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

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA O FINANČNEM 

POSLOVANJU 
Razglaša se zakon o finančnem poslovanju, ki ga je spre- 

jela^Skupščiua SFRJ na seji Zveznega zbora dne 15. februarja 

P št. 909 
Beograd, 15. februarja 1989 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Raif Dizdarević 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 
O FINANČNEM POSLOVANJU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja finančno poslovanje pravnih oseb s se- 

dežem v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, ki op- 
ravljajo dejavnosti, določene z zveznim zakonom o enotni kla- 
sifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: organizacija). 

2. člen 
Finančno poslovanje po tem zakonu obsega: 
1) financiranje poslovanja; 
2) plačevanje in ohranjanje solventnosti; 
3) kritje izgub. 
Finančno poslovanje ureja organizacija s splošnim aktom 

v skladu z zakonom. 

3. člen 
Zveza računovodskih in finančnih delavcev Jugoslavije je 

pooblaščena določiti načela financiranja organizacij združene- 
ga dela ter finančne standarde. 

11. FINANCIRANJE POSLOVANJA 

4. člen 
Organizacija mora s finančnim poslovanjem zagotoviti 

dolgoročno finančno stabilnost, da bi pravočasno izpolnjevala 
svoje obveznosti. 

5. člen 
Organizacija pridobiva in zbira finančna sredstva: 
1) z vlaganjem ustanoviteljev; 
2) z emitiranjem vrednostnih papirjev; 
3) na podlagi posojil; 
4) od domačih in tujih vlagateljev; 
5) iz rezultatov poslovanja; 
6) z namenskimi dotacijami; 
7) na podlagi samoprispevkov in solidarnosti; 
8) z odstopanjem davkov in prispevkov; 
9) na drage načine v skladu z zakonom. 
S pridobivanjem in zbiranjem finančnih sredstev iz prve- 

ga odstavka tega člena se oblikujejo trajni in občasni viri fi- 
nanciranja. 

6. člen 
Organizacija oblikuje naslednje trajne vire sredstev: 
1) poslovni sklad, 
2) sklad vlagateljev, 
3) rezerve. 
Poslovni sklad se oblikuje iz začetnega poslovnega skla- 

da, iz rezultatov poslovanja, s prenosom poslovnega sklada 
drugih organizacij, z namenskim odstopanjem davkov in pri- 
spevkov ter iz drugih virov v skladu z zakonom. 

Sklad vlagateljev se oblikuje s trajnimi vlogami pravnih 
in fizičnih oseb, iz rezultatov poslovanja in iz drugih virov v 
skladu z zakonom. 

Udeležba v skladu vlagateljev v delniškem podjetju se 
uresničuje z vrednostnimi papirji, v družbi z omejeno odgovor- 
nostjo, komanditni družbi in v družbi s solidarno odgovornos- 
tjo se vodi kot deleži članov družbe, v zasebnem podjetju pa 
ima naravo lastnega kapitala. 

Rezerve se oblikujejo: 
- iz sredstev, ki jih kot rezerve zagotovijo ustanovitelji or- 

ganizacije; 
- iz dela dobička, ki pripada lastnikom sklada vlagateljev 

in ki ga oni kot rezerve trajno pustijo v organizaciji. 
Rezerve pripadajo lastnikom sklada vlagateljev v soraz- 

merju z njihovimi deleži v tem skladu. 
Oblikovanje rezerv v družbenem podjetju ureja zvezni za- 

kon. 

7. člen 
Obveznosti za izdane vrednostne papirje, za posojila in 

obveznosti za drugače zbrana sredstva so dolgoročne, če je nji- 
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hov vračilni rok daljši od enega leta, kratkoročne pa, če je nji- 
hov vračilni rok do enega leta. 

8. člen 

Način pridobivanja sredstev iz trajnih virov, pogoji in na- 
čin zbiranja sredstev z nastajanjem dolgoročnih in kratkoroč- 
nih obveznosti se uredijo s splošnim aktom in pogodbo v skla- 
du z zakonom. 

III. PLAČEVANJE IN OHRANJANJE SOLVENTNOSTI 

9. člen 
Organizacija opravlja denarni promet prek računov pri 

organizaciji, ki je z zveznim zakonom pooblaščena za opravlja- 
nje plačilnega prometa (v nadaljnjem besedilu: organizacija za 
plačilni promet). 

10. člen 

Organizacija mora denar, ki ga prejme na kakršnikoli 
podlagi v gotovini, vplačati na svoj račun isti dan, najpozneje 
pa naslednji delovni dan. 

Ce je kraj vplačila oddaljen od sedeža pristojne organiza- 
cije za plačilni promet, banke ali pošte, lahko organizacija ne 
glede na prvi odstavek tega člena odloči, da bo prejeti denar 
vplačevala na račun v določenih obdobjih, ki ne smejo biti 
daljša od petih delovnih dni. 

11. člen 

Organizacija sme za plačevanje v gotovini dvigati z raču- 
na in imeti v svoji blagajni gotovino do višine blagajniškega 
ma Višino blagajniškega maksimuma določi organizacija v 
skladu s splošnim aktom. 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, 
predpiše pogoje in način vplačila, razpolaganja in plačevanja z 
gotovino ter ustrezno kazensko varstvo za nespoštovanje teh 

PredPZvezni sekretar za ljudsko obrambo predpiše pogoje in 
način plačevanja z gotovino za vojaške enote in vojaške zavo- 
de. 

12. člen 

Organizacija mora poravnati obveznosti v pogodbenem 
oziroma predpisanem roku prek svojih računov z nalogorn za 
prenos in drugimi plačilnimi instrumenti, določenimi s predp,- 
si, ki urejajo plačevanje oziroma poslovanje z vrednostnimi pa- 
Р1ГЈ1' Organizacija sme poravnati medsebojne obveznosti s po- 
botom pod pogoji in na način, kakor se urejajo obligacijska 
1321,1 Organ izaci j a, ki je medsebojne obveznosti poravnala s 
pobotom ter s prenosom vrednostnih papirjev mora ob koncu 
meseca poslati pristojni organizaciji za plaulm promet po 
datke o obveznostih, poravnanih na način iz prvega in drugega 
odstavka tega člena. 

13. člen 

Organizacija mora naloge za plačilo vseh dospelih nepo- 
ravnanih obveznosti predložiti pristojni organizaciji za plačilni 
promet najpozneje na dan dospelosti obveznosti v plačilo. 

Pristojna organizacija za plačilni promet mora spreje i 
predložene naloge za plačilo ter overiti datum in uro prejema. 
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14. člen 

Ce organizacija na računih nima dovolj sredstev za izpla- 
čilo vseh nalogov oziroma podlag za realizacijo, se plačuje po 
naslednjem vrstnem redu;   

1) prometni davek in druge dajatve, ki jih je organizacija 
na podlagi predpisov zaračunala k ceni proizvodov, blaga ah 
storitev za račun družbenopolitičnih skupnosti in drugih orga- 
nizacij, povračila in drugi prejemki delavcev, ki se uresničujejo 
od druge organizacije in skupnosti, izplačujejo pa prek računa 

ОГ8а12) bruto osebni dohodki do višine z zakonom zajamčenih 
osebnih dohodkov ter obveznosti do skladov skupnih rezan/ 
družbenopolitičnih skupnosti za uporabo sredstev za izplačilo 
zajamčenih osebnih dohodkov; „ . ,, 

3) izvršilne sodne odločbe, izvršilne odločbe m sklepi o 
kaznih, drugi izvršilni sklepi, nalogi in dokončne odločbe kon- 
trolnih organov (podlage za realizacijo) ter nalogi za obvez- 
nosti do tujine; 

4) bruto osebni dohodki iz živega dela, obveznosti iz pro- 
meta blaga in storitev, obveznosti za kredite, canne m carinske 
dajatve, obveznosti za vračilo vloženih in združenih sredstev m 
nadomestila za gospodarjenje z vloženimi in združenimi sred- 
stvi; 

5) druge obveznosti. 

15. člen 

Pristojna organizacija za plačilni promet vodi evidenco o 
vrstnem redu prejema podlag za realizacijo in nalogov za pla- 
čilo z enako prednostjo glede na dan in uro njihovega prejema 
in jih po tem vrstnem redu izvršuje, na zahtevo pa obvešča up- 
nika o vrstnem redu realizacije njegove terjatve. 

16. člen 

Upnik lahko s pogodbo določi, da mu dolžnik izroči me- 
nico, ček, bančno garancijo ali da drugače zavaruje plačilo v 
skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja. 

Krat čas in način izročitve instrumentov za zavarovanje 
plačil iz prvega odstavka tega člena se določijo sporazumno. 

17. člen 

Poleg instrumentov iz 16. člena tega zakona lahko 
dolžnik za zavarovanje plačil vroči upniku nalog za prenos z 
vpisanim datumom dospelosti (akceptni nalog). 

Akceptni nalog overi upnik in ga predloži pristojni orga- 
nizaciji za plačilni promet najpozneje na dan dospelosti. 

18. člen 

Organizacija je insolventna, če nima dovolj denarnih 
sredstev za poravnavo vseh dospelih obveznosti iz 14. člena te- 
ga zakona. 

19. člen 

Pristojna organizacija za plačilni promet mora obvestiti 
zainteresirano organizacijo o stanju in gibanju solventnosti po- 
samezne organizacije. 

20. člen 

Organizacija, ki je insolventna nepretrgoma 30 dni ali 30 
dni s prekinitvami v preteklih 45 dneh, mora imeti v naslednjih 
15 dneh po 30. dnevu insolventnosti sestanek z upniki zaradi 
poravnave ali preložitve roka za plačilo obveznosti. 

Pobudo za izvensodno poravnavo ali preložitev roka za 
plačilo obveznosti lahko dajo upniki dolžnika ne glede na tra- 
janje insolventnosti. 
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21. člen 
Če ne pride do sestanka z upniki v roku iz 20. člena tega 

zakona oziroma če se ne odpravi insolventnost z odpisom ter- 
jatev ali kako drugače, lahko dolžnik ali upnik vloži pristojne- 
mu sodišču prijavo za uvedbo stečajnega postopka. 

22. člen 
Če je organizacija insolventna nepretrgoma 60 dni ali 60 

dni s prekinitvami v preteklih 75 dneh, mora pristojna organi- 
zacija za plačilni promet nemudoma vložiti pristojnemu sodiš- 
ču prijavo za uvedbo stečajnega postopka. 

IV. KRITJE IZGUB 

23. člen 
Izguba iz prejšnjega leta se praviloma krije v tekočem le- 

tu. 
Izguba se krije z razpoložljivimi sredstvi rezerv, sredstvi 

rezerv drugih organizacij ali s sredstvi drugih skladov, obliko- 
vanih za kritje izgub, z dotacijami, s tem, da upniki odpišejo 
terjatve in z delitvijo dobička, v breme lastnega kapitala ter z 
odpisom v stečajnem postopku v breme poslovnega sklada. 

Dokaz o kritju izgube je dokument o izvršenem vplačilu, 
o izvršeni namenski delitvi lastnega dobička oziroma doku- 
menti o odpisu terjatev poslovnega sklada in lastnega kapitala. 

24. člen 
Organizacija mora v 30 dneh po predložitvi letnega obra- 

čuna ugotoviti, ali nastala izguba ogroža uspešno poslovanje 
in vpliva na insolventnost. Če to ugotovi, mora uvesti sanacij- 
ski ali stečajni postopek. 

V sanacijskem postopku organizacija odpravlja vzroke iz- 
gub, finančno pa se sanira predvsem s povečevanjem trajnih 
virov financiranja. V finančni sanaciji lahko sodelujejo tudi 
upniki s spreminjanjem lastnih terjatev ali dela lastnih terjatev 
v trajne vire in na drug način. 

Organizacija mora uvesti stečajni postopek, če doseže ce- 
lotna nepokrita izguba po letnem obračunu 50% trajnih virov. 

Če družbeno podjetje ne nastopi z ukrepi iz prvega in 
tretjega odstavka tega člena v 90 dneh po predložitvi letnega 
obračuna, vloži pristojni organ družbenopolitične skupnosti 
ah banka upnik pri pristojnem sodišču prijavo za uvedbo ste- 
čajnega postopka, če niso bili sprejeti drugi ukrepi v skladu z 
zakonom. 

