 

8. člen 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, 
zvezni upravni organ za kmetijstvo, zvezni upravni organ za 
znanost, tehnologijo in informatiko, zvezni upravni organ za 
finance, zvezni upravni organ za gospodarstvo. Zvezna direk- 
cija za blagovne rezerve in Gospodarska zbornica Jugoslavije 
vodijo knjige za sredstva s posebnih računov iz 1., 2. in 3. člena 
tega zakona in sprejemajo zaključne račune za leto 1989. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, 
zvezni upravni organ za kmetijstvo, zvezni upravni organ za 
znanost, tehnologijo in informatiko, zvezni upravni organ za 
finance, zvezni upravni organ za gospodarstvo in Zvezna di- 
rekcija za blagovne rezerve lahko zaupajo določena dela, ki se 
nanašajo na evidenco o sredstvih posebnih računov iz L, 2. in 
3. člena tega zakona Službi družbenega knjigovodstva Jugosla- 
vije ali drugi specializirani organizaciji. 

Nadomestilo za dela iz drugega odstavka tega člena se 
določi s pogodbo, sklenjeno med zveznimi upravnimi organi iz 
omenjenega odstavka in izvršiteljem del. 

Skupščina SFRJ potrdi zaključne račune iz prvega od- 
stavka tega člena. 

9. člen 

Prihodki od carine, drugih uvoznih davščin in posebnih 
davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov za blago, 
uvoženo do 31. decembra 1989, ter prihodki od temeljnega 
davka od prometa naftnih derivatov in od temeljnega davka 
od prometa tobačnih izdelkov, od prometa, ustvarjenega do 
31. decembra 1989, ki se realizirajo od 1. do 31. januarja 1990, 
se vplačujejo v dobro posebnih računov iz 1. in 2. člena tega 
zakona za leto 1989. 

Stroški plačilnega prometa in drugi stroški, nastali v zvezi 
s poslovanjem s sredstvi za potrebe gospodarstva, ki jih določa 
ta zakon, se krijejo iz teh sredstev. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1989. 

1023. 

Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O TUJIH VLAGANJIH 
Razglaša se zakon o tujih vlaganjih, ki ga je sprejela 
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Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin dne 30. de- 
cembra 1988. 

P št. 915 
Beograd, 30. decembra 1988 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Raif Dizdarevic 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica I. r. 

ZAKON 

O TUJIH VLAGANJIH 

L SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Tuje osebe lahko vlagajo sredstva za opravljanje gospo- 

darskih in družbenih dejavnosti v Socialistični federativni re- 
publiki Jugoslaviji, če z zveznim zakonom ni drugače urejeno. 

2. člen 
S tujim vlagateljem po tem zakonu sta mišljeni tuja prav- 

na oseba, katere sedež je v tujini, in tuja fizična oseba. 
S tujim vlagateljem po prvem odstavku tega člena sta 

mišljena jugoslovanski državljan, ki ima bivališče v tujini, ter 
tuja oseba, ki ima lastno podjetje v Socialistični federativni re- 
publiki Jugoslaviji. 

Z domačim vlagateljem po tem zakonu so mišljeni pod- 
jetje, razen podjetja v lastnini tuje osebe, delovna organizacija, 
ki opravlja družbene dejavnosti, družbenopolitična skupnost, 
banka, druga finančna organizacija, zavarovalna organizacija 
in domača fizična oseba. 

3. člen 
Vloge domačih vlagateljev so lahko v dinarjih, stvareh in 

pravicah, vloge tujih vlagateljev pa v devizah, stvareh, pravi- 
cah in dinarjih, ki se po predpisih o deviznem poslovanju lah- 
ko transferirajo v tujino. 

4. člen 
Tuji vlagatelj lahko vloži tudi dinarje, pridobljene z od- 

kupom in konverzijo obveznosti iz določenih zunanjih kredi- 
tov in iz drugih oblik v skladu z zveznim zakonom, ki ureja 
kreditne odnose s tujino. 

Sopogodbenice lahko zunanji dolg direktno konvertirajo 
v vlogo v obstoječe podjetje ali banko. 

II. PRAVICE TUJIH VLAGATELJEV IN NJIHOVO 
VARSTVO 

5. člen 
Tuji vlagatelj ima pravice, določene s pogodbo, predvsem 

pa pravico: 
1) upravljati ali sodelovati pri upravljanju poslovanja 

podjetja v sorazmerju z vloženimi sredstvi; 
2) prenesti pravice in obveznosti iz pogodbe na druge do- 

mače ali tuje vlagatelje; 
3) biti udeležen pri dobičku v sorazmerju z vloženimi 

sredstvi ter pravico do svobodnega transferja in do reinvestira- 
nja tega dobička; 

4) do vračila posameznih vloženih stvari, če je to pravico 
s pogodbo o vlaganju izrecno obdržal; 

5) do vračila vloge, ki jo je vložil v družbeno podjetje; 

6) po prenehanju dela tega podjetja do deleža od neto 
premoženja in repatriacije tega deleža, če je sredstva vložil v 
mešano podjetje (družbo). 

6. člen 
Pravice tujih vlagateljev iz vloženih sredstev so zavarova- 

ne s tem zakonom in jih ni mogoče zmanjšati z drugim zako- 
nom ali drugim predpisom. 

S pravicami tujih vlagateljev iz vloženih sredstev so po 
prvem odstavku tega člena mišljene pravice, določene s pogod- 
bo o vlaganju in statutom (pravili) mešanega podjetja 
(družbe). 

7. člen 
Ce se po tem, ko je postala pogodba o vlaganju veljavna, 

spremeni zakon, na podlagi katerega je bila sklenjena, se za 
razmerja, določena z omenjeno pogodbo, uporabljajo določbe 
pogodbe oziroma statuta (pravil) in zakona, ki je veljal na dan 
pravnomočnosti pogodbe, če je to za vlagatelje ugodneje ali če 
vlagatelji določenih vprašanj ne uredijo sporazumno v skladu 
s spremenjenimi določbami zakona. 

8. člen 

Podjetje s tujim vlaganjem ima na enotnem jugoslovan- 
skem trgu enak položaj, pravice in odgovornosti kot družbeno 
podjetje. 

Z ukrepi tekoče ekonomske politike se tuji vlagatelji 
spodbujajo, da vlagajo in reinvestirajo v Socialistični federa- 
tivni republiki Jugoslaviji. 

Tuji vlagatelji imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, 
na podlagi dogovora socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin olajšave pri obdavčevanju dobička v za- 
četnem obdobju dela ter olajšave pri obdavčevanju sredstev, ki 
jih reinvestirajo ali deponirajo v Socialistični federativni re- 
publiki Jugoslaviji. 

III. OBLIKE TUJIH VLAGANJ 

9. člen 
Tuji vlagatelj lahko vlaga sredstva v: 
1) družbeno podjetje; 
2) mešano podjetje (delniško družbo, družbo z omejeno 

odgovornostjo, komanditno družbo in družbo z neomejeno so- 
lidarno odgovornostjo); 

3) zasebno podjetje in zasebno obratovalnico; 
4) pogodbeno podjetje; 

5) banko in drugo finančno organizacijo; 
6) zadrugo; 
7) zavarovalno organizacijo; 

8) druge oblike sodelovanja in skupnega poslovanja, do- 
ločene z zveznim zakonom. 

10. člen 

Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, lahko tuja oseba 
ustanovi tudi lastno podjetje. 

IV. POGODBA O VLAGANJU IN POGODBA O 
USTANOVITVI 

11. člen 

Vlaganje tujih oseb se uredi s pogodbo o vlaganju ali s 
pogodbo o ustanovitvi. 
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12. člen 

Pogodba o vlaganju ureja medsebojna razmerja vlagate- 
ljev. 

Pogodba o vlaganju mora biti sklenjena v pisni obliki. 
Pogodba o vlaganju se prijavi zveznemu upravnemu or- 

ganu za ekonomske odnose s tujino, ki oceni njeno usklajenost 
z ustavo SFRJ in zveznim zakonom. 

Pogodba o vlaganju, ki ni bila sklenjena v pisni obliki ali 
za katero je zvezni upravni organ iz tretjega odstavka tega čle- 
na ugotovil, da ni v skladu z ustavo SFRJ in zveznim zako- 
nom, nima pravnega učinka. 

13. člen 

Pogodba o vlaganju v podjetje vsebuje predvsem: 

1) pogodbenice; 

2) predmet poslovanja podjetja; 
3) znesek sredstev, ki jih vlaga posamezni vlagatelj, ter 

način ugotavljanja deleža posameznega vlagatelja v celotnem 
vlaganju; 

4) obliko vlaganja oziroma iz česa sestojijo vloge; 

5) označbo podjetja, v katero se vlaga, če podjetje že ob- 
staja, oziroma vrste podjetja, ki ga je treba šele ustanoviti; 

6) način razporejanja dobička in kritja izgub podjetja; 
7) način odločanja vlagateljev; 
8) trajanje pogodbe o vlaganju; 
9) način vračanja vlog; 

10) reševanje sporov. 
14. člen 

Pogodba o ustanovitvi mešanega podjetja (družbe) vsebu- 
je predvsem: 

1) pogodbenice; 
2) predmet poslovanja družbe; 
3) nominalni kapital družbe in delež pogodbenic v njem; 
4) pri vlaganju v delniško družbo - vrsto delnic in banko, 

prek katere se emitirajo; 
5) organe družbe in predstavljenost vlagateljev v njih; 
6) trajanje družbe; 
7) morebitno obveznost domačega vlagatelja, da odkupi 

delež oziroma delnice; 
8) reševanje sporov. 

15. člen 

Pogodba o vlaganju in pogodba o ustanovitvi se lahko 
skleneta za določen ali za nedoločen čas. 

S pogodbama iz prvega odstavka tega člena, ki se sklene- 
ta za določen čas, se lahko predvidi avtomatično podaljšanje 
njune veljavnosti za nadaljnje določeno obdobje, če ju pred 
potekom pogodbenega roka veljavnosti nobena izmed sopo- 
godbenic ne odpove. 

Sopogodbenice lahko odpovedo pogodbi iz prvega odst- 
avka tega člena iz razlogov, ki so določeni v pogodbi ali zv e- 
znem zakonu, ki ureja obligacijska razmerja. 

16. člen 

Vlagatelji imajo pravico do vpogleda v poslovne knjige 
podjetja, v katero so vložili sredstva, na način, določen v po- 
godbi o vlaganju in statutu (pravilih). 

Vlagatelji imajo pravico sami ali po pooblaščenih pred- 
stavnikih opraviti revizijo letnega obračuna. 

V. VLAGANJE V BANKE IN DRUGE FINANČNE ORGA- 
NIZACIJE IN ZAVAROVALNE ORGANIZACIJE TER US- 
TANOVITEV MEŠANIH BANK, ZAVAROVALNIH OR- 
GANIZACIJ IN DRUGIH FINANČNIH ORGANIZACIJ 

17. člen 

Tuje banke, druge tuje finančne organizacije in vlagatelji 
iz 2. člena tega zakona lahko vlagajo v zavarovalne organizaci- 
je, banke in druge finančne organizacije ali skupaj ustanovijo 
mešano banko, zavarovalno organizacijo ali drugo finančno 
organizacijo in vanjo skupaj vlagajo. 

Vlaganje v zavarovalne organizacije, banke in druge fi- 
nančne organizacije ureja zvezni zakon. 