25. člen 
Organizacija, ki izkaže nepokrito izgubo v poslovanju po 

letnem obračunu, lahko od dneva predložitve letnega obraču- 
na do dneva, ko pokrije izgubo ali ko ugotovi, da posluje v te- 
kočem letu brez izgub, izplačuje bruto osebne dohodke delav- 
cev po svojem samoupravnem splošnem aktu, vendar največ 
do zneska, ki ga ugotovi v višini 90% povprečnega bruto oseb- 
nega dohodka na delavca v tej organizaciji za prejšnje leto, ki 
ga je obračunala po samoupravnem splošnem aktu, povečane- 
ga za odstotek rasti povprečja življenjskih stroškov v obračun- 
skem obdobju glede na povprečje življenjskih stroškov v prej- 
šnjem letu v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na zasebno podjet- 
je, obratovalnico, kmetijsko gospodarstvo in na podjetje za za- 
poslovanje invalidov. 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, 
predpiše način sestavljanja obračuna sredstev za izplačilo bru- 
to osebnih dohodkov v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

26. člen 
Z denarno kaznijo od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek pravna oseba: 
1) če ne opravlja denarnega prometa prek računa pri pri- 

stojni organizaciji za plačilni promet (9. člen); 
2) če ne vplačuje v roku gotovine na ustrezen račun (10. 

člen); 
3) če ima v blagajni denar nad zneskom blagajniškega 

maksimuma (prvi odstavek II. člena); 
4) če do dneva dospelosti ne predloži pristojni organiza- 

ciji za plačilni promet nalogov za plačilo dospelih neporavna- 
nih obveznosti (prvi odstavek 13. člena); 

5) če v pogodbenem roku ne izroči upniku instrumentov 
za zavarovanje plačil, predpisanih s tem zakonom (16. in 17 
člen); 

6) če v predpisanem roku ne skliče sestanka z upniki (20. 
člen); 

7) če izplača osebne dohodke nad predpisanimi, izkazala 
pa je izgubo (25. člen). 

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

27. člen 
Poleg kazni za gospodarski prestopek iz 4. točke prvega 

odstavka 26. člena tega zakona lahko sodišče izreče odgovorni 
osebi varstveni ukrep prepovedi opravljanja in vodenja finan- 
čnih poslov ter razpolaganja s finančnimi sredstvi. 

28. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek odgovorna oseba v pristojni organizaciji 
za plačilni promet: 

1) če ne sprejme predloženih nalogov za plačilo (drugi 
odstavek 13. člena); 

2) če ne izvršuje plačil po vrstnem redu, predpisanem s 
tem zakonom (14. člen); 

3) če upnika ne obvesti o vrstnem redu realizacije njegove 
terjatve (15. člen); 

4) če zainteresirane organizacije ne obvesti o stanju in gi- 
banju solventnosti (19. člen); 

5) če v predpisanem roku pristojnemu sodišču ne vloži 
prijave za uvedbo stečajnega postopka (22. člen). 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 
Pristojna organizacija za plačilni promet vloži v letu 1989 

ne glede na 22. člen tega zakona pristojnemu sodišču prijavo 
za uvedbo stečajnega postopka, če je organizacija insolventna 
90 dni ali 90 dni s prekinitvami v preteklih 120 dneh. 

30. člen 
Določbe 24. in 25. člena tega zakona se do leta 1991 ne 

uporabljajo za organizacijo, katere cene proizvodov ali storitev 
so bile pod neposredno družbeno kontrolo najmanj tri mesece 
v letu, v katerem je izkazala izgubo. 

31. člen 
Organizacija, ki ni pokrila izgube, izkazane po zaključ- 

nem računu za leto 1987, ki pa je v letu 1988 obračunavala in 
izplačevala bruto osebne dohodke po 269.d členu zakona o sa- 
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naciji in prenehanju organizacij združenega dela, lahko izpla- 
ča bruto osebne dohodke za januar 1989. leta največ do znes- 
ka, ki ga ugotovi v višini 95% povprečnega bruto osebnega 
dohodka, obračunanega na delavca v tej organizaciji za leto 
1988, povečanega za odstotek rasti življenjskih stroškov v janu- 
arju 1989 glede na povprečje življenjskih stroškov v letu 1988 v 
SFRJ ali republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

32. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati; 
1) zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu (Urad- 

ni list SFRJ št. 21/82); j. 
2) zakon o posebnih pogojih za dajanje in uporabo kredi- 

tov in garancij za investicije (Uradni list SFRJ št. 70/85), 
3) določbe 94., 105. in 113. člena zakona o službi družbe- 

nega knjigovodstva (Uradni list SFRJ št. 70/83, 16/86, 72/86, 
74/87, 37/88 in 61/88); 

4) določbe 10. do 102. člena zakona o sanaciji ш preneha- 
nju organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ št. 72/86, 
42/87, 75/87 in 69/88), ki se nanašajo na urejanje predsanacij- 
skega postopka ter pogojev in postopka sanacije. 

33. člen 

Zakon o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih 
sredstev (Uradni list SFRJ št. 60/75, 2/76, 13/76, 22/78, 
31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 in 34/86) neha veljati 30. 
aprila 1989. . 

Po prenehanju veljavnosti zakona o zavarovanju plačil 
med uporabniki družbenih sredstev se realizirajo instrumenti 
za zavarovanje plačil, izdani po tem zakonu, po rokih dospe- 
losti. 

34. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem lis- 
tu SFRJ, razen 16. in 17. člena, ki se uporabljata od 1. maja 
1989. 
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Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH ORGANIZACIJAH 

Razglaša se zakon o bankah in drugih finančnih organi- 
zacijah, ki gaje sprejela Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbo- 
ra dne 15. februarja 1989. 

P št. 910 
Beograd, 15. februarja 1989 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Raif Dizdarević 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 

O BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH ORGANIZACIJAH 

TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Banka je samostojna samoupravna finančna organizacija, 
ki opravlja depozitne, kreditne in druge bančne posle v skladu 
z zakonom. . . . .. . 

Banka se lahko ukvarja tudi z bančnimi posli s tujino pod 
pogoji, ki jih določa zvezni zakon. 

2. člen 

Banka po načelih likvidnosti, varnosti in rentabilnosti sa- 
mostojno opravlja dejavnost, da bi ustvanla dobiček. 

Banka in druga finančna organizacija sta nosilki vseh 
pravic, dolžnosti, obveznosti in odgovornosti v pravnem pro- 
metu glede družbenih in vseh drugih sredstev, s katenim raz- 
polagata in jih uporabljata v skladu z naravo in nameni finan- 
čnih sredstev. .. . , 

Banka in druga finančna organizacija v skladu z določba- 
mi tega in drugih zakonov samostojno določata način in obli- 
ko organiziranja in povezovanja ter svojo dejavnost glede na 
tržne pogoje in pogoje ustvarjanja dobička. 

3. člen 

Za poslovanje banke in druge finančne organizacije se 
uporabljajo določbe drugih zakonov, če s tem zakonom m do- 
ločeno drugače. 

L BANKE 

1. Ustanovitev in poslovanje banke 

1.1. Ustanovitev banke 

4. člen 

Banko ustanovijo družbene pravne osebe (v nadaljnjem 
besedilu: ustanoviteljice banke) s sprejetjem sklepa o ustano- 
vitvi in z vlaganjem sredstev v njen ustanovitveni sklad. 

S sklepom o ustanovitvi banke se določi minimalni zne- 
sek denarnih sredstev, ki ga mora vsaka ustanoviteljica vložiti 
v ustanovitveni sklad banke, s tem da denarni del ustanovitve- 
nega sklada ne sme biti manjši od šestih milijard dinarjev. 

Narodna banka Jugoslavije določi vsako leto višino mini- 
malnega denarnega zneska ustanovitvenega sklada banke, ki 
se ustanavlja, da bi se ohranila realna vrednost zneska sredstev 
iz drugega odstavka tega člena. 

5. člen 

Banko je mogoče ustanoviti tudi kot specializirano banko 
za opravljanje določenih bančnih poslov ali za opravljanje po- 
slov v določeni dejavnosti pod pogoji, določenimi s tem zako- 
nom in s sklepom o ustanovitvi specializirane banke. 

6. člen 

Ustanoviteljice banke oblikujejo odbor ustanoviteljic 
banke. 

Odbor ustanoviteljic banke ukrene vse, kar je potrebno za 
ustanovni zbor banke, pripravi sklep o ustanovitvi banke in 
program njene poslovne dejavnosti ter skliče ustanovni zbor. 

Odbor ustanoviteljic pripravi tudi predlog statuta banke, 
predlog za imenovanje članov izvršilnega odbora in vršilca 
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dolžnosti direktorja banke ter predlog aktov za poslovno poli- 
tiko banke. 

Sklic ustanovnega zbora banke in pogoji za sodelovanje 
pri njeni ustanovitvi se objavijo pod pogoji in na način, dolo- 
čenimi s sklepom o ustanovitvi banke. 

Odbor ustanoviteljic banke mora hkrati z objavljanjem 
sklica ustanovnega zbora banke ter pogojev za sodelovanje pri 
njeni ustanovitvi obvestiti Narodno banko Jugoslavije, da na- 
merava ustanoviti banko in ji predložiti dokaz, da banka izpol- 
njuje pogoje za ustanovitev. 

Z dokazom iz petega odstavka tega člena sta mišljena 
sklep pristojnega organa ustanoviteljic banke o ustanovitvi 
banke in sklep o višini sredstev, ki bodo vplačana v ustanovit- 
veni sklad banke. 

Narodna banka Jugoslavije da na podlagi ocene dokazov 
iz prejšnjega odstavka potrdilo, da so izpolnjeni pogoji za usta- 
novitev banke. 

7. člen 
Banka se ustanovi na ustanovnem zboru banke, ki sprej- 

me sklep o njeni ustanovitvi. 
Sklepa o ustanovitvi banke ni mogoče sprejeti brez po- 

trdila Narodne banke Jugoslavije, da so izpolnjeni pogoji za 
ustanovitev banke. 

Ustanoviteljice banke sodelujejo pri delu ustanovnega 
zbora po svojih delegatih. 

8. člen 
S sklepom o ustanovitvi banke se določijo predvsem: 
1) imena družbenih pravnih oseb - ustanoviteljic banke; 
2) ime in sedež banke; 
3) vrsta banke in cilji, zaradi katerih se ustanavlja; 
4) depozitni, kreditni in drugi bančni posli, ki jih opravlja 

banka; 
5) skupni znesek skladov, ki ga zagotavljajo ustanovitelji- 

ce banke, ter obveznosti vsake posamične ustanoviteljice glede 
oblikovanja skladov; 

6) rok, do katerega morajo ustanoviteljice banke vplačati 
sredstva v sklade; 

7) merila za delitev dobička; 
8) medsebojna razmerja, pravice in odgovornosti ustano- 

viteljic banke, način prevzemanja rizika iz poslovanja banke 
ter način kritja njenih izgub; 

9) ukrepi in odgovornosti za zagotovitev likvidnosti ban- 
ke; 

10) pravice, obveznosti in odgovornosti oseb z lastnostjo 
ustanoviteljice banke; 

11) način upravljanja banke in odgovornosti za njeno po- 
slovanje; 

12) pristojnost organa upravljanja in način njegovega od- 
ločanja; 

13) pogoji in način prenosa vrednostnih papirjev, ki jih 
dobijo vlagatelji za sredstva, vložena v banko; 

14) pogoji za pridobitev in prenehanje pravic ustanovite- 
ljic in pogoji za izstop iz banke; 

'5) pogoji za prenehanje dela banke, če ni ekonomskega 
interesa za njeno nadaljnje poslovanje; 

16) postopek in razmerja med ustanoviteljicami banke, če 
se banka pripoji drugi banki ali z njo spoji. 

9. člen 
Ustanovni zbor banke sprejme sklep o ustanovitvi in sta- 

tut banke, izvoli začasni izvršilni odbor, imenuje vršilca 
dolžnosti direktorja banke, določi njeno poslovno politiko in 
opravlja druge zadeve, ki so nujne, da bi banka začela delati. 

Akte iz prvega odstavka tega člena sprejme ustanovni 
zbor z dvetretjinsko večino glasov vseh ustanoviteljic. 

Ustanovni zbor lahko omeji pooblastila začasnemu iz- 
vršilnemu odboru in vršilcu dolžnosti direktorja banke. 

10. člen 
Začasni izvršilni odbor banke mora v šestdesetih dneh po 

sprejetju sklepa o ustanovitvi banke sklicati redni zbor banke, 
na katerem se v skladu s tem zakonom izvoli izvršilni odbor 
banke, začne postopek za imenovanje direktorja banke, določi 
njena poslovna politika in opravijo drage zadeve iz delovnega 
področja zbora banke. 

11. člen 
S statutom banke se določijo: 
1) organizacija in način poslovanja banke; 
2) pristojnost in delovno področje zbora banke; 
3) pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki oprav- 

ljajo dela oziroma naloge s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi v banki; 

4) pristojnost organov upravljanja in način odločanja v 
organih banke; 

5) pooblastila za podpisovanje in zastopanje banke; 
6) način sprejemanja splošnih in posamičnih aktov ban- 

ke; 
7) način opravljanja notranje kontrole banke; 
8) druga organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem 

banke; 
9) določbe o delovni skupnosti banke. 

12. člen 
Banko lahko ustanovi najmanj 10 ustanoviteljic, ki 

vložijo v njen ustanovitveni sklad denarna sredstva v višini in 
na način, ki sta določena s sklepom o ustanovitvi banke. 

13. člen 
Druge osebe, ki naknadno vložijo sredstva v ustanovitve- 

ni sklad banke in sprejmejo sklep o njeni ustanovitvi, si prido- 
bijo lastnost ustanoviteljice s pravicami, obveznostmi in odgo- 
vornostmi, določenimi z omenjenim sklepom oziroma s statu- 
tom banke. 

Z drugo osebo iz prvega odstavka tega člena so mišljene 
dražbena pravna oseba, druga domača pravna in fizična oseba 
ter tuja pravna in fizična oseba. 

14. člen 
Banka je pravna oseba. Pravice, obveznosti in odgovor- 

nosti banke določajo ta zakon, drugi zvezni zakoni in sklep o 
ustanovitvi banke. 

S statutom banke se lahko prenese v pristojnost delov 
banke, da opravljajo določene posle v pravnem prometu s tret- 
jimi osebami. 

15. člen 
Banka si pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v sodni 

register. 
Priglasitev za vpis v sodni register se vloži v 15 dneh po 

sprejetju sklepa o ustanovitvi banke. 
Priglasitvi za vpis v sodni register se priložijo: 
1) sklep o ustanovitvi banke; 
2) statut banke; 
3) dokaz, da so vplačana sredstva iz 4. člena tega zakona 

na začasnem računu pri službi družbenega knjigovodstva; 
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4) potrdilo Narodne banke Jugoslavije iz 6. člena tega za- 
kona; . ■ • 

5) dhige listine v skladu s predpisi o vpisu v sodni regis- 
ter. 

V sodni register se vpišejo tudi deli banke v skladu s 
predpisi o vpisu v sodni register. 

1.2. Poslovanje banke 

16. člen 

Banka posluje s sredstvi, vloženimi v njene sklade, s sred- 
stvi depozitov in najetih kreditov ter z drugimi sredstvi, zbrani- 
mi na trgu denarja in trgu vrednostnih papirjev ali v tujini. 

Banka mora opravljati obseg svojega poslovanja v odvis- 
nosti od višine sredstev, vloženih v ustanovitveni sklad banke, 
in višine sredstev rezerv.   

Banka mora obseg in višino svojih rizičmh plasmajev oh- 
ranjati v okviru predpisanega multiplikatorja ustanovitvenih 
sredstev, upoštevati mora določbe o velikem in največjem 
možnem kreditu enemu posojilojemalcu in o skupnem znesku 
velikih kreditov ter druga predpisana pravila poslovanja. 

Kredit z rizikom glede obsega je po tem zakonu kredit ali 
znesek kredita oziroma drugih terjatev in garancij, danih posa- 
meznemu posojilojemalcu, ki presega 15%, vendar ne več kot 
20% ustanovitvenega sklada banke. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše v roku do 6 mesecev 
po uveljavitvi tega zakona natančnejše pogoje za uporabo dru- 
gega, tretjega in četrtega odstavka tega člena in določi, kateri 
bančni plasmaji se štejejo za rizične oziroma nerizične plasma- 
je, pri tem pa upošteva tudi strukturo depozitov in bančnih 
plasmajev. 

17. člen 

Banka lahko posluje v svojem imenu in za svoj račun, v 
svojem imenu, vendar za račun drugih oseb ter v imenu in za 
račun drugih oseb. 

18. člen 

Banka se lahko ukvarja z depozitnimi, kreditnimi in dru- 
gimi bančnimi posli v skladu z zveznim zakonom. 

Posli iz prvega odstavka tega člena so predvsem: 
1) sprejemanje vseh vrst denarnih depozitov (depozitni 

posel); • ■ n 
2) dajanje in najemanje kreditov (kreditni posel); 
3) devizni in devizno-valutni posli; 
4) nakup menic in čekov (diskontni posel); 
5) emisija vrednostnih papirjev in izdajanje denarnih kar- 

tic (emisijski posel); _ ... 
6) hramba in upravljanje sredstev in vrednostnih papirjev 

(depo posel); 
7) nakup in prodaja vrednostnih papirjev za druge (efek- 

tivni posel); . 
8) izdajanje jamstev, garancij, avalov in dragih oblik jam- 

stva (garancijski posel); 
9) opravljanje določenih poslov plačilnega prometa. 

19. člen 

Banka sprejema od družbenih pravnih oseb, civilnih 
pravnih oseb, občanov, tujih pravnih in fizičnih oseb vse vrste 
depozitov v domačih in tujih plačilnih sredstvih kot depozite 
na vpogled ali vezane depozite, z odpovednim rokom in brez 
odpovednega roka, brez namena ali s posebnim namenom, z 
vplačilom na podlagi pogodbe ali obveznosti deponiranja, do- 
ločene z zakonom, ter nedenarne depozite, in to v skladu s tem 
in z drugimi zakoni ter s sklepom o ustanovitvi banke. 

Z aktom o deponiranju iz prvega odstavka tega člena se 
natančneje določijo pogoji za deponiranje in dvig sredstev. 

20. člen 

Banka sprejema hranilne vloge in depozite občanov in ci- 
vilnih pravnih oseb v dinarjih in tuji valuti. 

Podatki o hranilnih vlogah in o vseh depozitih občanov 
so poslovna tajnost banke in se smejo sporočiti samo na pisno 
zahtevo sodišča, če je zoper lastnika hranilne vloge ali depozi- 
ta uveden sodni postopek. 

21. člen 

Banka določi z akti poslovne politike način in pogoje za 
sprejem in dvig dinarskih in deviznih hranilnih vlog in depozi- 
tov. 

22. člen 

Banka oziroma druga finančna organizacija lahko vodi 
žiro račune občanov in civilnih pravnih oseb ter tekoče in dru- 
ge račune občanov in opravlja prek njih plačilni promet za ra- 
čun lastnikov takšnih računov v skladu s tem zakonom in z 
drugimi predpisi. 

Podjetje, druga pravna oseba in družbenopolitična skup- 
nost so za plačilo terjatev do občanov dolžni sprejeti ček, iz- 
dan v breme tekočega računa občana. 

23. člen 

Podatki o poslovanju občanov prek žiro računov in teko- 
čih računov so poslovna tajnost banke oziroma druge finančne 
organizacije. 

Podatki o poslovanju občanov prek žiro računov se smejo 
sporočati samo na pisno zahtevo sodišča ali finančnega organa 
družbenopolitične skupnosti. 

Podatki o poslovanju občanov prek tekočega računa se 
smejo sporočati samo v skladu z 20. členom tega zakona. 

24. člen 

Banka oziroma draga finančna organizacija sme na pod- 
lagi sredstev na tekočem računu oziroma deviznem računu in v 
depozitu izdajati občanom denarne kartice. 

25. člen 

Denarna kartica je instrument brezgotovinskega načina 
plačevanja v državi in tujini, ki se glasi na ime in se ne sme 
prenesti. 

26. člen 

Izdajatelj denarnih kartic jamči za plačila s karticami, or- 
ganizira sprejemanje denarnih kartic in predpiše način plače- 
vanja ie vnovčevanja na podlagi teh kartic. 

27. člen 

Banka oziroma druga finančna organizacija sme izdajati 
vrednostne papirje v svojem imenu in za svoj račun, v svojem 
imenu in za račun dragih oseb ter v imenu in za račun dragih 
oseb. . . . 

Izdajanje in promet vrednostnih papirjev se opravljata v 
skladu z zveznim zakonom in sklepi zbora banke. 

28. člen 

Banka oziroma druga finančna organizacija sme kupova- 
ti vrednostne papirje in dajati kredite na podlagi vrednostnih 
papirjev, ki so jih izdala podjetja, drage pravne osebe in tuje 
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pravne osebe, v skladu z zveznim zakonom in sklepom zbora 
banke. 

29. člen 
Banka oziroma druga finančna organizacija sodeluje na 

podlagi izdajanja in nakupa vrednostnih papirjev iz 27. in 28. 
člena tega zakona v prometu vrednostnih papirjev na trgu de- 
narja in trgu vrednostnih papirjev. 

30. člen 
Banka oziroma druga finančna organizacija lahko naje- 

ma kredite od domačih in tujih oseb in jim jih lahko daje v 
skladu z zakonom in akti poslovne politike banke. 

Kredit tuji osebi se lahko da pod pogoji, določenimi z 
zveznim zakonom. 

3!. člen 
Za opravljanje depozitnih, kreditnih, posredniških in dru- 

gih bančnih poslov banka samostojno določa in sklepa pogod- 
be o obrestih in nadomestilih oziroma o udeležbi pri dobičku 
iz poslov, v katere vlaga svoja sredstva po načelu skupnega 
vlaganja. 

32. člen 
Banka oziroma draga finančna organizacija lahko sprej- 

me v hrambo vrednostne papirje, predmete iz zlata in drugih 
plemenitih kovin, nakit in drage predmete. 

Banka oziroma draga finančna organizacija določi natan- 
čnejše pogoje za opravljanje poslov iz prvega odstavka tega 
člena. 

2. Skladi v banki 

33. člen 
Banka ima: 
1) ustanovitveni sklad; 
2) rezerve. 
Za opravljanje svojih poslov lahko banka oblikuje tudi 

drage sklade, če je to določeno s sklepom o njeni ustanovitvi 
aH z njenim statutom. 

34. člen 
Ustanovitveni sklad banke se oblikuje iz vloženih denar- 

nih sredstev ustanoviteljic banke in iz vloženih denarnih sred- 
stev drugih oseb v skladu s sklepom o ustanovitvi banke ali 
sklepi zbora banke. 

Za sredstva, vložena v ustanovitveni sklad, dobijo ustano- 
viteljice ustrezne vrednostne papirje v skladu z zveznim zako- 
nom in s sklepom o ustanovitvi banke. 

35. člen 
Banka uporablja ustanovitveni sklad za opravljanje ban- 

čnih posiov, za vlaganje v sklade drage banke aH druge finan- 
čne organizacije, ki jo je ustanovila, ter za kritje rizika po iz- 
črpanju sredstev rezerv. 

Ustanovitveni sklad lahko banka uporablja tudi za druge 
namene v skladu z akti njene poslovne politike. 

36. člen 

Ustanoviteljice banke in druge osebe, ki so vložile sred- 
stva v ustanovitveni sklad banke, tako vloženih sredstev ne 
morejo dvigniti. 

37. člen 

Za kritje rizika iz poslovanja banke se oblikujejo rezerve 
banke. 

Rezerve banke se oblikujejo na podlagi sklepa zbora ban- 
ke iz dela dobička, ki ga banka ustvari s svojim poslovanjem. 

38. člen 
Sredstva rezerv banke so lastna sredstva banke in se upo- 

rabljajo za odpis neizterljivih terjatev, za kritje izgub, ki izhaja- 
jo iz poslovanja banke, ter drugih rizikov. 

Rezerve lahko banka uporablja tudi za druge namene v 
skladu z akti njene poslovne politike. 

3. Uprav^auje banke in organi banke 

39. člen 
Banko upravljajo njene ustanoviteljice v odvisnosti od vi- 

šine sredstev, vloženih v ustanovitveni sklad, v skladu s skle- 
pom o ustanovitvi banke oziroma njenim statutom. 