VI. POSEBNE OBLIKE VLAGANJA 

18. člen 

Tuji vlagatelj lahko dobi dovoljenje (koncesijo) za izkoriš- 
čanje določenega obnovljivega naravnega bogastva ali dobrine 
v splošni rabi. 

Trajanje in pogoji koncesije iz prvega odstavka tega člena 
se uredijo s pogodbo o koncesiji, ki jo skleneta tuji vlagatelj in 
družbenopolitična skupnost, na katere območju se opravlja 
koncesionirana dejavnost. 

Pogodba o koncesiji je veljavna, ko da k njej soglasje 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, ki izda o 
tem odločbo. 

Odločbo iz tretjega odstavka tega člena izda zvezni up- 
ravni organ za ekonomske odnose s tujino v 30 dneh po preje- 
mu pogodbe. Ce odločba ni izdana v tem roku, se šteje, da je 
soglasje dano. 

Zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena je mogoča 
pritožba na Zvezni izvršni svet v 15 dneh po vročitvi odločbe. 

Zoper končno odločbo iz petega odstavka tega člena ni 
mogoč upravni spor. 

19. člen 

Pogodbo o koncesiji neobnovljivega naravnega bogastva 
ali dobrine v splošni rabi ureja zvezni zakon, ki se sprejme za 
vsako pogodbo posebej. 

20. člen 

Pristojni organ družbenopolitične skupnosti v socialistič- 
ni republiki in socialistični avtonomni pokrajini lahko dovoli 
tuji osebi, da zgradi ter določen čas vodi in izkorišča določen 
objekt, postroj ali obrat kot lastno podjetje pod pogoji, določe- 
nimi s tem dovoljenjem. 

Po poteku pogodbenega roka in pogodbenih pogojev po- 
staneta objžkt, postroj ali obrat iz prvega odstavka tega člena 
družbena lastnina in se konstituirata kot družbeno podjetje. 

VII. LASTNA PODJETJA TUJIH OSEB 

21. člen 

Tuji vlagatelj lahko na območju Socialistične federativne 
republike Jugoslavije ustanovi lastno podjetje na način in pod 
pogoji, pod katerimi lahko domače osebe ustanovijo zasebno 
podjetje. 

У 
J 
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Ne glede na prvi odstavek tega člena tuji vlagatelj na ob- 
močju Socialistične federativne republike Jugoslavije ne sme 
ustanoviti lastnega podjetja za proizvodnjo in promet obo- 
rožitvenih sredstev in vojaške opreme, na področju železniške- 
ga in zračnega prometa, zvez in telekomunikacij, zavarovanja, 
založniške dejavnosti in javnega obveščanja. Tuji vlagatelj na 
območju Socialistične federativne republike Jugoslavije ne 
sme ustanoviti lastnega podjetja niti na območju, ki je po zvez- 
nem zakonu, ki ureja splošno ljudsko obrambo, določeno kot 
prepovedana cona. 

Za ustanovitev lastnega podjetja mora tuja oseba dobiti- 
dovoljenje zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s 
tujino, ki oceni, ali so izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega 
odstavka tega člena. 

VIII. PRIJAVLJANJE IN REGISTRIRANJE TUJIH 
VLAGATELJEV 

22. člen 

Pogodba o vlaganju in spremembe določene organizacij- 
ske oblike vlaganja se prijavijo zveznemu upravnemu organu 
za ekonomske odnose s tujino. 

Pogodbenice morajo avtentično besedilo pogodbe o vla- 
ganju v enem izmed jezikov narodov Jugoslavije in v prevodu 
v jeziku tujega vlagatelja z obrazložitvijo o pričakovanih učin- 
kih vlaganja prijaviti zveznemu upravnemu organu iz prvega 
odstavka tega člena v 30 dneh po njenem podpisu. Zvezni up- 
ravni organ iz prvega odstavka tega člena oceni, ali je pogodba 
o vlaganju usklajena z ustavo SFRJ in zveznim zakonom. 

Če zvezni upravni organ iz prvega odstavka tega člena 
ugotovi, da pogodba ni v skladu z ustavo SFRJ in zveznim za- 
konom, izda odločbo, s katero takšno pogodbo zavrne. 

Odločbo iz tretjega odstavka tega člena mora zvezni up- 
ravni organ iz prvega odstavka tega člena izdati v 30 dneh po 
prejemu pogodbe. Ce odločba ni izdana v tem roku, se šteje, 
da je pogodba v skladu z ustavo SFRJ in zveznim zakonom. 

Zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena je mogoča 
pritožba na Zvezni izvršni svet v 15 dneh po vročitvi odločbe. 

Zoper končno odločbo iz petega odstavka tega člena ni 
mogoč upravni spor. 

23. člen 

O reinvestiranju dobička ali dodatnem vlaganju tujega 
vlagatelja ter o prenosu tuje vloge z ene osebe na drugo je tre- 
ba obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tuji- 
no in mu o tem poslati izvirnik in prevod listine v 30 dneh po 
njenem podpisu. 

V roku iz prvega odstavka tega člena morajo vlagatelji 
predložiti obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o vlaga- 
nju ali akta o ustanovitvi, o tem, daje domači vlagatelj odkupil 
tujo vlogo, ali o spremembi skupnega deleža tujih vlagateljev v 
sklenjenih pogodbah. 

24. člen 

Pogodbe o vlaganju se vodijo v posebnem registru pri 
zveznem upravnem organu za ekonomske odnose s tujino. 

V register se vpišejo: datum sklenitve pogodbe o vlaga- 
nju, imena domačih in tujih vlagateljev, vloge tujih vlagateljev, 
irae podjetja, v katero vlaga tuji vlagatelj, in njegov status, de- 
javnost, trajanje vlaganja in možnost prenosa tuje vloge. 

25. člen 

Pri izdanih delnicah se registrira samo vrednost delnic, ki 
so jih kupili domači in tuji vlagatelji. Register se ažurira tudi s 

podatki o dodatnih vlaganjih, reinvestiranju dobička, preneha- 
nju pogodbe o vlaganju, prenosu vloge in repatriaciji tuje vlo- 
ge. Vpis v register se opravi v 30 dneh po prejemu obvestila o 
vsaki spremembi tuje vloge. 

26. člen 
Podjetje, ki proizvaja oborožitvena sredstva in vojaško 

opremo, se ne sme pogajati o sklenitvi pogodbe o vlaganju, do- 
kler ne dobi dovoljenja zveznega upravnega organa za ljudsko 
obrambo. 

Dokler ne dobi dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, 
podjetje ne sme dati tujemu vlagatelju nikakršnih podatkov o 
proizvodnji vojaške opreme in oborožitvenih sredstev in ne 
sme dovoliti snemanja objektov. 

IX. REŠEVANJE SPOROV 

27. člen 

O sporih, ki nastanejo med vlagatelji, odloča pristojno so- 
dišče v Jugoslaviji, če v pogodbi o vlaganju ni določeno, da je 
za takšne spore pristojna arbitraža pri Gospodarski zbornici 
Jugoslavije ali kakšna druga domača ali tuja arbitraža. 

O sporih, ki utegnejo nastati pri izpolnjevanju ali razlagi 
pogodbe o koncesiji ali drugih aktov, izdanih na njeni podlagi, 
odloča pristojno sodišče v Jugoslaviji, če s pogodbo o koncesi- 
ji ni določeno, da je za takšne spore pristojna arbitraža, obli- 
kovana po pogojih iz konvencije za odločanje o investicijskih 
sporih med državo in pripadniki drugih držav, ali kakšna dru- 
ga arbitraža. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

Gospodarski prestopki 

28. člen 

Družbeno podjetje aH draga pravna oseba se kaznuje za 
gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 4,500.000 do 
45,000.000 dinarjev; 

1) če sklene vlaganje z vlogami v nasprotju s tem zako- 
nom (3. člen in drugi odstavek 4. člena); 

2) če pogodbe o vlaganju ne sestavi v pisni obliki ali če je 
ne prijavi zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose 
s tujino (dragi in tretji odstavek 12. člena); 

3) če tujemu vlagatelju ne dovoli vpogleda v poslovne 
knjige ali mu onemogoči, da sam ali po svojem pooblaščenem 
predstavniku opravi revizijo letnega obračuna 16. člen); 

4) če kot proizvajalec oborožitvenih sredstev in vojaške 
opreme začne pogajanja s tujim vlagateljem o sklenitvi pogod- 
be o vlaganju brez dovoljenja zveznega upravnega organa za 
splošno ljudsko obrambo (prvi odstavek 26. člena). 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v 
družbenem podjetju in drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

29. člen 

Z denaro kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se kaz- 
nuje za gospodarski prestopek odgovorna oseba v organu 
družbenopolitične skupnosti, če izda tujemu vlagatelju dovo- 
ljenje (koncesijo) za izkoriščanje obnovljivega naravnega bo- 
gastva ali dobrine v splošni rabi brez soglasja zveznega uprav- 
nega organa za ekonomske odnose s tujino (prvi in tretji odsta- 
vek 18. člena). 
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Prekrški 

30. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek družbeno podjetje ali druga pravna oseba, 
če ne obvesti zveznega upravnega organa za ekonomske odno- 
se s tujino o reinvestiranju dobička ali dodatnem vlaganju tuje- 
ga vlagatelja ali o prenosu tuje vloge z ene tuje osebe na drugo 
(prvi odstavek 23. člena). 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaz- 
nuje za prekršek tudi odgovorna oseba v družbenem podjetju 
ali drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

31. člen 

Pogodbe o vlaganju sredstev tujih vlagateljev, spremembe 
in dopolnitve teh pogodb ter podaljšanje veljavnosti teh po- 
godb, ki so bile sklenjene in odobrene do uveljavitve tega zako- 
na, se izpolnjujejo po predpisih, ki so veljali ob njihovi odob- 
ritvi. 

Pogodbe o vlaganju, sklenjene pred uveljavitvijo tega za- 
kona, se odobrijo in registrirajo po predpisih, ki so veljali ob 
njihovi sklenitvi. 

Pogodbenice lahko prej odobrene pogodbe uskladijo s 
tem zakonom, če je to zanje ugodneje. 

32. člen 

Ne glede na četrti odstavek 22. člena tega zakona mora 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino odločbo iz 
tretjega odstavka omenjenega člena v letu 1989 izdati v 45 
dneh po prejemu pogodbe o vlaganju. 

33. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o 
vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega 
dela (Uradni list SFRJ št. 18/78, 64/84 in 38/86). 

34. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem lis- 
tu SFRJ. 

1024. 
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 

rativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOL- 
NITVI ZAKONA O DOPOLNILNIH SREDSTVIH REPUB- 
LIKAM IN AVTONOMNIM POKRAJINAM V OBDOBJU 

1986-1930 
Razglaša se zakon o spremembi o dopolnitvi zakona o 

dopolnilnih sredstvih republikam in avtonomnim pokrajinam 
v obdobju 1986-1990, ki gaje sprejela Skupščina SFRJ na seji 
Zbora republik in pokrajin dne 30. decembra 1988. 
P št. 871 
Beograd, 30. decembra 1988 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Raif Dizdarevič 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ; 

Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 
O SPREMEMB! IN DOPOLNITVI ZAKONA O DOPOL- 
NILNIH SREDSTVIH REPUBLIKAM IN AVTONOMNIM 

POKRAJINAM V OBDOBJU 1986-1990 

1. člen 

V zakonu o dopolnilnih sredstvih republikam in avto- 
nomnim pokrajinam v obdobju 1986-1990 (Uradni list SFRJ 
št. 75/85, 21/87 in 10/88) se v prvem odstavku 7. člena besede: 
„od 1. aprila 1987 do leta 1990" se nadomestijo z besedami: 
„od 1. aprila 1987 do leta 1988", za besedo: „pokrajine" pa se 
dodajo vejica in besede: „a od leta 1988 do leta 1990 30,9% 
omenjenega davka.". 