Banko upravljajo tudi droge osebe, ki so si pridobile last- 
nost ustanoviteljice, v skladu s pravicami, obveznostmi in od- 
govornostmi, določenimi s sklepom o ustanovitvi oziroma s 
statutom banke. 

S statutom banke se lahko omejijo določene pravice up- 
ravljanja tistim ustanoviteljicam, ki ne izpolnjujejo obveznosti, 
določenih s sklepom o ustanovitvi banke, ter dragih obveznos- 
ti do banke, in sicer dokler jih ne izpolnijo. 

40. člen 
Organ upravljanja banke je zbor banke. 
Zbor banke sestavljajo delegati njenih ustaniviteljic oziro- 

ma neposredno ustanoviteljice. 
Število članov zbora in način njihove izvolitve se določita 

s sklepom o ustanovitvi banke. 

41. člen 
Zbor banke predvsem: 
1) ugotovi, daje sprejet sklep o ustanovitvi banke; 
2) določa poslovno politiko banke; 
3) sprejme statut banke; 
4) obravnava in sprejema poročilo o delu banke; 
5) sprejema zaključni račun banke in odloča o uporabi in 

razporeditvi ustvarjenega dobička oziroma o kritju izgub; 
6) odloča o povečanju ustanovitvenega sklada banke; 
7) odloča o izdajanju lastnih vrednostnih papirjev in na- 

kupu vrednostnih papirjev; 
8) določa pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih 

in odgovornostih banke ter njene delovne skupnosti; 
9) imenuje člane izvršilnega in nadzornega odbora ban- 

ke; 
10) odloča o statusnih spremembah-in prenehanju banke; 
i 1) imenuje in razrešuje direktorja banke. 
Pri obravnavi in sprejemanju poročila o poslovanju ban- 

ke se lahko postavi vprašanje zaupnice vsem aH posameznim 
organom iz 9. točke tega člena ter direktorju banke. 

42. člen 
Zbor banke odloča po postopku in na način, ki sta dolo- 

čena s statutom banke. 
43. člen 

Izvršilni organ zbora banke je izvršilni odbor. 
S statutom banke se lahko predvidi oblikovanje drugih 

teles ter določijo njihova pristojnost, pravice, dolžnosti in od- 
govornosti. 

44. člen 
Zbor banke izvoli člane izvršilnega odbora izmed ustano- 

viteljic in dragih oseb. 
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V aktu o ustanovitvi banke se lahko določi določeno šte- 
vilo članov izvršilnega odbora, ki so delavci banke s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi. 

S statutom banke se določijo sestava, število članov in de- 
lovno področje izvršilnega odbora banke. 

45. člen 

S statutom banke se uredijo oblikovanje, sestava in pri- 
stojnost kreditnega odbora. 

46. člen 

Nadzorni odbor banke spremlja in kontrolira poslovanje 
banke prek aktivnosti izvršilnega odbora, direktorja banke, 
kreditnega odbora in strokovne službe ter o tem predloži poro- 
čilo in daje predloge zboru banke. 

S statutom banke se določita sestava in število članov 
nadzornega odbora banke. 

Nadzorni odbor banke imenuje zbor banke. 

47. člen 
Banka ima direktorja. , . 
Direktorja banke imenuje njen zbor na podlagi javnega 

razpisa v skladu s statutom banke. , , , 
S statutom banke se lahko predvidi, da imenuje zbor ban- 

ke tudi druge delavce s posebnimi pooblastili in odgovomos- 

Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja banke se 
določijo s statutom banke. . 

S statutom banke se določi, katere zadeve iz svojega de- 
lovnega področja lahko direktor banke prenese na druge de- 
lavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

48. člen 
Direktor banke; 
1) predstavlja in zastopa banko; 
2) izvršuje sklepe zbora in izvršilnega odbora banke ozi- 

roma skrbi za njihovo izvajanje; 
3) daje pobudo in predloge za zboljšanje poslovanja ban- 

kc * 
4) organizira in vodi delo delovne skupnosti banke. 

49. člen 

Direktor banke je odgovoren za zakonitost dela banke. 
Direktor banke je za svoje delo odgovoren zboru banke. 

4. Delovna skupnost banke 
50. člen 

Za opravljanje strokovnih, administrativnih, pomožnih in 
drugih del v banki se lahko oblikuje ena ali več delovnih skup- 
nosti banke. . . . 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti banke 
in delovne skupnosti se uredijo s pogodbo. 

S statutom banke se natančneje uredijo status delovne 
skupnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v de- 
lovni skupnosti, notranja organizacija, način izbire delavcev s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter pravice in dolžnos- 
ti direktorja banke do delovne skupnosti. 

51. člen 

Ce delavci delovne skupnosti, ki imajo posebna pooblas- 
tila in odgovornosti, ugotovijo, da je kakšen sklep organov 
banke v nasprotju z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetim 
predpisom ali da je po vsebini tak, da lahko ogrozi likvidnost 
banke, morajo na to v pisni obliki opozoriti organe banke. 

5. Ugotavljanje priltodka in dobička banke 

52. člen 

Banka ugotavlja prihodke in jih deli v skladu z zveznim 
zakonom. . . .. л 

Iz ustvarjenega prihodka krije banka svoje odhodke in 
zagotavlja sredstva za delovno skupnost v skladu z zveznim za- 
konom. 

53. člen 

Del prihodka iz poslovanja banke po zaključnem računu, 
ki ostane, ko se poravnajo odhodki banke in izločijo sredstva 
za delovno skupnost, izkaže banka kot ustvarjeni dobiček. 

Dobiček iz prvega odstavka tega člena se na podlagi skle- 
pa zbora banke razporedi; 

1) na del za rezerve banke; 
2) na del, ki se razporedi na ustanoviteljice v sorazmerju s 

sredstvi, ki so jih vložile v ustanovitveni sklad; 
3) na del, ki se lahko vloži v druge sklade banke. 
Delovna skupnost banke je lahko udeležena pri dobičku 

banke na podlagi sklepa zbora banke. 

54. člen 

Če prihodek banke po zaključnem računu ne zadostuje za 
kritje njenih odhodkov in za izločitev sredstev za delovno 
skupnost, izkaže banka izgubo iz poslovanja. 

55. člen 

Za višino izgube iz poslovanja banke se zmanjšajo trajni 
viri njenih sredstev, in sicer najprej rezerve banke, nato pa njen 
ustanovitveni sklad.   

Ce se zaradi kritja izgube zmanjšajo trajni vin sredstev 
banke za več kot 50%, uvede Narodna banka Jugoslavije ste- 
čajni postopek za banko. 

56. člen 

Delovna skupnost banke pridobiva dohodek v odvisnosti 
od njenega prispevka k rezultatom poslovanja banke v skladu s 
pogodbo iz 50. člena tega zakona.   

S pogodbo iz 50. člena tega zakona se določijo kntenji in 
merila za pridobivanje dohodka delovne skupnosti glede na 
obseg del in rezultate dela v skladu z delitvijo sredstev za oseb- 
ne dohodke in sredstev za skupno porabo delavcev v delovni 
skupnosti banke. 

6. Likvidnost poslovanja, solventnost in stečaj banke 
57. člen 

Banka mora ohranjati likvidnost poslovanja in lastno sol- 
ventnost. 

Banka je insolventna, če ne poravnava svojih dospelih 
obveznosti v rokih njihove dospelosti. . ■ .u 

Za ohranjanje likvidnosti banke se uporabljajo določbe 
posebnega zveznega zakona. 

58. člen 

Ustanoviteljice banke odgovarjajo za riziko iz poslovanja 
banke do višine sredstev, ki so jih vložile v ustanovitveni sklad 
in druge sklade banke. 

59. člen 

Stečajni postopek za banko se uvede, če je banka po zvez- 
nem zakonu insolventna nepretrgoma pet delovnih dni oziro- 
ma s prekinitvami deset delovnih dni v 30 dneh. 



fetek, 17. februarja 1989 URADNI LIST SFRJ Številka 10 - Stran 257 

60. člen 
Z dnem, ko se začne stečajni postopek, se oblikuje stečaj- 

na masa. 
Stečajna masa banke obsega: 
1) vsa denarna sredstva, s katerimi razpolaga banka; 
2) poslovni prostor, pohištvo, stroje in drugo opremo, ki 

so namenjeni za opravljanje poslovne aktivnosti; 
3) vse terjatve banke. 

61. člen 
Iz stečajne mase se poravnajo obveznosti banke po na- 

slednjem vrstnem redu: 
1) terjatve občanov; 
2) terjatve Narodne banke Jugoslavije, federacije in dru- 

gih upnikov, ki niso ustanoviteljice zadevne banke; 
\ 3) terjatve ustanoviteljic zadevne banke. 

62. člen 
Določbe zakona, ki urejajo sanacijo in stečaj, se uporab- 

ljajo tudi za banke. 

7. Bančni konzorcij 

63. člen 
Za uresničevanje obsežnejših razvojnih programov, zago- 

tavljanje večjega obsega sredstev v Socialistični federativni re- 
publiki Jugoslaviji in tujini ter za delitev rizika pri pomembnih 
investicijskih projektih in poslovnih aktivnostih lahko dve 
banki ali več bank ustanovi bančni konzorcij. 

Banke lahko ustanovijo bančni konzorcij skupaj s tujimi 
bankami in drugimi finančnimi organizacijami. 

64. člen 
Bančni konzorcij se ustanovi s sklepom ali pogodbo. 
Ce v konzorciju sodelujejo tuje osebe, se sklene posebna 

pogodba o njegovi ustanovitvi, s katero se določijo pravice, 
obveznosti in odgovornosti pogodbenic. 

II. DRUGE FINANČNE ORGANIZACIJE 

65. člen 
Druge finančne organizacije po tem zakonu so: 
1) Poštna hranilnica; 
2) hranilnica; 
3) druge hranilno-kreditne organizacije; 
4) druge finančne organizacije. 

1. Poštna hranilnica 

66. člen 
Poštna hranilnica je enotna finančna in hranilniška orga- 

nizacija za območje Socialistične federativne republike Jugos- 
lavije, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena. 

Poštno hranilnico ustanovijo podjetja ptt prometa. 
Poštna hranilnica je pravna oseba s pravicami in obvez- 

nostmi, ki jih ima na podlagi tega zakona, sklepa o ustanovitvi 
Poštne hranilnice in njenega statuta. 

67. člen 
Poštna hranilnica se ustanovi s sprejetjem sklepa o njeni 

ustanovitvi. 

68. člen 
Poštna hranilnica lahko opravlja naslednje posle: 
1) zbira dinarske in devizne hranilne vloge občanov in ci- 

vilnih pravnih oseb, vodi tekoče račune, žiro račune in devizne 
račune občanov ter opravlja plačilni promet za občane v skla- 
du z zveznim zakonom; 

2) obračunava in kontrolira vplačila in izplačila poštnih 
in telegrafskih nakazil v notranjem denarnem prometu; 

3) opravlja mednarodno nakazniško, poštnočekovno, po- 
štnohranilniško in odkupno službo; 

4) odkupuje bančne in potniške čeke in čeke, ki jih izdaja 
Narodna banka Jugoslavije, v skladu z zveznim zakonom; 

5) odkupuje efektivne tuje bankovce v skladu z zveznim 
zakonom; 

6) vnovčuje vrednostne papirje (listine) v drugih državah 
v skladu z aktom Svetovne poštne zveze o vnovčevanju vred- 
nostnih papirjev; 

7) opravlja posle plačilnega prometa s tujino v skladu z 
zveznim zakonom, ki ureja plačilni promet s tujino; 

8) opravlja druge posle v imenu in za račun podjetij ptt 
prometa in drugih družbenih pravnih oseb na podlagi pooblas- 
til, ki jih je dobila od njih. 

69. člen 
Posle iz 68. člena tega zakona opravljajo v imenu in za ra- 

čun Poštne hranilnice podjetja ptt prometa po svojih poštnih 
enotah pod pogoji in na način, ki so določeni s sklepom o us- 
tanovitvi Poštne hranilnice. 

70. člen 
Zbrana sredstva po odbitku predpisanih likvidnostnih re- 

zerv uporablja Poštna hranilnica na podlagi srednjeročnega 
plana, ki ga sprejme skupščina Poštne hranilnice. 

Zbrana prosta sredstva uporablja Poštna hranilnica za 
dajanje kreditov za namene, določene z njenim srednjeročnim 
planom, in to prek bank in Narodne banke Jugoslavije — Vo- 
jaškega servisa, z njihovo garancijo. 

Prosta denarna sredstva uporablja Poštna hranilnica za 
dajanje kratkoročnih kreditov bankam, pri čemer pazi na var- 
nost in likvidnost plasmajev ter na lastno likvidnost. 

71. člen 
V Poštni hranilnici se lahko oblikuje delovna skupnost. 
Razmerja med Poštno hranilnico in delovno skupnostjo 

se uredijo s sklepom o ustanovitvi Poštne hranilnice, njenim 
statutom in s pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih. 

2. Hranilnica 

72. člen 
Hranilnico lahko ustanovijo pravne osebe in občani. 

73. člen 
Hranilnica se ukvarja z zbiranjem sredstev občanov v ob- 

liki hranilnih vlog in depozitov na tekočih in žiro računih ter z 
drugimi bančnimi posli z občani v skladu z zveznim zakonom. 

Zbrana sredstva uporablja hranilnica za dajanje kreditov 
občanom za pospeševanje njihove dejavnosti, ki jo opravljajo 
z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, za nakup in gradi- 
tev stanovanj, za nakup blaga široke porabe ter za druge potre- 
be občanov. 

Prosta sredstva, ki se ne izkoristijo za dajanje kreditov 
občanom, lahko hranilnica uporablja v skladu s sklepom nje- 
nih ustanoviteljic za dajanje kreditov podjetjem za potrebe sta- 
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novanjsko-komunalnega gospodarstva in drobnega gospodar- 
stva ter za stanovanjsko graditev. 

Sredstva, ki se ne izkoristijo za dajanje kreditov iz druge- 
ga in tretjega odstavka tega člena, lahko hranilnica uporablja v 
skladu s sklepom njenih ustanoviteljic za dajanje kreditov or- 
ganizacijam združenega dela prek bank. 

3. Drugi; hranilno-kreditne organizacije 

74. člen 

Hranilno-kreditne organizacije so predvsem: 
1) hranilno-kreditne zadruge; 
2) hranilno-kreditne službe pri kmetijskih, obrtnih in dru- 

gih zadrugah, temeljnih zadružnih organizacijah in temeljnih 
organizacijah kooperantov. 

75. člen 
Organizacije združenega dela, druge pravne osebe, delov- 

ni ljudje in občani lahko ustanovijo hranilno-kreditne organi- 
zacije. 

76. člen 

Za dinarske hranilne vloge in tekoče račune občanov pri 
bankah in Poštni hranilnici jamči Narodna banka Jugoslavije 
po zveznem zakonu, za hranilne vloge v tuji valuti in za depo- 
zite na deviznih računih občanov in tujih fizičnih oseb pa jam- 
či federacija. 

Za dinarske hranilne vloge pri hranilnicah in drugih hra- 
nilno-kreditnih organizacijah se lahko uvede pod pogoji, dolo- 
čenimi z zakonom, jamstvo republike, avtonomne pokrajine 
oziroma druge dnižbenopolitične skupnosti in ustanoviteljice. 

77. člen 

Za poslovanje hranilnic, drugih hranilno-kreditnih orga- 
nizacij, bančnega konzorcija in drugih finančnih organizacij se 
uporabljajo določbe tega zakona o poslovanju banke, če se uk- 
varjajo z bančnimi posli. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

/ 78. člen 

Z denarno kaznijo od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek banka: 

1) če obsega svojega poslovanja ne opravlja v odvisnosti 
od višine sredstev, vloženih v ustanovitveni sklad banke, in vi- 
šine sredstev rezerv {drugi odstavek 16. člena); 

2) če ne ohranja likvidnosti poslovanja in lastne solven- 
tnosti (prvi odstavek 57. člena). 

Z denarno kaznijo od 45.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje tudi direktor banke in drug delavec s posebnimi poob- 
lastili in odgovornostmi v banki, ki stori gospodarski presto- 
pek iz prvega odstavka tega člena. 

Direktor banke in drug delavec s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi v banki, ki je obsojen za gospodarski presto- 
pekViz 1. in 2. točke tega člena, dve leti od pravnomočnosti 
sodbe ne sme opravljati vodilnih dolžnosti v banki ali drugi fi- 
nančni organizaciji. 

79. člen 

Z denarno kaznijo od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek podjetje, druga pravna ose- 
ba, razen dnižbenopolitične skupnosti, če za plačilo svojih ter- 
jatev ne sprejme čeka, izdanega v breme tekočega računa obča- 
na (drugi odstavek 22. člena). 

Z dsnamo kaznijo od 45.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba v podjetju, drugi pravni osebi in 
družbenopolitični skupnosti, ki stori gospodarski prestopek iz 
prvega odstavka tega člena. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

80. člen 

Obstoječe barfe lahko nadaljujejo z delom po zakonu o 
temeljih bančnega in kreditnega sistema (Uradni list SFRJ št. 
70/85, 9/86, 34/86, 72/86 in 65/87) najdlje do 31. decembra 
1990. 

Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena obstoječe 
banke prenehajo г delom in se črtajo iz sodnega registra. 

Na novo ustanovljena banka lahko sklene, da bo tretji 
odstavek 16. člena tega zakona uporabljala od 1. januarja 
1991. 

81. člen 

Določbe 59. člena tega zakona se uporabljajo od 1. janu- 
arja 1991. 

Do 31. decembra 1990 se uvede stečajni postopek za ban- 
ko, če je nelikvidna nepretrgoma osem dni oziroma s prekinit- 
vami 12 dni v 30 dneh oziroma s prekinitvami 21 dni v 90 
dneh. 

82. člen 

Druge finančne organizacije, ustanovljene po zakonu o 
temeljih bančnega in kreditnega sistema (Uradni list SFRJ št. 
70/85, 9/86, 34/86, 72/86 in 65/87), morajo svojo organizaci- 
jo, poslovanje in samoupravne splošne akte najpozneje do 31. 
decembra 1989 uskladiti s tem zakonom in z dragimi predpisi. 

83. člen 

Interne banke, ustanovljene po zakonu o temeljih ban- 
čnega in kreditnega sistema (Uradni list SFRJ št. 70/85, 9/86, 
34/86, 72/86 in 65/87), prenehajo z delom kot banke najpoz- 
neje do 31. decembra 1990. 

84. člen 

Ustanoviteljice banke in banke, ustanovljene po zakonu 
o temeljih bančnega in kreditnega sistema (Uradni list SFRJ 
št. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 in 65/87), morajo izpolniti svoje 
obveznosti, prevzete s samoupravnim sporazumom o ustano- 
vitvi banke, drugim samoupravnim sporazumom ali pogodba- 
mi, sklenjenimi v skladu z omenjenim zakonom, pod pogoji in 
na način, ki so veljali ob prevzemu teh obveznosti. 

85. člen 

Sredstva sklada solidarne odgovornosti, sredstva rezer- 
vnega sklada, sklada osnovnih sredstev in dragi skladi v obsto- 
ječih bankah se lahko uporabljajo za oblikovanje ustanovitve- 
nega sklada oziroma kot ustanoviteljska vloga ustanoviteljic 
nove banke. 

86. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o 
temeljih bančnega in kreditnega sistema (Uradni list SFRJ št. 
70/85, 9/86, 34/86, 72/86 in 65/87). 

87. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem lis- 
tu SFRJ. 
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95. 

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

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA O ZAČASNIH UKREPIH O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KOM- 

PENZACIJAH ZA DOLOČENE PROIZVODE 
Razglaša se zakon o začasnih ukrepih o spremembah in 

dopolnitvah zakona o kompenzacijah za določene proizvode, 
ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in po- 
krajin dne 16. februarja 1989. 

P št. 934 
Beograd, 16. februarja 1989 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Raif Dizdarevic I. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica I. r. 

ZAKON 
O ZAČASNIH UKREPIH O SPREMEMBAH IN DOPOL- 

NITVAH ZAKONA O KOMPENZACIJAH ZA 
DOLOČENE PROIZVODE 

1. člen 
V zakonu o kompenzacijah za določene proizvode (Urad- 

ni list SFRJ št. 45/88 in 64/88) se v 1. členu za besedami: „za 
leto 1988" dodajo besede: „in za obdobje od 1. januarja do 28. 
februarja 1989", besede: „moke tipa „850", pasteriziranega 
mleka in rafmiranega jedilnega rastlinskega olja iz sončnic, so- 
je in oljne repice" pa nadomestijo z besedami: „moke tipa 
„850" in pasteriziranega mleka". 

2. člen 
V 3. členu se črta 3. točka prvega odstavka. 

3. člen 
V prvem odstavku 4. člena se številka: „236" nadomesti s 

številko: „348,5". 
V petem odstavku se številka: „236" nadomesti s številko: 

„348,5". 

4. člen 
V prvem odstavku 7. člena se vejica za besedama: „tipa 

850' nadomesti z besedo: „in", besede: „in rafiniranega jedil- 
nega rastlinskega olja iz sončnic, soje in oljne repice" pa črta- 
jo. 

V 2. točki drugega odstavka se vejica za besedama: „tipa 
„850 nadomesti z besedo: „in", besede: „in rafiniranega jedil- 
nega olja iz sončnic, soje in oljne repice" pa črtajo. 

5. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 

nem listu SFRJ. 

96. 

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

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA 

O ZVEZNIH SODNIH TAKSAH 
Razglaša se zakon o spremembah zakona o zveznih sod- 

nih taksah, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zveznega 
zbora dne 15. februarja 1989. 

P št. 945 
Beograd, 15. februarja 1989 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 
Raif Dizdarevic 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 
O SPREMEMBAH ZAKONA O ZVEZNIH SODNIH 

TAKSAH 

1. člen 
V zakonu o zveznih sodnih taksah (Uradni list SFRJ št. 

65/81) se v drugem odstavku 5. člena številka: „200" nadomes- 
ti s številko: „10.000". 

2. člen 
V 13. členu se številka: „20" nadomesti s številko: 

„1.000". 
3. člen 

Taksna tarifa, ki je sestavni del zakona o zveznih sodnih 
taksah, se spremeni, tako da se glasi: 

„TAKSNA TARIFA 

I. PRAVDNI POSTOPEK 

Tar. št. I 
Za tožbo, za predlog za obnovo postopka, za odgovor na 

tožbo, za sodbo, za poravnavo, za pritožbo zoper sodbo ali 
sklep ter za odgovor na pritožbo v postopku pred vojaškimi 
sodišči se plača taksa po sodni taksni tarifi republike oziroma 
avtonomne pokrajine, v kateri je vojaško sodišče prve stopnje. 

II. KAZENSKI POSTOPEK NA ZASEBNO TOŽBO 

Tar. št. 2 
Za zasebno tožbo, za nasprotno tožbo, za predlog za vrni- 

tev v preješnje stanje, za zahtevo za obnovo kazenskega po- 
stopka, za sodbo prve stopnje, za sklep sodišča prve stopnje, s 
katerim je izrečen sodni opomin, za pritožbo zoper sodbo in za 
pritožbo zoper sklep, s katerim je izrečen sodni opomin v po- 
stopku pred vojaškim sodiščem prve stopnje, se plača taksa po 
sodni taksni tarifi republike oziroma avtonomne pokrajine, v 
kateri je sodišče. 

\ 
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III. POSTOPEK V ZVEZI Z ZAHTEVO ZA SODNO 
VARSTVO 

Tar. št. 3 

Za zahtevo za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki 
jo je izdal Zvezni senat za prekrške, in za odločbo, izdano na 
tako zahtevo, se plača 3.000 dinarjev 

IV. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH 

Tar. št. 4 

(1) Za tožbo zoper upravni akt in za pritožbo zoper od- 
ločbo sodišča prve stopnje se plača 3.000 dinarjev. 

(2) Za tožbo za obnovo postopka se plača 4.000 dinarjev. 
Opomba: 

1. Po tej tarifni številki se plača taksa tudi v računskem 
upravnem sporu. 

2. V sporih o deviznih stvareh se plača taksa, povečana za 
100%- . . 

3. Za vloge, ki niso omenjene v tej tanfm številki, ter za 
priloge k vlogam se ne plača taksa. 

Tar. št. 5 

(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača; 
1) kadar je sporni predmet ocenljiv - 1% vrednosti spor- 

nega predmeta, vendar največ 30.000 dinarjev; 
2) kadar sporni predmet ni ocenljiv - 3.000 dinarjev. 