V drugem odstavku se besede: „do leta 1990" nadomesti- 
jo z besedami: „do 31. decembra 1988", za besedama: „prora- 
čunu federacije" pa se dodajo vejica in besede: „v obdobju od 
leta 1989 do leta 1990 pa 80,5% dela tega davka, ki pripada 
proračunu federacije.". 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1989. 

1025. 

Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O ZAČASNI OMEJITVI RAZ- 
POLAGANJA Z DELOM DRUŽBENIH SREDSTEV 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI IN SAMOUPRAV- 
NIH INTERESNIH SKUPNOSTI DRUŽBENIH DEJAV- 
NOSTI ZA PORABO V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1989 

Razglaša se zakon o začasni omejitvi razpolaganja z de- 
lom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo 
v obdobju januar - junij 1989, ki ga je sprejela Skupščina 
SFRJ na seji Zveznega zbora dne 30. decembra 1988. 

P št. 911 
Beograd, 30. decembra 1988 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Raif Dizdarevič 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 

O ZAČASNI OMEJITVI RAZPOLAGANJA Z DELOM 
DRUŽBENIH SREDSTEV DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI IN SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUP- 

NOSTI DRUŽBENIH DEJAVNOSTI ZA PORABO V 
OBDOBJU JANUAR-JUNU 1989 

1. člen 

Družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti smejo razpolagati z delom 
družbenih sredstev za porabo v obdobju januar-marec in janu- 
ar-junij 1989 v znesku ustvarjenih izvirnih prihodkov, razen 
davkov in prispevkov občanov, v istem obdobju leta 1988, po- 
večanih, in sicer: 

I Г 
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- v obdobju januar-marec do 218,0%, 

- v obdobju januar-junij do 215,8%. 

Sredstva družbenopolitičnih skupnosti za intervencije v 
gospodarstvu, ki so pri službi družbenega knjigovodstva evi- 
dentirana na obrazcu B-2, stolpci 7, 8 in 9, smejo rasti v skladu 
s stopnjami iz prvega odstavka tega člena. 

Omejitev iz prvega odstavka tega člena se ne nanaša na 
prispevke republik in avtonomnih pokrajin proračunu federa- 
cije ter prispevke republik in avtonomnih pokrajin za interven- 
cije v gospodarstvu na ravni federacije. 

Omejitev iz prvega odstavka se ne nanaša na izvirne pri- 
hodke iz naslova davkov in prispevkov občanov. 

2. člen 

Samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja delavcev smejo razpolagati z delom 
družbenih sredstev za porabo v obdobju januar-marec in janu- 
ar-junij 1989 v znesku ustvarjenih izvirnih prihodkov, razen 
prispevkov občanov, v istem obdobju leta 1988, povečanih: 

- v obdobju januar-marec do 223,0%, 
- v obdobju januar-junij do 221,5%. 

3. člen 

Ne glede na prvi odstavek 1. člena tega zakona sme fede- 
racija za potrebe proračuna in za potrebe intervencij v gospo- 
darstvu na ravni federacije razpolagati z delom družbenih 
sredstev za porabo v obdobju januar-marec in januar-junij 
1989 v znesku ustvarjenih izvirnih prihodkov in prispevkov re- 
publik in avtonomnih pokrajin v enakem obdobju leta 1988, 
povečanih; 

- v obdobju januar-marec do 236,8%, 
- v obdobju januar-junij do 215,8%. 

4. člen 

Ce bo v letu 1989 stopnja rasti cen na drobno večja od 
244,3% v obdobju januar-marec in od 223,3% v obdobju janu- 
ar-junij v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta, se sme- 
jo določene stopnje iz 1., 2. in 3. člena tega zakona za nasled- 
nje obračunsko obdobje povečati za vsako odstotno točko raz- 
like, in sicer: za družbenopolitične skupnosti za 0,90 odstotnih 
točk, za samoupravne interesne skupnosti pa za 0,95 odstotnih 
točk. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se stopnja rasti pri- 
hodkov za financiranje Jugoslovanske ljudske armade poveča 
za toliko točk, kolikor znaša razlika med stopnjo rasti cen na 
drobno in stopnjo iz prvega odstavka tega člena. 

5. člen 

Izvirni prihodki družbenopolitičnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti so po tem 
zakonu prihodki od davkov, drugih davščin in prispevkov, ki 
so določeni v predpisih družbenopolitičnih skupnosti oziroma 
sklepih samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti in vplačani na vplačilne račune, ki se vodijo pri službi 
družbenega knjigovodstva (obrazec B-2, račun 840 - Prihodki 
DPS in račun 843 - Prihodki samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti). 

Sredstva, ustvarjena iz davkov in prispevkov občanov, so 
po tem zakonu sredstva, ustvarjena iz naslova davkov in pri- 
spevkov iz osebnih dohodkov od samostojnega opravljanja 
kmetijske dejavnosti, davkov in prispevkov iz osebnih dohod- 

kov od samostojnega opravljanja gospodarske in negospodar- 
ske dejavnosti, davkov na prihodke od premoženja, davkov na 
premoženje, davkov na dediščine in darila, davkov od skupne- 
ga dohodka občanov, davkov na promet nepremičnin in pravic 
ter davkov in prispevkov iz osebnega dohodka, od avtorskih 
pravic, patentov in inovacij. 

6. člen 

V družbenopolitičnih skupnostih se sme določiti diferen- 
cirana rast sredstev za financiranje splošnih družbenih in skup- 
nih potreb po posameznih namenih in uporabnikih, pri čemer 
pa celoten znesek teh sredstev ne sme biti večji od zneska, do- 
ločenega po 1., 2. in 3. členu tega zakona. 

V okviru diferencirane rasti prihodkov iz prvega odstav- 
ka tega člena se bo zagotovilo, da prihodki za izobraževanje, 
zdravstvo in prekvalifikacijo delavcev rastejo po stopnji, večji, 
od drugih uporabnikov, največ pa do stopnje rasti dohodka 
družbenega gospodarstva. 

7. člen 

Za ugotavljanje dela družbenih sredstev, katerega razpo- 
laganje se začasno omeji, morajo družbenopolitične skupnosti 
in samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti po- 
slati službi družbenega knjigovodstva, pri kateri imajo svoj 
žiro račun, podatke o dovoljenem znesku prihodkov po 1., 2. 
in 3. členu tega zakona za obdobje januar-marec in januar-ju- 
nij 1989 do 15. februarja 1989. Podatke za uporabnike sredstev 
iz drugega odstavka 1. člena tega zakona predloži pristojni or- 
gan družbenopolitične skupnosti, s katere predpisi so urejene 
intervencije v gospodarstvu, podatke za uporabnike iz 3. člena 
pa predloži pristojni organ oziroma organizacija na ravni fede- 
racije, v katere dobro se vplačujejo prihodki federacije. 

Družbenopolitičnim skupnostim in samoupravnim inte- 
resnim skupnostim družbenih dejavnosti, ki ne pošljejo podat- 
kov v roku iz prvega odstavka tega člena, služba družbenega 
knjigovodstva ne prenese prihodkov s prehodnega računa na 
njihove žiro račune, dokler ne pošljejo podatkov iz prvega od- 
stavka tega člena. 

Služba družbenega knjigovodstva kontrolira in uskladi 
poslane podatke s podatki iz svoje evidence. 

Zaradi ugotovitve dela družbenih sredstev, s katerimi se 
razpolaganje začasno omeji, organizacijska enota službe 
družbenega knjigovodstva, pri kateri se vodi žiro račun upo- 
rabnika sredstev oziroma poseben račun na podlagi evidence o 
prilivu sredstev z vplačilnih računov, spremlja uresničevanje 
dovoljene ravni prihodkov in del prihodkov nad dovoljeno 
ravnjo izloča na poseben račun do poteka zadevnega obračun- 
skega obdobja. O izločanju presežkov prihodkov nad dovolje- 
no ravnjo na poseben račun služba družbenega knjigovodstva 
obvesti uporabnika sredstev v dveh dneh od dneva, ko je bila 
dosežena dovoljena raven prihodkov za porabo v zadevnem 
obdobju. 

Služba družbenega knjigovodstva ugotovi po poteku ob- 
računskega obdobja znesek sredstev, katerih razpolaganje je 
bilo v zadevnem obračunskem obdobju začasno omejeno, in o 
tem obvesti uporabnika sredstev v dveh dneh. 

8. člen 

Če so objavljene stopnje rasti cen na drobno na ravni 
SFRJ v mesečnem pregledu gospodarske statistike SFRJ - „In- 
deksu" Zveznega zavoda za statistiko - v obračunskem obdob- 
ju večje od stopenj iz 4. člena tega zakona, pošlje uporabnik 
sredstev službi družbenega knjigovodstva podatke o novi do- 
voljeni ravni prihodkov za tekoče obračunsko obdobje. 
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9. člen 

Družbenopolitična skupnost oziroma samoupravna inte- 
resna skupnost družbenih dejavnosti zmanjša stopnje davkov 
in prispevkov iz dohodka in iz osebnih dohodkov delavcev v 
sorazmerju z določenim zneskom sredstev, katerih razpolaga- 
nje je začasno omejeno, v 30 dneh po predložitvi obvestila o 
ugotovljenih presežkih prihodkov za zadevno obračunsko ob- 
dobje, če ta sredstva znašajo več kot 3% prihodkov, ustvarjenih 
v zadevnem obračunskem obdobju. 

Pristojni organ družbenopolitične skupnosti oziroma sa- 
moupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti mora 
predlagati zmanjšanje stopenj davkov in prispevkov iz dohod- 
ka in iz osebnih dohodkov delavcev v skladu s prvim odstav- 
kom tega člena v osmih dneh po ugotovitvi presežkov prihod- 
kov. 

Ce družbenopolitična skupnost oziroma samoupravna in- 
teresna skupnost družbenih dejavnosti ne zmanjša stopenj dav- 
kov oziroma prispevkov iz dohodka in iz osebnih dohodkov 
delavcev v roku iz prvega odstavka tega člena, služba družbe- 
nega knjigovodstva po poteku tega roka ne prenese sredstev s 
prehodnih računov na njihove žiro račune, dokler teh stopenj 
ne zmanjša. 

10. člen 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, 
predpiše v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona način ugotavlja- 
nja dovoljenega zneska prihodkov družbenopolitičnih skup- 
nosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti. 

11. člen 

Z denarno kaznijo od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek samoupravna interesna 
skupnost družbenih dejavnosti, če ne zmanjša stopenj prispev- 
kov iz dohodka in iz osebnih dohodkov delavcev v 30 dneh po 
predložitvi obvestila o ugotovljenih presežkih prihodkov za za- 
devno obračunsko obdobje (prvi odstavek 9. člena). 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek odgovorna oseba v samoup- 
ravni interesni skupnosti družbenih dejavnosti, če ne predlaga 
zmanjšanja stopenj prispevkov iz dohodka in iz osebnih do- 
hodkov delavcev v osmih dneh po ugotovitvi presežkov pri- 
hodkov (drugi odstavek 9. člena). 

12. člen 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek odgovorna oseba v organu 
družbenopolitične skupnosti, če ne predlaga zmanjšanja sto- 
penj davkov iz dohodka in iz osebnih dohodkov delavcev v os- 
mih dneh po ugotovitvi presežkov prihodkov (drugi odstavek 
9. člena). 

13. člen 

Z denarno kaznijo od 450.000 do 4,500.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek samoupravna interesna skupnost družbe- 
nih dejavnostj, če v roku iz prvega odstavka 7. člena tega zako- 
na ne pošlje podatkov službi družbenega knjigovodstva. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgo- 
vorna oseba v organu samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti. 

Z denarno kaznijo od 100,000 do 1,000.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgo- 
vorna oseba v organu družbenopolitične skupnosti. 

14. člen 

Osnova za določitev dovoljene ravni rasti prihodkov je v 
skladu s 1. členom tega zakona pri novo ustanovljenih družbe- 
nopolitičnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnos- 
tih družbenih dejavnosti, del sredstev, ki je bil v predhodnem 
letu uporabljen za te funkcije pri družbenopolitični skupnosti 
oziroma samoupravni interesni skupnosti, iz katere so obliko- 
vane nove družbenopolitične skupnosti oziroma samoupravne 
interesne skupnosti. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1989. 

1026. 
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 

rativnne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O JUGOSLOVANSKI BANKI 
ZA MEDNARODNO EKONOMSKO SODELOVANJE 

Razglaša se zakon o Jugoslovanski banki za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na 
seji Zbora republik in pokrajin dne 30. decembra 1988. 

P št. 918 
Beograd, 30. decembra 1988 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Raif Dizdarević 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 

O JUGOSLOVANSKI BANKI ZA MEDNARODNO 
EKONOMSKO SODELOVANJE 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelo- 
vanje (v nadaljnjem besedilu: Jugoslovanska banka) se ustano- 
vi kot specializirana banka za financiranje in zavarovanje iz- 
voznih poslov ter za opravljanje drugih poslov, s katerimi se 
spodbujata in pospešujeta dolgoročno ekonomsko in finančno 
sodelovanje domačih družbenih pravnih oseb s tujimi oseba- 
mi. 

Jugoslovanska banka opravlja v okviru svojega poslova- 
nja tudi določene posle, ki se ji zaupajo z zveznim zakonom. 

Posli kreditiranja, refinanciranja in zavarovanja pred ne- 
komercialnimi riziki, ki jih opravlja Jugoslovanska banka v 
skladu s tem zakonom, so posebnega družbenega pomena. 

2. člen 

Jugoslovanska banka je družbena pravna oseba s pravica- 
mi, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene s tem zako- 
nom, njenim ustanovnim aktom in statutom Jugoslovanske 
banke. 
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Jugoslovanska banka je nosilka vseh pravic, obveznosti 
in odgovornosti v pravnem prometu glede sredstev, s katerimi 
razpolaga in jih uporablja v skladu z naravo in namenom fi- 
inančnih sredstev. 

Za poslovanje Jugoslovanske banke se uporabljajo določ- 
be drugih zveznih zakonov, če s tem zakonom ni določeno dru- 
gače. 

3. člen 

Ustanovitelj Jugoslovanske banke je federacija. Ustanovi- 
teljska vloga federacije se določi s posebnim zveznim zako- 
nom. 

Ustanovitelji Jugoslovanske banke so lahko podjetja, 
banke in druge družbene pravne osebe. 

Federacija, podjetja, banke in druge družbene pravne 
osebe si pridobijo status ustanoviteljev, ko sprejmejo sklep o 
ustanovitvi Jugoslovanske banke in vložijo denarna sredstva v 
ustanovitveni sklad Jugoslovanske banke. 

4. člen 
Medsebojna razmerja ustanoviteljev Jugoslovanske ban- 

ke, upravljanje Jugoslovanske banke in poslovanje Jugoslovan- 
ske banke se uredijo s sklepom o ustanovitvi Jugoslovanske 
banke in s statutom Jugoslovanske banke. 

Sklep o ustanovitvi Jugoslovanske banke sprejme zbor 
Jugoslovanske banke na predlog, ki ga določi izvršilni odbor 
Jugoslovanske banke. 

S sklepom o ustanovitvi Jugoslovanske banke se določijo 
predvsem: 

1) celotni znesek skladov, ki ga zagotavljajo ustanovitelji 
Jugoslovanske banke, ter obveznosti posameznega ustanovite- 
lja glede oblikovanja skladov; 

2) rok, do katerega morajo ustanovitelji Jugoslovani e 
banke vplačati sredstva v sklade; 

3) način ugotavljanja in razporejanja prihodka Jugoslo- 
vanske banke in merila za delitev dobička; 

4) medsebojna razmerja, pravice in obveznosti ustanovi- 
teljev, način prevzemanja rizika iz poslovanja Jugoslovanske 
banke ter način kritja izgube; 

5) ukrepi in odgovornosti za zagotovitev likvidnosti; 
6) način upravljanja in odgovornosti za poslovanje Jugo- 

slovanske banke; 
7) pogoji za pridobitev in prenehanje pravice ustanovite- 

ljev ter pogoji za izstop iz Jugoslovanske banke; 

8) ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti proti ustanoviteljem, ki 
ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s sklepom o ustanovitvi 
Jugoslovanske banke. 

5. člen 

Statut Jugoslovanske banke sprejme zbor Jugoslovanske 
banke. 

Statut Jugoslovanske banke določa: 

1) temelje organizacije in način poslovanja Jugoslovanske 
banke; 

2) pristojnost in delovno področje zbora Jugoslovanske 
banke ter način njegovega odločanja; 

3) pristojnost in delovno področje izvršilnega odbora in 
drugih organov Jugoslovanske banke, število in sestavo teh or- 
ganov ter način njihovega odločanja; 

4) način sprejemanja splošnih in posamičnih aktov Jugo- 
slovanske banke; 

5) pooblastila za podpisovanje in zastopanje Jugoslovan- 
ske banke; 

6) pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki opravr 
Ijajo dela oziroma naloge s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi; 

7) način opravljanja notranje kontrole Jugoslovanske 
banke; 

8) druga organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem 
Jugoslovanske banke. 

6. člen 

V skladu s tem zakonom in po pogojih, ki jih določi v 
svojih splošnih aktih, daje Jugoslovanska banka kredite pod- 
jetjem in refinancira kredite, ki so jih dale banke tem podjet- 
jem, in sicer: 

1) za izvozne posle na kredit z rokom, daljšim od enega 
leta, ki se nanašajo na izvoz opreme in ladij, izvajanje investi- 
cijskih del ter graditev kompletnih objektov v tujini; 

2) za vlaganje v lastna in mešana podjetja v tujini in za 
kredite, ki jih dajejo domača podjetja svojim podjetjem v tuji- 
ni, ter za druge oblike trajnega delovanja na zunanjem trgu' 
(posojanje opreme, blago v konsignacijskih skladiščih ipd.) v 
skladu z zveznim zakonom; 

3) za posle nakupa blaga v tujini, s katerimi se zagotavlja 
izterjava terjatev do tujih dolžnikov iz izvoznih poslov na kre- 
dit, ki jih je Jugoslovanska banka kreditirala oziroma refinan- 
cirala in zavarovala pred nekomercialnim rizikom. 

Ne glede na 1. točko prvega odstavka tega člena lahko 
Jugoslovanska banka v skladu z interesi ustanoviteljev na pod- 
lagi sklepa zbora Jugoslovanske banke v mejah razpoložljivih 
sredstev daje kredite podjetjem in refinancira kredite, ki so jih 
dale banke podjetjem, tudi za druge izvozne posle na kredit z 
rokom, daljšim od enega leta, s katerimi se lahko ta banka uk- 
varja kot specializirana banka. 

7. člen 

Pod pogoji, določenimi s splošnimi akti Jugoslovanske 
banke, refinancira ta banka kredite za posle izvoza oborožitve- 
nih sredstev in vojaške opreme, za katere Zvezni izvršni svet 
določi, da se izvažajo na kredit in za katere je dano soglasje za 
izvoz na posamezne trge. 

8. člen 

Na podlagi opredelitev dolgoročne ekonomske politike 
in strategije lahko Zvezni izvršni svet določi za kreditiranje do- 
ločenih izvoznih poslov ugodnejše pogoje, kot so določeni s 
splošnimi akti Jugoslovanske banke, vendar le v okviru in do 
zneska sredstev, določenih za te namene v zveznem zakonu, ki 
določa prihodke federacije, ki se uporabSjajo za potrebe gos- 
podarstva. 

9. člen 

Pod pogoji, določenimi s splošnimi akti Jugoslovanske 
banke, refinancira ta banka kredite, ki so jih dale banke tuje- 
mu kupcu ali naročniku del, tuji banki ali drugi tuji osebi za iz- 
vozne posle iz 1. točke 6. člena tega zakona. 

10. člen 

Za izvozne posle iz I. točke prvega odstavka 6. člena tega 
zakona daje Jugoslovanska banka kredite tujim kupcem ali na- 
ročnikom del, tujim bankam in drugim tujim osebam v svojem 
imenu in za svoj račun ali v svojem imenu in za račun podjetja, 
ki je sklenilo izvozni posel. 

J 
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S splošnimi akti Jugoslovanske banke se določijo pogoji 
in način odobravanja kreditov iz prvega odstavka tega člena. 

11. člen 
5 : : ( 

Jugoslovanska banka mora s svojimi splošnimi akti dolo- 
čiti pogoje in način ohranjanja realne vrednosti sredstev, s ka- 
terimi posluje, in jih povečevati ter z ustreznimi garancijami 
zagotoviti redno odplačevanje danih kreditov. 

Realna vrednost sredstev iz prvega odstavka tega člena se 
ohranja v skladu z zveznim zakonom. 

12. člen 

Jugoslovanska banka lahko sklepa s tujimi bankami in 
drugimi tujimi osebami okvirne pogodbe o pogojih za krediti- 
ranje izvoznih poslov, ki jih kreditira in refinancira v skladu s 
tem zakonom. 

13. člen 

Jugoslovanska banka razvija in pospešuje poslovno sode- 
lovanje z mednarodnimi finančnimi organizacijami pri izdelavi , 
in realizaciji projektov v tujini. 

Jugoslovanska banka organizira in spodbuja sodelovanje 
domačih podjetij pri realizaciji projektov v tujini, pri katerih 
financiranju sodelujejo mednarodne finančne organizacije. 

14. člen 

S splošnim aktom Jugoslovanske banke se določi obvez- 
nost uporabnika kreditov iz 6., 7. in 9. člena tega zakona, da 
zagotovi za svoje terjatve instrumente za plačilo, ki jih avalira- 
jo prvorazredne banke, ter obveznost Jugoslovanske banke, da 
zagotovi za odobrene kredite iz 10. člena tega zakona instru- 
mente za plačilo svojih terjatev, ki jih avalirajo prvorazredne 
banke. 

15. člen 

Jugoslovanska banka daje pobudo za dogovarjanje in se s 
svojimi ustanovitelji udeležuje dogovarjanja o financiranju in 
drugih vprašanjih glede organiziranega nastopa v tujini in gle- 
de skupnega nastopa s tujimi osebami. 