Opomba: 
1. Taksa iz 1. točke te tarifne številke ne sme biti manjša 

kot 3.000 dinarjev. 
2. Ce je sporni predmet deloma ocenljiv, deloma pa neo- 

cenijiv, se plača taksa za del, ki je ocenljiv. 
3. Ce gre za stvari borcev in invalidov in za stvari iz soci- 

alnega zavarovanja, se plača taksa kot za sporni predmet, kate- 
rega vrednost ni ocenljiva. 

4. V sporih o deviznih stvareh se plača taksa za sodbo, 
povečana za 100%. 

5. Po tej tarifni številki se plača taksa tudi za odločbo v 
računskem upravnem sporu. 

6. Za odločbe, ki niso omenjene v tej tarifni številki, se ne 
plača taksa. 

7. Ali je vrednost spornega predmeta ocenljiva ah ne, od- 
loča sodišče po prosti presoji. 

8. Ocenljiv je tudi upravni spor, katerega vrednost je mo- 
goče nedvomno ugotoviti. 

V. POSEBNI PRIMERI 

Tar. št. 6 

(1) Za vlogo, s katero se zahteva spričevalo, se plača 500 
dinarjev. 

(2) Za spričevalo se plača 1.000 dinarjev. 

Opomba: 

1. Če se s posameznim spričevalom izpričuje več dejstev, 
lastnosti, razmerij ali okoliščin, se plača ena sama taksa. 

2. Za potrdilo o plačani taksi, izdano v obliki spričevala, 
se plača taksa po tej tarifni številki. Nikakršna taksa se ne pla- 
ča, če se izda samo pobotnica o plačani taksi. 

3. Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila, ki jih 
sodišče izda stranki, priči, izvedencu ali tolmaču o tem, da so 
bili navzoči na naroku, če so morali priti na narok in če rabijo 
potrdilo samo za to, da opravičijo izostanek z dela. 

4. Za potrdilo o pravnomočnosti ali izvršljivosti, ki se za- 
piše na sodnem odpravku, se ne plača taksa. 

5. Taksa za spričevalo se nalepi na vlogo, s katero se za- 
hteva spričevalo. . ... , , 

6. Ce se spričevalo izda v dveh ah več izvodih, se plača za 
drugi ali vsak nadaljnji izvod polovica takse iz te tarifne števil- 
ke. 

Tar. št. 7 

(1) Za ustno pooblastilo, dano na zapisnik pred sodiš- 
čem, se plača 1.000 dinarjev. 

(2) Za usten preklic ali odpoved pooblastila pred sodiš- 
čem se plača 1.000 dinarjev. 

(3) Za sodno sporočilo o preklicu ali odpovedi pooblasti- 
la se plača 1.000 dinarjev. 

Opomba: 
1. Ce izda več oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje 

pravne osebe, pooblastilo enemu zastopniku, se plača taksa za 
eno pooblastilo. . 

2. Ne plača se taksa za pisno pooblastilo, ki se neoverje- 
no predloži sodišču kot dokaz o zastopanju. 

3. Ne plača se taksa iz te tarifne številke za ustno poob- 
lastilo, dano na zapisnik pred sodiščem v kazenskem postopku 
za dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. 

4. Taksa po tej tarifni številki se nalepi na sodni zapisnik. 
5. Za ustno pooblastilo po prvem odstavku te tarifne šte- 

vilke se plača ena sama taksa tudi tedaj, kadar da več oseb 
hkrati pooblastilo eni osebi ali več osebam. 

Tar. št. 8 

Za pregled končanih sodnih spisov se plača 1.000 dinar- 
jev. 

Opomba: 

1. Ne plača se taksa za pregled spisov, glede katerih po- 
stopek še teče, če pregleduje spise stranka ali njen zastopnik 
oziroma pooblaščenec. . 

2. Taksa iz te tarifne številke se nalepi na spis, ki se pre- 
gleduje, uradna oseba pa potrdi, da je bil spis pregledan. 

3. Za pisno ali ustno zahtevo, naj se dovoli pregled spisa, 
se ne plača taksa. 

Tar. št. 9 

Za prepis sodnih aktov, ki ga opravi sodišče na zahtevo 
stranke, se plača od pol pole izvirnika 1.000 dinarjev. 

Opomba: 

1. Za pisno ali ustno zahtevo za prepis se plača taksa po 
prvem odstavku tar. št. 6 te tarife. 

2. Taksa za prepis se nalepi na prošnjo, s katero se zahte- 
va prepis, če gre za ustno prošnjo, pa na spis. 

3. S pol pole je mišljen list papirja, ki ima dve strani nor- 
malne pisarniške velikosti; začeta pol pola se računa kot cela 
pol pola. . 

4. Ce gre za prepis v tujem jeziku, se taksa iz te tantne 
številke poveča za 100%. 

5. Za prepis zapisnika z obravnave, ki je izdelan hkrati z 
izvirnikom (z indigom), se plača polovica takse iz te tarifne šte- 
vilke. * 

Tar. št. 10 

Za opomin, s katerim se nekdo opominja, naj plača tak- 
so, ki bi jo moral plačati brez opomina, se plača 1.000 dinar- 
jev.". 
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4. člen 

V postopkih pred sodišči federacije, v katerih je nastala 
taksna obveznost do uveljavitve tega zakona, se taksa plačuje 
po taksni tarifi, določeni v zakonu o zveznih sodnih taksah 
(Uradni list SFRJ št. 65/81). 

5. člen 

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

97. 
Na oodlagi 12. člena ustavnega zakona za izvajanje 

amandmajev IX do KLVII k ustavi Socialistične federativne 
republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ št. 70/88) izdaja Zvez- 
ni izvršni svet 

UREDBO 

O ZAČASNEM POVEČANJU, ZMANJŠANJU OZIROMA 
ODPRAV! STOPENJ TEMELJNEGA DAVKA OD 

PROMETA NAFTNIH DERIVATOV 

1. člen 

Od prometa proizvodov iz L, 2., 9. in 10. točke tar. št. 2. 
tarife temeljnega prometnega davka se plača temeljni davek od 
prometa proizvodov: 

1) za motorni bencin: 
- MB - 86  74,7103%, 
-MB-98 59,6402%, 
- NMB -95 48,7940%, 

2) za dieselsko gorivo: 69>9,96o/0) 

   67,3196%, 
  66,4456%; 

3) za ekstra lahko kurilno olje (EL) in lahko specialno ku- 
rilno olje (LS), če se prodajata izključno za ogrevanje stano- 
vanj, stanovanjskih hiš, stanovanjskih prostorov, hotelov in 
dragih gostinskih objektov oziroma za kurjenje industrijskih 

P - za ekstra lahko kurilno olje (EL) o'-si™/0' 
- za specialno lahko kurilno olje (LS) — 8,7852/o; 
4) zi: kurilno olje — mazut: lahko (L), srednje 

(S) težko (T), ekstra težko (ET), lahko, z nizko vseb- 
nostjo žvepla (LNŽ), srednje, z nizko vsebnostjo 
žvepla (SNŽ) in težko, z nizko vsebnostjo žvepla 
(TNŽ)  11,1584/». 

2. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta uredba, neha veljati uredba o 
povečanju, zmanjšanju oziroma odpravi stopenj temeljnega 
davka od prometa naftnih derivatov (Uradni list SFivJ st. 
54/88). . .. 

3. člen 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

E. p. št. 50 
Beograd, 2. februarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

98. 

Na podlagi drugega odstavka 50. člena carinskega zako- 
na (Uradni list SFRJ št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82. 
7/84, 25/85, 38/86 in 28/88) izdaja Zvezni izvršni svet v sode- 
lovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi 

ODLOK 

O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O KRITERI- 
JIH KI SE BODO UPORABLJALI ZA DOVOLJEVANJE 
UVOZA BLAGA BREZ CARINE OZIROMA PO ZNIŽANI 

CARINSKI STOPNJI ZARADI PROIZVODNJE 
BLAGA ZA IZVOZ 

1. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o 
kriterijih, ki se bodo uporabljali za dovoljevanje uvoza blaga 
brez carine oziroma po znižani carinski stopnji zaradi proiz- 
vodnje blaga za izvoz (Uradni list SFRJ št. 57/88). 

2. Odločbe, izdane do uveljavitve tega odloka po določ- 
bah odloka o kriterijih, ki se bodo uporabljali za dovoljevanje 
uvoza blaga brez carine oziroma po znižani carinski stopnji za- 
radi proizvodnje blaga za izvoz, se uporabljajo do količin in 
vrednosti blaga, določenih v njih. 

3. Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, 
izda v sporazumu s funkcionarjem, ki vodi zvezni upravni or- 
gan za ekonomske odnose s tujino, odločbe o oprostitvi plačila 
carine oziroma o znižanju carine na podlagi zahtev z doku- 
mentacijo, ki so bile v redu vložene do dneva uveljavitve tega 
odloka. . . 

4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

E. p. št. 39 
Beograd, 15. februarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Branko Mikulic 1. r. 

Podpredsednik: 
Miloš Milosavljević 1. r. 

99. 

Na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o posebni 
taksi na uvoženo blago (Uradni list SFRJ št. 31/70) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PLAČILU POSEBNE TAKSE ZA UVOŽENO BLAGO 

1 V odloku o plačilu posebne takse za uvoženo blago 
(Uradni list SFRJ št. 76/88) se v prvem odstavku 1. točke bese- 
di: „27. členu," nadomestita z besedama: „30. členu", besede; 
„1. in 2. točki ter 6. do 16. točki 28. člena in 29. in 30. členu, in 
za blago, za katerega uvoz se ne plačuje carina v skladu s 50. 
členom" pa se črtajo. 

2. 2. točka se črta. 
3. V 4. točki se v določbi pod 1 podpičje na koncu nado- 

mesti z vejico in dodajo besede: „in za uvoz surovin in repro- 
dukcijskega materiala, za katere se ne plača posebna davščina 
za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga, ki se bodo 
v celoti uporabili pri proizvodnji blaga za izvoz;". 

V določbi pod 2 se na koncu pika nadomesti z vejico in 
dodajo besede: „in za uvoz opreme po pogodbi o vlaganju, 
sklenjeni s tujo osebo za več kot pet let, če je najmanj 45% pro- 
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izvodnje usmerjeno na konvertibilno območje in če znaša vlo- 
ga tuje osebe najmanj 20% celotnega vlaganja.". 

4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

E. p. št. 40 
Beograd, 15. februarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Branko Mikuiić I. r. 

!00. 

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 33. člena carin- 
skega zakona (Uradni list SFRJ št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 in 28/88) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O VIŠINI DAVŠČINE ZA 

CARINSKO EVIDENTIRAJE 
1. V odloku o višini davščine za carinsko evidentiranje 

(Uradni list SFRJ št. 76/88) se v prvem odstavku 1. točke bese- 
de: „in za blago, za katerega uvoz se ne plača carina po 50. čle- 
nu carinskega zakona" nadomestijo z besedami: „carinskega 
zakona, za opremo, ki se uvaža na podlagi pogodbe o vlaga- 
nju, sklenjene s tujo osebo za več kot pet let, če je najmanj 45% 
proizvodnje usmerjeno v izvoz na konvertibilno območje in če 
znaša vloga tuje osebe najmanj 20% celotnega vlaganja, ter za 
uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, za katere se ne 
plača posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga, ki se bodo v celoti uporabili pri proizvodnji 
blaga za izvoz,". 

2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

E. p. št. 41 
Beograd, 15. februarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Branko Mikulić 1. r. 

101. 

Na podlagi šestega odstavka 82. člena zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino (Uradni list SFRJ št. 66/85, 38/86, 
67/86, 43/87 in 87/87) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O VRA- 
ČILU DAVČNIH, CARINSKIH IN DRUGIH DAVŠČIN 
TER O DRUGIH UKREPIH ZA SPODBUJANJE IZVOZA 

1. V odloku o vračilu davčnih, carinskih in drugih dav- 
ščin ter o drugih ukrepih za spodbujanje izvoza (Uradni list 
SFRJ št. 34/88) se v 3. točki črtajo besede; „devizah, ustvarje- 
nih z izvozom po meddržavnih sporazumih z državami SEV", 
za besedami: „do jugoslovanske meje" se dodajo besede: „di- 
narjih, ki se izterjajo po prvem odstavku 55. člena zakona o"de- 
viznem poslovanju,", za besedama: „po posebnem" pa se do- 
dasta besedi: „meddržavnem ali". 

2. V 11. točki se za drugim odstavkom doda nov, tretji od- 
stavek, ki se glasi: 

„Ne glede na prvi in drugi odstavek te točke se pravica 
do vračila 15% zneska plačane voznine lahko uveljavi tudi, ka- 
dar se blago uvaža iz držav, navedenih v prilogi 4, pogodba o 
uvozu pa je bila sklenjena s prodajalcem iz ZSSR.". 

3. V 12. točki se v tretjem stolpcu tabele številka: „31,50" 
nadomesti s številko: „21,00", številka: „26,00" s številko: 
„17,30", številka: „30,50" s številko: „20,30", številka: „26,00" 
s številko: „17,30", številka: „13,50" s številko: „9,00", števil- 
ka: „13,00" s številko: „8,60", številka: „24,50" s številko: 
„16,30" in številka: „12,00" s številko: „8,00". 

4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 
E. p. št. 42 
Beograd, 15. februarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Branko Mikulič 1. r. 

102. 

Na podlagi 10. točke 347. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK \ 
O OTVORITVI KONZULATA SOCIALISTIČNE FEDERA- 
TIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V DENVERJU, ZVEZ- 

NA DRŽAVA COLORADO, ZDRUŽENE DRŽAVE 
AMERIKE 

1. Odpre se konzulat Socialistične federativne republike 
Jugoslavije v Zvezni državi Colorado, Združene države Ameri- 
ke, s sedežem v Denverju in s konzularnim območjem, ki obse- 
ga ozemlje Zvezne države Colorado, s častnim konzulom na 
čelu. 

2. Zvezni sekretariat za zunanje zadeve ukrene, kar je po- 
trebno za izvršitev tega odloka. 

3. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SFRJ. 
E. p. št. 44 
Beograd, 19. januarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik; 
Janez Zemljarič 1. r. 

103. 

Na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o plačeva- 
nju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga (Uradni list SFRJ št. 63/80) izdaja Zvezni iz- 
vršni svet na podlagi soglasja pristojnih republiških in pokra- 
jinskih organov 

ODLOK 
O DOLOČITVI BLAGA, ZA KATERO SE PLAČA PRI 

UVOZU POSEBNA DAVŠČINA ZA IZRAVNAVO 
DAVČNE OBREMENITVE 

1. Za blago, ki se uvaža, razen za blago, ki je po 25. do 30. 
členu carinskega zakona oproščeno carine, in za blago, za ka- 

/ 
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tero se carina plača po zmanjšam stopnji v skladu s 30 č'en° 
carinskega zakona (Uradni list SFRJ št. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82 61/82, 25/85, 38/86 in 28/88), se v letu 1989 posebna 
davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga 
plača v višini 6% carinske osnove. 

Ne glede na prvi odstavek te točke se za uvoz gospodin- 
jskih predmetov, ki jih uvažajo državljani SFRJ davščina za 
izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga p.ača po 10/o 

? Davščina iz prvega odstavka te točke se ne plača za bla- 
go, za katero se po mednarodnih pogodbah, ki jih je Jugoslavi- 
ja podpisala in ratificirala, ne plača car.na. 

2. Ne glede na prvi odstavek L točke tega odloka se ne 
plača posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga: . u 

1) pri uvozu surovin, ki se uvažajo za domače potrebe in 
so predvidene v projekciji potreb posameznih oblik energije v 
letu 1989 in v regionalnem razporedu uvoza. 

Ko vloži prijavo o sklenjeni pogodbi o uvozu surovin iz 
prvega odstavka te točke, mora uvoznik na prijavi napisati oz- 
nako: „Uvoz v skladu s projekcijo potreb posameznih oblik 
energije v letu 1989". . ^ ,, . 

Ne glede na določbo pod 1) prvega odstavka 2. točke od- 
loka se pri uvozu naftnih derivatov izven projekcije potreb po- 
sameznih oblik energije v letu 1989 ne plača posebna davščina 
za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga, če se nave- 
deni naftni derivati uvažajo zato, da bi bil trg enakomerno m 
pod enakimi pogoji preskrbljen z naftnimi derivati, oziroma 
zaradi ponovnega izvoza. Mnenje o tem, ali gre za uvoz, da bi 
bil trg enakomerno in pod enakimi pogoji preskrbljen z naftni- 
mi derivati, da zvezni upravni organ za gospodarske zadeve; 

2) pri uvozu gotovih zdravil, medicinskega potrosnega 
materiala in instrumentov, ki jih pri nas ne proizvajamo, 

3) pri uvozu surovin, ki jih pri nas ne proizvajamo, name- 
njene pa so za proizvodnjo farmacevtskih surovin in zdravil; 
surovin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo dializa- 
torjev; surovin za proizvodnjo reprodukcijskega materiala, ki 
se uporablja pri proizvodnji sredstev za varstvo rastlin, umet- 
nih gnojil in detergentov, ter reprodukcijskega materiala za 
proizvodnjo sredstev za varstvo rastlin, umetnih gnojil ш de- 
tergentov^i ^ koncentratov iz „asiednjih tarifnih 

številk in tarifnih oznak carinske tarife: 

Tarifna Tarifna 
številka oznaka 

POIMENOVANJE 

25.19 

26,01 

2519.10 - 

2519.90 - 
2519.902 

2601.1 

2601.11 
2601.112 
2601.119 

Naravni magnezijev karbonat (magne- 
zit); elektrotaljeni magnezit; sintermag- 
nezit z majhnimi količinami drugih oksi- 
dov, dodanih pred sintranjem^ali brez 
njih; drugi magnezijevi oksidi, čisti ali 
nečisti 

Naravni magnezijev karbonat (magne- 
zit) 

- Drugo: 
 sintermagnezit 
Železove rude in koncentrati, vštevši tu- 
di pražene železove pirite: 
- Železove rude in koncentrati, razen 

praženih železovih piritov: 
-- neaglomerirani: 
 nad 42% do 60% Fe 
 nad 60% Fe 

26.03 2603.00 Bakrove rude in koncentrati 
26.06 2606.00 Aluminijeve rude in koncentrati: 

2606.001  boksit 
26.07 2607.00 Svinčeve rude in koncentrati: 

2607.002  koncentrati 
26.08 2608.00 Cinkove rude in koncentrati: 

2608.002 -- - koncentrati 
26.10 2610.00 Kromove rude in koncentrati: 

2610.001  do 28% kroma 
2610.002  nad 28% kroma 

26 17 Druge rude in koncentrati: 
2617.10 - Antimonove rude in koncentrati  

5) pri uvozu celuloze in celuloznega lesa iz naslednjih ta- 
rifnih številk in tarifnih oznak carinske tarife: 

Tarifna Tarifna 
številka oznaka 

POIMENOVANJE 

44.03 

47.01 

47.02 

47.03 

47.04 

47.05 
47.06 

4403.20 
4403.203 
4403.9 
4403.91 
4403.912 
4403.92 
4403.922 
4403.99 
4403.992 
4403.994 
4403.996 

4701.00 

4702.001 

4703.1 
4703.11 
4703.2 
4703.21 

4704.1 
4704.11 
4704.2 
4704.21 
4705.00 

4706.9 
4706.91 
4706.92 

Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja 
ali beljavine, ali grobo obdelan (razčet- 
verjen): 
- Drugo, iglavcev: 
 celulozni 
- Drugo; 
- hrastov: 
- - - celuloini 
- bukov: 
 celulozni 
- - drugo: 
 celulozni les drugih trdih listavcev 
 celulozni les topola 
 celulozni les drugih mehkih listav- 

cev 
Mehanična lesna celuloza (lesovina) 
Ex. 
Lesovina iglavcev 
Topljiva kemična lesna celuloza: 
  iglavcev 
Kemična lesna celuloza, kavstična ali 
sulfatna, razen topljive: 
- Nebeljena: 
- - iglavcev 
- Polbeljena ali beljena: 
- iglavcev 
Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen 
topljive: 
- Nebeljena'. 
- - iglavcev 
- Polbeljena ali beljena: 
- iglavcev 
Polkemična lesna celuloza 
Celuloza iz drugih vlaknatih celuloznih 
materialov: 
- Druga: 
- - mehanična 
- kemična 

6) pri uvozu reprodukcijskega materiala in orodja za raz- 
iskovanje nafte in plina iz naslednjih tarifnih številk in tanfmh 
oznak carinske tarife: 
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Tarifna Tarifna 
številka oznaka POIMENOVANJE 

25.23 

2523.2 
2523.211 

38.23 

3823.40 

73.04 

Aditivi za naftne in plinske vrtine 

3823.90 - Drugo; 

3823.902  sredstva za izpiranje naftnih in 
plinskih vrtin 

Cevi in votli profili iz celega, iz železa 
(razen iz litega železa) ali jekla: 

7304.20 - Zaščitne cevi („casing"), navzgomje 
cevi („tubing") in vrtalni drogovi, ki 
se uporabljajo pri vrtanju za pridobi- 
vanje nafte ali plina: 

7304.201 -■ 

7304.204 -- 

• zaščitne cevi z zunanjim premerom 
4 1/2" do 24", iz nerjavnega jekla 

■ navzgomje cevi z zunanjim preme- 
rom 3/4" do 3 1/2" iz nerjavnega 
jekla 

82.07 Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne 
priprave na mehanični pogon ali brez 
njega ali za obdelovalne stroje (npr: za 
stiskanje, kovanje, vtiskovanje, preseko- 
vanje, narezovanje in vrezovanje navojev, 
vrtanje, povečevanje odprtine s struga- 
njem, prevlačenje, rezkanje), vštevši mat- 
rice za izvlačenje ali ekstrudiranje kovi- 
ne, in orodje za vrtanje sten in zemlje: 

8207.1 - Orodje za vrtanje sten in zemlje: 

8207.11 - - z delovnim delom iz sintranih kovin- 
skih karbidov ali kermetov: 

8207.111  za naftne in plinske vrtine 

8207.12 — z delovnim delom iz drugih materia- 
lov: 

8207.121  za rudarstvo ter naftne in plinske 
vrtine 

, 7) pn uvozu reprodukcijskega materiala iz naslednjih ta- 
rifnih številk in tarifnih oznak carinske tarife: 

Portlandski cement, taljeni cement, žlin- 
drani cement, supersulfatni cement in 
podobni hidravlični cementi, vštevši bar- 
vane in v obliki klinkerja: 
- Portlandski cement: 
 za cementiranje naftnih in plinskih 

vrtin 

Pripravljena vezivna sredstva za livarske 
forme in livarska jedra, kemični proizvo- 
di in preparati kemične industrije in so- 
rodnih industrij (vštevši tudi tiste, ki so 
sestavljeni iz mešanic naravnih proizvo- 
dov), ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu, drugi proizvodi kemične 
industrije ali sorodnih industrij, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem mestu: 
- Pripravljeni aditivi za cemente, malte 

ali betone 
Ex. 