16. člen 

Jugoslovanska banka zavaruje izvozne posle pred neko- 
mercialnimi riziki in sodeluje pri njihovem zavarovanju pred 
komercialnimi riziki. 

Izvozni posli se zavarujejo pred nekomercialnimi riziki v 
skladu z zveznim zakonom, ki ureja financiranje in zavarova- 
nje izvoznih poslov pred nekomercialnimi riziki, ter pod pogo- 
ji, določenimi s splošnimi akti Jugoslovanske banke. 

Jugoslovanska banka lahko sodeluje pri zavarovanju iz- 
voznih poslov pred komercialnimi riziki samo z zavarovalnimi 
organizacijami. 

Jugoslovanska b^nka izplačuje za posle iz prvega odstav- 
ka tega člena nadomestila v skladu z zveznim zakonom. 

17. člen 

Jugoslovanska banka sprejme sklep o kreditiranju in refi- 
nanciranju, če je bil za terjatev v tujini sprejet sklep o zavaro- 
vanju posla pred nekomercialnimi riziki. 

18. člen 

Za posle, ki jih opravlja v skladu s 6., 7. in 9. členom tega 
zakona, lahko daje Jugoslovanska banka garancije do višine 

svojega garancijskega potenciala na način in pod pogoji, dolo- 
čenimi z zveznim zakonom. 

V zvezi s kreditnimi posli s tujino in drugimi posli, ki jih 
opravlja v skladu s tem zakonom, lahko opravlja Jugoslovan- 
ska banka posle plačilnega prometa s tujino. 

11. SREDSTVA ZA POSLOVANJE JUGOSLOVANSKE 
BANKE 

19. člen 

Sredstva za poslovanje Jugoslovanske banke, razen za op- 
ravljanje zavarovalnih poslov, se zagotavljajo iz naslednjih vi- 
rov: 

1) iz ustanoviteljskih vlog; 
2) iz vlog družbenih pravnih oseb; 

3) iz kreditov Narodne banke Jugoslavije; 
4) iz bančnih kreditov; 

5) iz zunanjih kreditov in depozitov; 
6) iz emisije vrednostnih papirjev v državi in tujini; 
7) od prodaje oziroma zastave domačih in tujih vrednos- 

tnih papirjev; 

8) iz depozitov podjetij in bank z daljšim rokom od enega 
leta; 

9) iz drugih virov. 

20. člen 

Za kreditiranje tujih kupcev ali naročnikov del, tujih 
bank in drugih tujih oseb po 10. členu tega zakona lahko Jugo- 
slovanska banka zagotovi sredstva tudi v tujini v svojem imenu 
in za svoj račun ali v svojem imenu in za račun podjetja, in si- 
cer: 

1) z najemanjem kreditov ali depozitov od tujih bank in 
finančnih organizacij; 

2) z emitiranjem vrednostnih papirjev v tujini; 

3) s prodajo oziroma zastavo tujih vrednostnih papirjev. 
Posle iz prvega odstavka tega člena opravlja Jugoslovan- 

ska banka v svojem imenu in za svoj račun v skladu s projekci- 
jo plačilne bilance Jugoslavije, politiko zadolževanja v tujini in 
v okviru svojega kreditno-garancijskega potenciala. 

21. člen 

Sredstva, ki jih federacija vplačuje v sklade Jugoslovan- 
ske banke, se zagotavljajo v ustreznem odstotku in znesku iz 
dela izvirnih prihodkov federacije v skladu z zveznim zako- 
nom, s katerim se za posamezno leto določijo prihodki federa- 
cije, ki se uporabljajo za potrebe gospodarstva. 

22. člen 

Narodna banka Jugoslavije lahko v skladu s pooblastili, 
določenimi z zakonom o Narodni banki Jugoslavije in enot- 
nem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in na- 
rodnih bank avtonomnih pokrajin, in v skladu z odlokom o ci- 
ljih in nalogah skupne monetarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike predpiše za sredstva za opravljanje poslov, 
določenih s tem zakonom, razen za sredstva iz 8. točke 19. čle- 
na tega zakona: višino obvezne rezerve pri Narodni banki Ju- 
goslavije, pogoje in način za uporabo te rezerve, ohranjanje 
minimalne likvidnosti, strukturo plasmajev po rokih dospelos- 
ti ter usklajevanje rokov plasmajev s strukturo virov sredstev 
po njihovih rokih, minimalni znesek posebne likvidnostne re- 



Sobota, 31. decembra 1988 URADNI LIST SFRJ Številka 77 - Stran 1969 

zerve ter obveznost Jugoslovanske banke, da ima določen zne- 
sek v devizah aH dragih deviznih likvidnih plasmajih kot mini- 
malno rezervo za ohranjanje likvidnosti v plačilih s tujino. 

23. člen 

Sredstva za zavarovanje izvoznih poslov se zagotavljajo iz 
zavarovalnih premij in iz varnostnih rezerv ter iz sredstev, ki 
jih zagotavlja federacija v skladu z zveznim zakonom, ki ureja 
financiranje in zavarovanje izvoznih poslov pred nekomercial- 
nimi riziki. 

III. UPRAVLJANJE JUGOSLOVANSKE BANKE IN 
ORGANI JUGOSLOVANSKE BANKE 

24. člen 

Jugoslovansko banko upravljajo njeni ustanovitelji v od- 
visnosti od višine sredstev, vloženih v ustanovitveni sklad Ju- 
goslovanske banke, v skladu s sklepom o ustanovitvi Jugoslo- 

. vanske banke oziroma njenim statutom. 

Vsak ustanovitelj posamično ne more imeti v zbore Jugo- 
slovanske banke več kot 10% skupnega števila glasov po meri- 
lih, določenih s sklepom o ustanovitvi Jugoslovanske banke 
oziroma njenim statutom. 

Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko s sklepom 
o ustanovitvi Jugoslovanske banke določi, da federacija v zbo- 
ru Jugoslovanske banke ne more imeti več kot 20% skupnega 
števila glasov. 

25. člen 

Organ upravljanja Jugoslovanske banke je zbor Jugoslo- 
vanske banke, ki ga sestavljajo delegati njenih ustanoviteljev. 

26.člen 

Zbor Jugoslovanske banke: 

1) ugotovi, da je sprejet sklep o ustanovitvi Jugoslovan- 
ske banke; 

2) sprejme statut Jugoslovanske banke in splošne akte, ki 
urejajo pogoje za kreditiranje, refinanciranje in zavarovanje; 

3) sprejema akte poslovne politike Jugoslovanske banke 
in ukrepe za njihovo uresničevanje; 

4) sprejme razvojni program Jugoslovanske banke; 

5) sprejme poročilo o poslovanju in zaključni račun Jugo- 
slovanske banke ter odloča o uporabi in razporejanju ustvarje- 
nega dobička oziroma o kritju izgub; 

6) odloča o včlanitvi Jugoslovanske banke v domače in 
tuje finančne institucije, trge denarja in vrednostnih papirjev 
ipd.; 

7) odloča tudi o drugih vprašanjih v skladu s statutom Ju- 
goslovanske banke. 

27. člen 

Izvršilni organ zbora Jugoslovanske banke je izvršilni od- 
bor. 

Zbor Jugoslovanske banke voli člane izvršilnega odbora 
izmed ustanoviteljev Jugoslovanske banke. 

Ne glede na drugi odstavek tega člena imenuje dva dele- 
gata federacije v izvršilni odbor Zvezni izvršni svet. 

S statutom Jugoslovanske banke se določijo sestava, šte- 
vilo članov in delovno področje izvršilnega odbora. 

28. člen 

Kontrolni organ Jugoslovanske banke je nadzorni odbor. 
Člane nadzornega odbora imenuje zbor Jugoslovanske 

banke izmed ustanoviteljev te banke. 
S statutom Jugoslovanske banke se določijo sestava, šte- 

vilo članov in delovno področje nadzornega odbora. 

29. člen 

Organa Jugoslovanske banke sta odbor za zavarovanje in 
kreditni odbor. 

Člane odbora za zavarovanje in kreditnega odbora voli 
zbor Jugoslovanske banke. 

S statutom Jugoslovanske banke se določijo sestava, šte- 
vilo članov in delovno področje odbora za zavarovanje in kre- 
ditnega odbora. 

30. člen 

S statutom Jugoslovanske banke ali sklepom zbora Jugo- 
slovanske banke se lahko oblikujejo tudi drogi organi Jugoslo- 
vanske banke. 

31. člen 

Jugoslovanska banka ima predsednika Jugoslovanske 
banke. 

Predsednika Jugoslovanske banke voli in razrešuje zbor 
Jugoslovanske banke po poprejšnjem mnenju Zveznega iz- 
vršnega sveta. 

Predsednik Jugoslovanske banke ima namestnika. Na- 
mestnika predsednika Jugoslovanske banke voli in razrešuje 
zbor Jugoslovanske banke. 

Predsednik Jugoslovanske banke predstavlja in zastopa 
Jugoslovansko banko in je odgovoren za zakonitost njenega 
dela. 

Natančnejši pogoji za izvolitev, način izvolitve in razreše- 
vanja ter pravice in dolžnosti predsednika Jugoslovanske ban- 
ke in njegovega namestnika se določijo s statutom Jugoslovan- 
ske banke. 

32. člen 

Za opravljanje strokovnih, administrativnih, pomožnih in 
podobnih del v Jugoslovanski banki se oblikuje delovna skup- 
nost Jugoslovanske banke. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti Jugoslo- 
vanske banke in delovne skupnosti se uredijo s pogodbo. 

S statutom Jugoslovanske banke se natančneje uredijo 
status delovne skupnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti 
delavcev v delovni skupnosti, notranja organizacija, način izbi- 
re delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter pra- 
vice in dolžnosti predsednika Jugoslovanske banke do delovne 
skupnosti. 

IV. SKLADI JUGOSLOVANSKE BANKE 

33. člen 

Jugoslovanska banka ima: 
1) ustanovitveni sklad; 
2) rezerve Jugoslovanske banke; 
3) varnostne rezerve. 
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Jugoslovanska banka lahko oblikuje tudi druge sklade na 
podlagi sklepa o ustanovitvi Jugoslovanske banke in sklepa 
ustanoviteljev Jugoslovanske banke. 

34. člen 

Ustanovitveni sklad se oblikuje iz vloženih denarnih 
sredstev ustanoviteljev Jugoslovanske banke v skladu s skle- 
pom o ustanovitvi Jugoslovanske banke. 

Za sredstva, vložena v ustanovitveni sklad, dobijo ustano- 
vitelji ustrezne vrednostne papirje v skladu z zveznim zakonom 
in sklepom o ustanovitvi Jugoslovanske banke. 

Zbor Jugoslovanske banke sprejme sklep o vključitvi dela 
dobička v ustanovitveni sklad Jugoslovanske banke. 

35. člen 

Jugoslovanska banka uporablja ustanovitveni sklad za 
opravljanje poslov iz svoje pristojnosti, razen za opravljanje za- 
varovalnih poslov, za vlaganje v sklade drugih bank ali finan- 
čnih organizacij, za kritje rizika, ko se izkoristijo sredstva re- 
zerv Jugoslovanske banke, ter za drage namene v skladu z akti 
poslovne politike Jugoslovanske banke. 

36. člen 

Ustanovitelji Jugoslovanske banke, ki so vložili sredstva v 
ustanovitveni sklad Jugoslovanske banke, ne smejo dvigati 
sredstev, vloženih v ta sklad. 

37. člen 

Sredstva rezerve Jugoslovanske banke se oblikujejo za 
kritje rizikov iz poslovanja Jugoslovanske banke, razen rizikov 
iz zavarovalnih poslov. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se oblikujejo iz de- 
la dobička, ustvarjenega s poslovanjem Jugoslovanske banke, 
razen iz zavarovalnih poslov, na podlagi sklepa zbora Jugoslo- 
vanske banke. 

38. člen 

Sredstva rezerve Jugoslovanske banke so lastna sredstva 
Jugoslovanske banke in se uporabljajo za odpis neizterljivih 
terjatev, za kritje izgub, ki izhajajo iz poslovanja Jugoslovan- 
ske banke, razen poslovanja na področju zavarovanja, in za 
kritje drugih rizikov. 

Sredstva rezerve lahko Jugoslovanska banka uporablja 
tudi za druge namene v skladu z akti njene poslovne politike. 

39. člen 

Varnostne rezerve se oblikujejo iz bruto zavarovalnih 
premij ter iz dela dobička, ki ga Jugoslovanska banka ustvari s 
poslovanjem na področju zavarovanja, na podlagi sklepa zbo- 
ra Jugoslovanske banke. 

40. člen 

Varnostne rezerve se uporabljajo za poravnavo obveznos- 
ti do zavarovancev in kritje izgub iz zavarovalnih poslov. 

41. člen 

Varnostne rezerve so lastna sredstva Jugoslovanske ban- 
ke, ki se iahko uporabljajo tudi za druge namene v skladu z ak- 
ti njene poslovne politike. 

V. OHRANJANJE LIKVIDNOSTI IN PREVZEMANJE 
RIZIKA JUGOSLOVANSKE BANKE 

42. člen 

Jugoslovanska banka posluje na način, ki zagotavlja iz- 
polnjevanje njenih obveznosti v skupnem obsegu in po rokih. 

S sklepom o ustanovitvi Jugoslovanske banke se določijo 
način ohranjanja likvidnosti, ukrepi za ohranjanje likvidnosti 
ter odgovornost za zagotovitev likvidnosti. 

43. člen 

Če se s sprejetimi ukrepi oziroma v rokih, določenih s te- 
mi ukrepi, ne zagotovi likvidnost Jugoslovanske banke, mora 
predsednik Jugoslovanske banke predlagati zboru Jugoslovan- 
ske banke sanacijski program. 

Predsednik Jugoslovanske banke obvesti Zvezni izvršni 
svet in Skupščino SFRJ o ukrepih, sprejetih za zagotovitev lik- 
vidnosti Jugoslovanske banke, in o predlogu sanacijskega pro- 
grama. 

44. člen 

Sanacija Jugoslovanske banke se izvaja v skladu s sana- 
cijskim programom, ki ga je sprejel zbor Jugoslovanske banke, 
po poprejšnjem mnenju Skupščine SFRJ in v skladu z določba- 
mi zveznega zakona. 

45. člen 

Jugoslovanska banka je odgovorna za prevzete obveznos- 
ti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. 

Ustanovitelji Jugoslovanske banke so odgovorni za ob- 
veznosti Jugoslovanske banke do višine sredstev, ki so jih 
vložili v ustanovitveni sklad Jugoslovanske banke. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

46. člen 

Jugoslovanska banka, ki je bila ustanovljena v skladu z 
zakonom o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje (Uradni list SFRJ št. 37/87 in 36/88), nadaljuje z 
delom in mora uskladiti svoje splošne akte, organizacijo dela 
in poslovanje s tem zakonom v 6 mesecih od dneva, ko zbor 
Jugoslovanske banke ugotovi, da je sprejet sklep o ustanovitvi 
Jugoslovanske banke. 

47. člen 

Ustanovitelji Jugoslovanske banke udeleženci samoup- 
ravnega sporazuma o ustanovitvi Jugoslovanske banke lahko 
uporabljajo sredstva sklada solidarne odgovornosti in sredstva 
rezervnega sklada, ki se vodijo na njihovo ime, kot svojo usta- 
noviteljsko vlogo za oblikovanje ustanovitvenega sklada Jugo- 
slovanske banke. 

Sredstva ustanoviteljev Jugoslovanske banke iz prvega 
odstavka tega člena, ki se vodijo na njihovo ime v skladu os- 
novnih sredstev, se uporabljajo za zagotovitev materialne os- 
nove dela Jugoslovanske banke, ustanovljene po tem zakonu. 

48. člen 

Ustanovitelji Jugoslovanske banke, ki sklenejo samoup- 
ravni sporazum o ustanovitvi Jugoslovanske banke, vendar si 
ne pridobijo statusa ustanoviteljev Jugoslovanske banke po 
tem zakonu, lahko sredstva, ki se vodijo na njihovo ime v skla- 
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dih Jugoslovanske banke, dvignejo ali prenesejo na druge us- 
tanovitelje pod pogoji, na način ter v rokih, ki so določeni s sa- 
moupravnim sporazumom o ustanovitvi Jugoslovanske banke, 

v delu, ki se nanaša na prenehanje statusa ustanoviteljev. 
Določbe samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Jugo- 

slovanske banke, ki se nanašajo na odgovornost ustanoviteljev 
Jugoslovanske banke za njene obveznosti, se uporabljajo za us- 
tanovitelje, ki ne pridobijo tega statusa po tem zakonu, dokler 
ne poravnajo teh obveznosti. 

49. člen 

Določbe tega zakona, ki urejajo poslovanje Jugoslovan- 
ske banke, se uporabljajo po poteku roka iz 46. člena tega za- 
kona. 

Splošni akti Jugoslovanske banke, sprejeti v skladu z za- 
konom o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko so- 
delovanje in o skupnih finančnih organizacijah (Uradni list 
SFRJ št. 55/78), se uporabljajo za poslovanje Jugoslovanske 
banke do sprejetja splošnih aktov iz 46. člena tega zakona. 

50. člen 

Določbe tega zakona se uskladijo z zveznim zakonom, ki 
ureja banke in druge finančne organizacije, v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

51. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o 
Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje 
(Uradni list SFRJ št. 37/87 in 36/88). 

52. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem lis- 
tu SFRJ. 

1027. 

Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O ZAČASNEM FINANCIRA- 
NJU POTREB FEDERACIJE V LETU 1989, ZA KATERE SE 

ZAGOTAVLJAJO SREDSTVA V PRORAČUNU 
FEDERACIJE 

Razglaša se zakon o začasnem financiranju potreb fede- 
racije v letu 1989, za katere se zagotavljajo sredstva v proraču- 
nu federacije, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zvezne- 
ga zbora dne 30. decembra 1988. 

P št. 913 
Beograd, 30. decembra 1988 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Raif Dizdarević 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 

O ZAČASNEM FINANCIRANJU POTREB FEDERACIJE V 
LETU 1939, ZA KATERE SE ZAGOTAVLJAJO SREDSTVA 

V PRORAČUNU FEDERACIJE 

1. člen 

Dokler se ne doseže soglasje o celotnem obsegu sredstev 
za financiranje federacije v letu 1989, za katero se zagotavljajo 
sredstva v proračunu federacije, se financirajo potrebe federa- 
cije do zneska, ki ustreza sredstvom, določenim s proračunom 
federacije za leto 1988 oziroma 1,450.036,000.000 dinarjev, za 
financiranje Jugoslovanske ljudske armade pa se sredstva do- 
ločijo v znesku, ki ustreza 5,04% ocenjenega narodnega dohod- 
ka za leto 1989 oziroma v znesku 15,120.186,100.000 dinarjev. 

V znesku sredstev, ki je določen na podlagi odstotka iz 
prvega odstavka tega člena, je za financiranje Jugoslovanske 
ljudske armade vštet del neporavnanih obveznosti federacije iz 
leta 1988 v znesku 430.623,100.000 dinarjev. 

2. člen 

Sredstva za kritje odhodkov za izvrševanje funkcij federa- 
cije za leto 1989 se zagotovijo iz izvirnih prihodkov proračuna 
federacije in iz prispevkov republik in avtonomnih pokrajin. 

Prispevki republik in avtonomnih pokrajin se določijo v 
znesku, ki je bil določen v proračunu za leto 1988, povečanem 
za stopnjo rasti narodnega dohodka za leto 1989, po oceni 
Zveznega zavoda za družbeno planiranje. 

3. člen 
Pooblašča se Zvezni izvršni svet, da v mejah zneska iz 1. 

člena tega zakona opravi v skladu z določbami zakona o finan- 
ciranju federacije trimesečni razpored sredstev za potrebe fe- 
deracije, za katere se zagotavljajo sredstva v proračunu federa- 
cije, na podbilanco prihodkov in odhodkov sredstev za finan- 
ciranje Jugoslovanske ljudske armade in podbilanco prihod- 
kov in odhodkov sredstev za financiranje drugih funkcij is 
obveznosti federacije ter za rezerve federacije. 

4. člen 

Prihodki, ki se ustvarijo v letu 1989, in njihov razpored 
po 3. členu tega zakona so sestavni del prihodkov in njihovega 
razporeda v proračunu federacije za leto 1989. 

5. člen 

Določbe zakona o izvrševanju proračuna federacije za le- 
to 1988 se smiselno uporabljajo tudi v letu 1989, če s posebni- 
mi predpisi ni drugače določeno. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1989. 

1028. 
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena ustave 

SFRJ in 2, podtočke 3. točke amandmaja XL k ustavi SFRJ in 
v zvezi z 9. in 23. členom zakona o deviznem poslovanju je 
sprejela Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin 
dne 30. decembra 1988 

ODLOK 

O SKUPNI DEVIZNI POLITIKI IN PROJEKCIJI PLAČIlr 
NE BILANCE JUGOSLAVIJE ZA LETO 1989 

1. V okviru politike ekonomskih odnosov Jugoslavije i 
tujino za leto 1989 bodo sprejeti ukrepi za uresničevanje pro- 
jekcije plačilne bilance, zlasti pa: podbilance gotovih deviznih 
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lokov, podbilance konvertibilnih deviznih rezerv, podbilance 
priliva in odliva deviz, ki jih ima v rokah Narodna banka Ju- 
goslavije, podbilance blagovne menjave po namenih in 
režimih, podbilance pravic do blagovnih in neblagovnih plaiil, 
v okviru tega obseg plačil za potrebe republik in pokrajin, pro- 
jektov prek Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
po socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih po- 
krajinah, ki so sestavni del tega odloka. 

V letu 1989 se bo vodila politika realnega tečaja dinarja 
do konvertibilnih valut, ob upoštevanju določenih meril iz za- 
kona o deviznem poslovanju, in sicer: razmerja med domačimi 
in svetovnimi cenami, uresničevanja projekcije plačilne bilan- 
ce ter ponudbe deviz in povpraševanja po njih na deviznem 
trgu. Z uresničenimi spremembami tečaja dinarja se bo zagoto- 
vilo ohranjanje cenovne konkurenčnosti jugoslovanskega izvo- 
za, dosežene konec maja 1988. Ječaj dinarja za obračunski do- 
lar se bo oblikoval v letu 1989 glede na veljavno „košaro" 
konvertibilnih valut. 

V letu 1989 se bo nadaljevala politika spodbujanja izvoza 
in deviznega priliva zaradi zagotovitve zunanje likvidnosti 
države in načrtovanega obsega izvoza in uvoza, s posebnim 
poudarkom na spremembo strukture izvoza v smeri povečanja 
deleža proizvodov višjih faz predelave in proizvodov visoke 
tehnologije. 

Politika uvoza bo usmerjena v nadaljnjo liberalizacijo in 
povečanje uvoza tako surovin in reprodukcijskega materiala 
kot tudi investicijske opreme in blaga za široko porabo v fun- 
kciji povečanja industrijske proizvodnje, razvijanja konkuren- 
čne sposobnosti gospodarstva in redne oskrbe domačega trga, 
v menjavi s klirinškim območjem pa tudi zaradi zmanjšanja vi- 
sokega terjatvenega salda. 

Do 30. junija 1989 bo oprema, razvrščena v pogojno pro- 
st uvoz, prešla na obliko prostega uvoza. 

Zaščita domače proizvodnje se bo uresničevala z raz- 
vrščanjem posameznega blaga v kontingente pri uvozu. 

Politika kreditnih odnosov s tujino bo temeljila na ohra- 
nitvi dosežene ravni dolga ob nadaljnjem refinanciranju dela 
obveznosti do vlad in komercialnih bank zahodnih držav. 

Obseg kratkoročnega zadolževanja se v letu 1989 ne bo 
povečeval. V letu 1989 bodo za zmanjševanje dolga uporablje- 
ne različne inovacijske metode odkupa kreditov, in sicer na 
podlagi izvoza blaga in storitev, na podlagi skupnih vlaganj, 
na podlagi menjave in prodaje terjatev do posameznih držav 
ter na podlagi menjave klirinških terjatev. 

Stopnja zunanje zadolženosti države bo znašala manj kot 
1/4 načrtovanih deviznih prihodkov v letu 1989, kar bo omo- 
gočilo oživitev industrijske proizvodnje in ohranitev ugodnih 
izvoznih trendov. 

V letu 1989 se bo vodila politika nadaljnega povečanja 
ravni deviznih rezerv, ki bo omogočila likvidno izpolnjevanje 
vseh obveznosti do tujine ter stabilnejše delovanje enotnega 
deviznega trga. 

V letu 1989 se bo vodila aktivna politika enotnega in real- 
nega tečaja dinarja, ki bo zagotovila uresničevanje načrtovanih 
ciljev in projektiranih deviznih tokov za leto 1989. 

Sprejeti bodo ukrepi za zmanjšanje terjatvenega salda na 
klirinških računih in za pospešitev izterjave terjatev iz naslova 
izvoza v države v razvoju. 

Zvezni izvršni svet bo v mejah svojih pooblastil v letu 
1989 na podlagi predloženih zahtev izdajal odločbe, s katerimi 
bo oprema, ki se uvaia kot vloga tuje osebe na podlagi pogod- 
be o vlaganju, sklenjene za več kot 5 let, oproščena plačila cari- 
ne, uvoznih davščin in taks, pod pogojem, da je najmanj 45% 

proizvodnje usmerjene v izvoz na konvertibilno območje in da 
znaša delež tuje osebe najmanj 20%. 

Uvoz blaga za proizvodnjo blaga za izvoz bo oproščen 
plačila carine v skladu s 50. členom carinskega zakona. 

V okviru politike ekonomskih odnosov s tujino za leto 
1989 so določeni zlasti naslednji cilji: 

1) za uresničevanje predvidene rasti družbenega proizvo- 
da v-višini 1,5%, industrijske proizvodnje 1,0% in kmetijske 
proizvodnjse 6,0% se predvideva: 

1.1. nominalna rast izvoza blaga in storitev 5,3% (realna 
rast 5,0%), od tega na konvertibilno območje 4,9% (realna rast 
5,3%), na klirinško območje pa 6,5% (realna rast 3,4%); 

1.2. nominalna rast uvoza blaga in storitev 10,5% (realna 
rast 8,3%), od tega s konvertibilnega območja 9,0% (realna rast 
8,1%), s klirinškega območja pa 15,9% (realna rast 9,0%); 

2) na podlagi predvidenega izvoza in uvoza blaga in stori- 
tev, upoštevajoč pa tudi neto nakazila in obresti, se v celotni 
tekoči plačilni bilanci predvideva suficit v višini 1.385 milijo- 
nov ZDA dolarjev, od tega: 

- suficit na konvertibilnem območju 1.435 milijonov 
ZDA dolarjev; 

- deficit na klirinškem območju 50 milijonov obračun- 
skih dolarjev; 

3) s konvertibilnim območjem se predvideva zmanjšanje 
dolga iz naslova rednih črpanj in odplačil za srednjeročne in 
dolgoročne kredite v višini 46 milijonov ZDA dolarjev, na 
podlagi refinanciranja obresti pa se bo dolg povečal za 350 
mil. ZDA dolarjev; 

4) kratkoročni dolg bo ob koncu leta 1989 manjši od zate- 
čene ravni na začetku leta za 340 milijonov ZDA dolarjev; 

5) v okviru črpanja finančnih kreditov s konvertibilnega 
območja se predvideva: črpanje preostalih dveh tranš po 
stand-by aranžmaju v višini 160 mil. ZDA dolarjev, uporaba 
SAL kredita pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v znes- 
ku 300 mil. ZDA dolarjev in uporaba gotovinskega dela rednih 
kreditov od IBRD in drugih mednarodnih finančnih organiza- 
cij v višini 325 mil. ZDA dolarjev; 

6) uporaba blagovnih kreditov se predvideva v višini 940 
milijonov ZDA dolarjev (510 milijonov ZDA dolarjev za uvoz 
opreme in 430 milijonov ZDA dolarjev za uvoz reprodukcij- 
skega materiala); 

7) refinanciranje dela obveznosti glavnice dolga iz naslo- 
va odplačila srednjeročnih in dolgoročnih kreditov v višini 
1.514 milijonov ZDA dolarjev ter refinanciranje dela obresti 
do vlad zahodnih držav v višini 350 milijonov ZDA dolarjev, 
pri čemer bo v konvertibilnih devizah efektivno odplačano kot 
glavnica dolga 1.686 milijonov ZDA dolarjev in efektivno 
1.500 milijonov ZDA dolarjev kot obresti; 

8) za odplačilo dela anuitet za srednjeročna in dolgoroč- 
na zunanja posojila in kredite (efektivno plačilo glavnice in 
efektivno plačilo obresti) v konvertibilnih devizah bo angažira- 
nih približno 21% tekočega deviznega prihodka, predvidenega 
v projekciji plačilne bilance, pri čemer so nakazila delavcev ra- 
čunana v neto znesku, ostanek zapadlih obveznosti pa se bo 
refinanciral: 

9) na klirinškem območju se bodo zmanjšale terjatve na 
tekočih klirinških računih za 350 milijonov obračunskih dolar- 
jev; 

10) konvertibilne devizne rezerve bomo ohranjali na rav- 
ni približno dvoinpolmesečnih tekočih plačil v konvertibilnih 
devizah do tujine; 
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11) plačilo za uvoz opreme s konvertibilnega območja bo 
opravljeno v znesku 47% obračunane amortizacije za opremo 
in v višini 11% ustvarjenega izvoza na konvertibilno območje v 
letu 1988; 

12) devizne pravice se bodo na končne uporabnike razpo- 
rejale takole; 

- za uresničevanje strategije tehnološkega razvoja Jugos- 
lavije - Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z 
Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo; 

- za Sklad federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in Socialistične avtonom- 
ne pokrajine Kosovo-Gospodarska zbornica Jugoslavije v so- 
delovanju s Skladom federacije za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokra- 
jin; 

- za sklade republik in avtonomnih pokrajin za razvoj ne- 
razvitih občin in obmejnih območij-Gospodarska zbornica 
Jugoslavije v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami repub- 
lik in avtonomnih pokrajin; 

- za Sklad za reintegracijo Evropskega sveta - Gospodar- 
ska zbornica Jugoslavije v sodelovanju s Skladom federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin. 

2. Za potrebe izkazovanja in odpisa pravic do uvoza in za 
obračunavanje družbeno priznanih reprodukcijskih potreb ter 
za potrebe statistike se bo uporabljala devizna tečajna lista 
(srednji za devize) z dne 30. decembra 1988. 

3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Skupščina SFRJ 

AS št. 577 
Beograd, 30. decembra 1988 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

Predsednik 
Zbora republik in pokrajin; 

Abaz Kazazi 1. r. 

1029. 
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena in 2. pod- 

točke 3. točke amandmaja XL k ustavi Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije je sprejela Skupščina SFRJ na seji 
Zbora republik in pokrajin dne 30. decembra 1988 

ODLOK 

O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE MONETARNE POLITI- 
KE TER SKUPNIH TEMELJEV KREDITNE POLITIKE V 

LETU 1989 
1. S skupno monetarno politiko in skupnimi temelji kre- 

ditne politike bomo podpirali uresničevanje ciljev ekonomske 
politike v letu 1989; precejšnje zmanjšanje stopnje inflacije, 
predvideno rast proizvodnje in uresničevanje plačilne bilance. 

2. Za uresničevanje ciljev iz 1. točke tega odloka se opre- 
deli stopnja porasta neto domače aktive monetarnega sistema 
kot osnovna kvantitativna naloga monetamo-kreditne politike 
v letu 1989. 

Stopnja porasta neto domače aktive iz prvega odstavka te 
točke se določi v višini 103% glede na stanje na dan 31. decem- 
bra 1988. 

3. Zaradi uresničevanja okvirov porasta neto domače ak- 
tive iz 2. točke tega odloka bo Narodna banka Jugoslavije s 
projekcijo monetarne politike določila možen porast neto do- 
mače aktive Narodne banke Jugoslavije. 

Porast neto domače aktive monetarnega sistema bo Na- 
rodna banka Jugoslavije zagotovila z uporabo razpoložljivih 
instrumentov monetarnega urejanja, ne da bi uporabila instru- 
mente neposrednega omejevanja porasta plasmajev bank. 

4. Poleg kreditov za ohranjanje likvidnosti bank bo Na- 
rodna banka Jugoslavije dajala bankam tudi kredite na podla- 
gi kreditov, ki jih banke dajejo za posle izvoza blaga in stori- 
tev, za namene na področju kmetijstva in za uvoz določenih 
proizvodov iz držav, s katerimi imamo klirinški način plačeva- 
nja. 

V skladu s prvim odstavkom te točke bo Narodna banka 
Jugoslavije dajala bankam kredite, in sicer; 

1) za namene na področju izvoza - za kreditiranje izvoza 
blaga in storitev na konvertibilno območje, med drugim za kre- 
ditiranje proizvodnje in priprave blaga in storitev za izvoz na 
to območje; 

2) za namene na področju kmetijstva - za proizvodnjo, 
zaloge in rezerve osnovnih kmetijskih pridelkov in živil; pšeni- 
ce, koruze, sladkorne pese in sladkorja, oljnic (tudi soje) in su- 
rovega olja, neoluščečega riža in riža ter tobaka; za organizira- 
no pitanje živine (goved, prašičev in ovac), pitanje perutnine in 
gojitev rib ter proizvodnjo mleka; za vzrejo rasnega plemen- 
skega podmladka v živinoreji (goved, prašičev in ovac); za za- 
loge in rezerve mesa v hladilnicah in mleka v prahu; za zaloge 
mlečnih izdelkov, grozdja in vina v vinskih kleteh družbenega 
sektorja, jabolk v hladilnicah in za proizvodnjo in zaloge umet- 
nih gnojil; 

3) za kreditiranje uvoza iz določenih držav, s katerimi 
imamo klirinški način plačevanja, in sicer; premoga za koksa- 
nje, starega železa, bram in nafte. 

5. V skladu z opredelitvijo za izvajanje politike realno po- 
zitivnih obrestnih mer in potrebami določene monetarne poli- 
tike bo Narodna banka Jugoslavije določala eskontno mero 
Narodne banke Jugoslavije v nominalnem znesku na mesečni 
ravni v skladu s stopnjo porasta drobnoprodajnih cen. 

6. Ne glede na prvi odstavek 5. točke tega odloka se do 
izdaje zveznega zakona, s katerim se bo zagotovilo ustrezno 
regresiranje obresti, obrestne mere za plasmaje iz primarne 
emisije za določene prioritetne namene določijo diferencirano 
na nižji ravni v primerjavi z eskontno mero, in sicer; 

1) za kredite za proizvodnjo, zaloge in rezerve pšenice, 
koruze, sladkorne pese in skadkorja, oljnic (tudi soje) in suro- 
vega olja, neoluščega riža in riža in tobaka ter za proizvodnjo 
in zaloge umetnih gnojil - v višini 50% eskontne mere; 

2) za kredite za organizirano pitanje živine (goved, praši- 
čev in ovac), perutnine in gojitev rib, za proizvodnjo mleka in 
mlečnih izdelkov domače proizvodnje (med drugim mleka v 
prahu) ter za vzrejo rasnega plemenskega podmladka v živino- 
reji (goved, prašičev in ovac) - v višini 40% eskontne mere; 

3) za drage kredite za namene v kmetijstvu - v višini 60% 
eskontne mere. 

Narodna banka Jugoslavije bo določala obrestne mere za 
blagajniške zapise Narodne banke Jugoslavije, za sredstva ob- 
vezne rezerve bank pri Narodni banki Jugoslavije v sorazmer- 
ju z eskontno mero Narodne banke Jugoslavije in obrestnimi 
merami, po katerih plačujejo banke obresti za depozite, od ka- 
terih se obračunava in izloča obvezna rezerva. 

7. Za dinarske depozite, vezane za tri mesece in več, pla- 
čujejo banke obresti po najmanj 5-odstotni obrestni meri na le- 
to, ki se uporablja na indeksno osnovo v skladu z zveznim za- 
konom. 
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Obresti za kredite z vračilnim rokom, daljšim od enega le- 
ta, se obračunavajo na indeksno osnovo v skladu z zveznim za- 
konom. 

Za devizne depozite občanov in devizne hranilne vloge 
občanov plačujejo banke obresti po obrestnih merah v državi 
domicilne valute. 

8. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1989. 

Skupščina SFRJ 
AS št. 576 
Beograd, 30. decembra 1988 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 
Predsednik 

Zbora republik in pokrajin; 
Abaz Kazazi 1. r. 

1030. 

Na podlagi 2. točke 288. člena ustave Socialistične 'ede- 
rativne republike Jugoslavije je sprejela Skupščina SFRJ na 
predlog predsednika Zveznega izvršnega sveta in na podlagi 
mnenja Komisije za volitve in imenovanja na seji Zveznega 
zbora dne 13. decembra 1988 in na seji Zbora republik in po- 
krajin dne 30. decembra 1988 

ODLOK 
O RAZREŠITI'! IN IMENOVANJU NAMESTNIKA PRED- 
SEDNIKA ZVEZNEGA KOMITEJA ZA DELO, ZDRAV- 

STVO IN SOCIALNO POLITIKO 

1. Dr. Ivica Lovrić se z 31. decembrom 1988 zaradi upo- 
kojitve razreši dolžnosti namestnika predsednika Zveznega ko- 
miteja za delo, zdravstvo in socialno politiko. 

2. Za namestnika predsednika Zveznega komiteja za de- 
lo, zdravstvo in socialno politiko se imenuje dr. Mato Pačak, 
član Izvršnega sveta Skupščine SR Bosne in Hercegovine in 
predsednik Republiškega komiteja za delo in zaposlovanje. 

Skupščina SFRJ 
AS št. 590 
Beograd, 30. decembra 1988 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

Predsednik Predsednik 
Zbora republik in pokrajin: Zveznega zbora: 

Abaz Kazazi 1. r. Stjepan Novakovic 1. r. 

1031. 

Na podlagi 3. točke 288. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije v zvezi s 7. in 12. členom zakona 
o Zveznem sodišču je sprejela Skupščina SFRJ na predlog Ko- 
misije za volitve in imenovanja na seji Zveznega zbora dne 28. 
decembra 1988 in na seji Zbora republik in pokrajin dne 30. 
decembra 1988 

ODLOK 

O IZVOLITVI SODNIKA ZVEZNEGA SODIŠČA 

Za sodnika Zveznega sodišča se izvoli Rajko Nišavič, 

član Izvršnega sveta Skupščine SR Črne gore in republiški sek- 
retar za pravosodje in upravo. 

Skupščina SFRJ 

AS št. 614 
Beograd, 30. decembra 1988 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

Predsednik Predsednik 
Zbora republik in pokrajin; Zveznega zbora: 

Abaz Kazazi 1. r. Stjepan Novaković 1. r. 

1032. 

Na podlagi 18. točke prvega odstavka 281. člena ustave 
Socialistične federativne republike Jugoslavije v zvezi s 54. čle- 
nom zakona o temeljih sistema blagovnih rezerv in o zveznih 
blagovnih rezervah je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zvezne- 
ga zbora dne 28. decembra 1988 

ODLOK 
O POTRDITVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV FINAN- 
ČNEGA NAČRTA ZVEZNE DIREKCIJE ZA BLAGOVNE 

REZERVE ZA LETO 1988 

1. Skupščina SFRJ potrjuje spremembe in dopolnitve fi- 
nančnega načrta Zvezne direkcije za blagovne rezerve za leto 
1988, ki jih je sprejel svet Zvezne direkcije za blagovne rezerve 
na seji dne 9. decembra 1988. 

2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Skupščina SFRJ 

AS št. 421 
Beograd, 28. decembra 1988 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

Predsednik 
Zveznega zbora: 

Stjepan Novakovic 1. r. 

1033. 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. Člena in 2. pod- 
točke 3. točke amandmaja XL k ustavi Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije v zvezi z drugim odstavkom 12. člena 
zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem 
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avto- 
nomnih pokrajin je sprejela Skupščina Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije na seji Zbora republik in pokrajin 
dne 30. decembra 1988 

ODLOK 
O POTRDITVI ODLOKA O FINANČNEM NAČRTU 
NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE ZA LETO 1988 

Skupščina SFRJ potrjuje odlok o finančnem načrtu Na- 
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rodne banke Jugoslavije za leto 1988, ki ga je sprejel Svet gu- 
vernerjev s svojim sklepom O. št. 371 z dne 7. novembra 1988. 

Skupščina SFRJ 

AS št. 589 
Beograd, 30. decembra 1988 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

Predsednik 
Zbora republik in pokrajin: 

Abaz Kazazi 1. r. 

VSEBINA: 

Stran 

1021. Zakon o podjetjih — — 1941 

1022. Zakon o začasni določitvi prihodkov federacije, 
ki se za obdobje od 1. januarja do 28. februarja 
1989 uporabljajo za potrebe gospodarstva — — 1958 

1023. Zakon o tujih vlaganjih 1960 

1024. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o do- 
polnilnih sredstvih republikam in avtonomnim 
pokrajinam v obdobju 1986-1990   1964 

Stran 
1025. Zakon o začasni omejitvi razpolaganja z delom 

družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti za porabo v obdobju januar-junij 1989 1964 

1026. Zakon o Jugoslovanski banki za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje 1966 

1027. Zakon o začasnem financiranju potreb federacije 
v letu 1989, za katere se zagotavljajo sredstva v 
proračunu federacije  1971 

1028. Odlok o skupni devizni politiki in projekciji pla- 
čilne bilance Jugoslavije za leto 1989 —   1971 

1029. Odlok o ciljih in nalogah skupne monetarne poli- 
tike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 
1989   1973 

1030. Odlok o razrešitvi in imenovanju namestnika 
predsednika Zveznega komiteja za delo, zdrav- 
stvo in socialno politiko  1974 

1031. Odlok o izvolitvi sodnika Zveznega sodišča 1974 

1032. Odlok o potrditvi sprememb in dopolnitev finan- 
čnega načrta Zvezne direkcije za blagovne rezer- 
ve za leto 1988 t 1974 

1033. Odlok o potrditvi odloka o finančnem načrtu Na- 
rodne banke Jugoslavije za leto 1988   1974 
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V PRIPRAVI ZA TISK 

LIŠENJE SLOBODE 

U KRIVIČNOM POSTUPKU 

Avtor: prof. dr. BRANKO PETRIĆ 

Avtorje obdelal vsa vprašanja, povezana z vsemi vrstami odvzema prostosti: ka- 
teri organi so pooblaščeni za odvzem prostosti in kakšne so njihove obveznosti, trajanje 
odvzema prostosti z morebitnimi podaljšanji, pravico do pritožbe in pravico do povrnitve 
škode oziroma rehabilitacije v primeru neutemeljenega ali nezakonitega odvzema pro- 
stosti. 

Poglavja so naslednja: Uvod, Pridržanje, Prisilna privedba. Pripor, Mladolet- 
niški pripor, Napotitev mladoletnika na zaslišanje. Napotitev polnoletne osebe na psihi- 
atričen pregled. Zapor, Pripor tujcev. Varstvo neprištevnega obdolženca. Povrnitev škode 
in rehabilitacija. 

K posameznim poglavjem so dodani podatki o sodni praksi Zveznega sodišča, 
vrhovnih sodišč republik in avtonomnih pokrajin ter Vrhovnega vojaškega sodišča in pa 
ustrezna literatura. 

Tako koncipirana knjiga bo koristen priročnik za vse organe in organizacije ter 
posameznike, ki pridejo pri svojem delu v stik s posameznimi vrstami odvzema prostosti 
- bodisi da odločbe izrekajo ali pa jih izpodbijajo oziroma imajo kakšne pravice ali ob- 
veznosti v zvezi z odvzemom prostosti, zlasti še, ker je tokrat ta snov pri nas prvič tako ce- 
lovito in sistematično obdelana. ( 

Cena 25.000 

Naročila pošljite na naslov: ČZZ URADNI LIST SFRJ, Beograd, Jovana Ristića 1, pošt- 
ni predal 226, telefon 651-840, teleks 11756. 

 :  

ČZZ URADNI LIST SFRJ 
11000 Beograd, J. Ristića 1 

NAROČILNICA 
S tem nepreklicno naročamo: 

Lišenje slobode u krivičnotn postupku  knjig. 
Naročnikov naslov: , - 

/žiro račun/ 

□□□□□ 

Plačilo v zakonskem roku. Fizične osebe s povzetjem. 
V primeru spora je pristojno ustrezno sodišče v Beogradu. 

M p . Naročnikov podpis: 
 V    1988. /M.P./ 

Izdaja Časopisno-založniški zavod Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije, Beograd, Jovana Ristića !. Poštni 
predal 226. - Direktor ter glavni in odgovorni urednik VOJISLAV SOLDATOVIC. - Urednica BARBARA ISAKOVIĆ, tel. 

650-155 interna 18. - Tiska Beograjski založniško-grafični zavod, Beograd, Bulevar vojvode Mišica 17. 