Tarifna Tarifna 
številka oznaka POIMENOVANJE 

72.09 

7209.2 
7209.24 
7209.241 

Ploščati valjani proizvodi iz železa ali 
nelegiranega jekla, širine 600 mm ali 
več, hladno valjani (hladno reducirani), 
neplatirani ali neprevlečeni: 
- Drugi, v kolutih, samo hladno valjani: 
-- debeline manj kot 0,5 mm: 
 za elektrolitno kositrenje 

8) pri uvozu kmetijskih pridelkov iz naslednjih tarifnih 
številk in tarifnih oznak carinske tarife: 

Tarifna Tarifna 
številka oznaka POIMENOVANJE 

23.01 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih 
odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali 
drugih vodnih nevretenčarjev, neustrez- 
nih za hrano ljudi; ocvirki; 

2301.10 - Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mes- 
nih odpadkov; ocvirki 

2301.20 - Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih nevre- 
tenčarjev 

9) pri uvozu opreme in nadomestnih delov, ki jih pri nas 
ne proizvajamo, namenjeni pa so za graditev objektov za raz- 
voj delovnih organizacij v občinah SR Srbije, ki jih je prizadel 
potres na Kopaoniku leta 1984, če se ti objekti gradijo na pod- 
lagi samoupravnih sporazumov o združevanju dela in sred- 
stev; 

10) pri uvozu opreme in nadomestnih delov, ki jih pri nas 
ne proizvajamo, namenjeni pa so za modernizacijo varnostne 
službe na mednarodnih pomorskih in notranjih plovnih poteh; 

11) pri uvozu opreme in nadomestnih delov, ki jih pri nas 
ne proizvajamo, namenjeni pa so za modernizacijo službe za 
varnost zračne plovbe; 

12) pri uvozu opreme in nadomestnih delov, ki jih pri nas 
ne proizvajamo, namenjeni pa so za opremljanje varnostne 
službe na letališčih (protidiverzantska in druga oprema); 

13) pri uvozu opreme, ki se uvaža na podlagi pogodbe o 
vlaganju, sklenjene s tujo osebo za več kot pet let, če je naj- 
manj 45% proizvodnje usmerjene v izvoz na konvertibilno ob- 
močje in če znaša vloga tuje osebe najmanj 20% celotnega vla- 
ganja; 

14) pri uvozu surovin in reprodukcijskega materiala, ka- 
terih uvoz se plačuje s sredstvi iz blagovnih kreditov s konver- 
tibilnega območja, če se te surovine in reprodukcijski material 
uporabljajo pri proizvodnji blaga za izvoz na konvertibilno ob- 
močje; 

15) pri uvozu opreme in delov, surovin in reprodukcijske- 
ga materiala, ki se plačujejo iz kreditov mednarodnih finan- 
čnih organizacij, če domači izvajalci del vgrajujejo to opremo 
in dele v objekte iz poslov, dobljenih na mednarodnih licitaci- 
jah, oziroma če domači proizvajalci uporabljajo surovine in 
reprodukcijski material pri proizvodnji opreme, ki bo vgrajena 
v objekte iz poslov, dobljenih na mednarodnih licitacijah; 
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16) pri uvozu opreme za varstvo človekovega življenjske- 
ga in delovnega okolja; ^ > i i,: 

17) pri uvozu surovin in reprodukcijskega materiala, 
v celoti uporabijo pri proizvodnji blaga za izvoz. ... 

- če se surovine in reprodukcijski material uvažajo iz 
držav s konvertibilnega ali klirinškega območja, proizvedeno 
blago pa izvaža v države s konvertibilnega območja; 

- če se surovine in reprodukcijski material uvažajo s kli- 
rinškega območja, proizvedeno blago pa se izvaža na klinnsko 

-Jče je vrednost izvoženega blaga večja od vrednosti 
uvoženih surovin in reprodukcijskega materiala najmanj za 

30 ^ če se uvožene surovine in reprodukcijski material upo- 
rabijo pri proizvodnji blaga za izvoz in če se blago izvozi naj- 
pozneje v enem letu od dneva prehoda blaga čez carinsko črto. 

Ne glede na prvi odstavek četrte alinee te podtočke pn 
uvozu surovin in reprodukcijskega materiala, ki se uporabijo 
pri proizvodnji ladij, turbin in drage opreme, katenh postopek 
proizvodnje traja več kot eno leto, izvozni rok ne sme biti daljši 
od treh koledarskih let od dneva prehoda prve pošiljke surovin 
oziroma reprodukcijskega materiala čez carinsko črto. 

Ce se uvožene surovine in reprodukcijski material ne 
uporabijo v celoti pri proizvodnji blaga za izvoz ali če se v ro- 
kih iz prvega in drugega odstavka četrte alinee prvega odstav- 
ka te podtočke blago ne izvozi v tujino, vrednost izvoženega 
blaga pa se ni povečala najmanj za 30% vrednosti uvoženih su- 
rovin in reprodukcijskega materiala, se plača posebna davšči- 
na za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za celot- 
no vrednost uvoženih surovin in reprodukcijskega matenala, 
obračunano po tečaju, ki je veljal na dan poteka roka za izvoz. 

3. Ne glede na prvi odstavek 1. točke tega odloka se plača 
posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega 
blaga po stopnji 1% pri uvozu opreme m nadomestnih delov 
ki jih pri nas ne proizvajamo, uvažamo pa jih za realizacijo 
razvojnih programov na podlagi združevanja dela in sredstev 
iz naslova sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik m avtonomnih po- 
krajin v obdobju 1986 - 1990 na območju SAP Kosovo. 

4. Ne glede na prvi odstavek I. točke tega odloka se plača 
posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega 
blaga po stopnji 2% pri uvozu opreme in nadomestnih delov, 
ki jih pri nas ne proizvajamo, uvažamo pa jih za razvojne pro- 
grame", ki se uresničujejo z združevanjem dela in sredstev iz na- 
slova sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokra- 
jin v obdobju 1986-1990 na območju gospodarsko manj razvi- 
tih republik. . . 

5. Ne glede na prvi odstavek 1. točke tega odloka se plača 
posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega 
blaga po stopnji 3% pri uvozu ladij za prevoz blaga, ladij za 
prevoz potnikov in blaga ter tankerjev vseh vrst. 

6. Ne glede na prvi odstavek 1. točke tega odloka se plača 
posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega 
blaga po stopnji 4% pri uvozu opreme, ki je pn nas ne proizva- 
jamo, uvažamo pa jo: 

1) za graditev objektov na podlagi samoupravnega spo- 
razuma o združevanju dela in sredstev za razvoj manj razvitih 
republik in Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo in ne- 
razvitih občin SR Srbije izven območij avtonomnih pokrajin, 
ki so določene z republiškimi predpisi; 

2) za graditev ključnih objektov s področja energetike, 
barvastih kovin in kmetijstva v Socialistični avtonomni pokra- 
jini Kosovo; 

3) za vrtanje urana; 

4) Za raziskovanje in proizvodnjo nafte in plina ter za 
potrebe geološkega in rudarsko-geološkega raziskovanja mine- 
ralnih surovin 

5) za nadomestitev porabe mazuta in kurilnega olja s po- 
rabo premoga in drugih domačih energetskih goriv, 

6) za graditev objektov za proizvodnjo opreme, ki se 
vgrajuje v elektroenergetske objekte; 

7) za potrebe jugoslovanskih železnic; 
8) za potrebe jugoslovanskih ptt; 
9) za razvoj sredstev javnega obveščanja, 

10) za uresničitev skupnih programov za pospeševanje 
proizvodnje blaga in storitev, namenjenih za izvoz, 

11) za proizvodnjo, separacijo, gasifikacijo, predelavo in 
sušenje premoga. 

7. Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga pri uvozu gotovih zdravil, medicinskega po- 
trošnega materiala in instrumentov iz 2. točke pod 2) tega od- 
loka se ne plača, če uvažajo zdravila, medicinski potrošni ma- 
terial in instrumente organizacije združenega dela, ki so regis- 
trirane za posle zunanjetrgovinskega prometa zdravil, in sicer, 
za zdravila za humano medicino na podlagi dovoljenja Zvez- 
nega komiteja za delo, zdravstvo in socialno politiko, za veten- 
narska zdravila pa na podlagi dovoljenja Zveznega komiteja za 
kmetijstvo. 

Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga pri uvozu surovin in reprodukcijskega materi- 
ala iz 2. točke pod 3) tega odloka se ne plača na podlagi po- 
trdila Gospodarske zbornice Jugoslavije, da surovin in repro- 
dukcijskega materiala pri nas ne proizvajamo, in uporabniko- 
ve izjave, da je organizacija združenega dela registrirana za 
proizvodnjo farmacevtskih surovin oziroma zdravil, diahzator- 
jev, sredstev za varstvo rastlin, umetnih gnoji! in detergentov 
oziroma za proizvodnjo reprodukcijskega materiala, ki se upo- 
rablja pri proizvodnji sredstev za varstvo rastlin, umetnih gno- 
jil in detergentov, in da se bodo surovine in reprodukcijski ma- 
terial uporabljali izključno za proizvodnjo reprodukcijskega 
materiala oziroma zdravil, dializatorjev, sredstev za varstvo 
rastlin, umetnih gnojil in detergentov. 

Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga pri uvozu opreme iz 2. točke pod 9), 3. m 4. 
točke in 6. točke pod 1) tega odloka se plača po stopnjah iz na- 
vedenih določb na podlagi potrdila Gospodarske zbornice Ju- 
goslavije, da zadevne opreme oziroma nadomestnih delov pn 
nas ne proizvajamo, in potrdila pristojnega republiškega oziro- 
ma pokrajinskega organa, da poteka uvoz na podlagi samoup- 
ravnih sporazumov o graditvi objektov iz združevanja de a m 
sredstev iz naslova sredstev Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik m avto- 
nomnih pokrajin v obdobju 1986-1990 na območju SAP Koso- 
vo oziroma na območju manj razvitih republik ter za razvoj ne- 
razvitih občin v SR Srbiji in delovnih organizacij v občinah SR 
Srbije, ki jih je prizadel potres na Kopaomku leta 

Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga pri uvozu opreme iz 6. točke pod 2) tega o - 
loka se plača po stopnji iz navedene določbe na podlagi po- 
trdila Gospodarske zbornice Jugoslavije, da zadevne opreme 
pri nas ne proizvajamo, ter potrdila pristojnega pokrajinskega 
organa, da gre za graditev ključnih objektov s področja energe- 
tike, barvastih kovin in kmetijstva v SAP Kosovo. 

Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga pri uvozu opreme iz 6. točke pod 3) do 6) tega 
odloka se plača po stopnjah iz navedenih dolo.b na podlagi 
potrdila Gospodarske zbornice Jugoslavije, da teh proizvodov 
pri nas ne proizvajamo. 
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Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga pri uvozu opreme in nadomestnih delov iz 2. 
točsce pod 10), i i) in 12) in 6. točke pod 7) in 8) tega odloka se 
plača po stopnjah iz navedenih določb na podlagi potrdila 
Gospodarske zbornice Jugoslavije, da te opreme pri nas ne 
proizvajamo, in mnenja Zveznega komiteja za promet in zveze 
o potrebi po uvozu te opreme. 

Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga pri uvozu opreme iz 2. točke pod 13) tega od- 
loka se ne pbiča na podlagi potrdila zveznega upravnega orga- 
ка za ekonomske odnose s tujino, da je bila pogodba sklenjena 
za več krt pet let, da je več kot 45% proizvodnje usmerjeno v 
izvoz na konvertibilno območje in da znaša vloga tuje osebe 
najmanj 20% celotnega vlaganja. 

Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga za uvoz opreme iz 2. točke pod 16) se ne pla- 
ča na podlagi potrdila Gospodarske zbornice Jugoslavije, da 
zadevne opreme pri nas ne proizvajamo, in mnenja Zveznega 
sekretariata za gospodarstvo. 

Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga za uvoz surovin in reprodukcijskega materia- 
la iz 2. točke pod 17) se ne plača na podlagi izjave uporabnika 
blaga, ki se priloži k uvozni deklaraciji, da bo surovine in rep- 
rodukcijski material v celoti uporabil pri proizvodnji določe- 
nega blaga za izvoz. 

Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga pri uvozu opreme iz 6. točke pod 9) se plača 
po stopnji iz navedene določbe za opremo, namenjeno za raz- 
voj sredstev javnega obveščanja, ki je pri nas ne proizvajamo, 
namenjena pa je za izdajanje dnevnih listov, katerih ustanovi- 
telji ^ so družbenopolitične . organizacije, za organizacije 
združenega dela, ki izdajajo uradna glasila Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, republik in avtonomnih pokra- 
jin, Jugoslovansko radio televizijo, televizijske centre republik 
in avtonomnih pokrajin in časopisno agencijo Tanjug, na pod- 
lagi potrdila Gospodarske zbornice Jugoslavije, da zadevne 
opreme pri nas ne proizvajamo. 

Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga pri uvozu opreme iz 6. točke pod 10) tega od- 
loka se plača po stopnji iz navedene določbe in v skladu s 
predpisom Zveznega izvršnega sveta o carinskih kontingentih. 

Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga pri uvozu opreme iz 6. točke pod II) se plača 
po stopnji iz navedene določbe v skladu s samoupravnim spo- 
razumom o dolgoročnem sodelovanju premogovnikov, strojne 
industrije in elektroindustrije. 

8. Zvezna carinska uprava vodi evidenco o uvozu blaga v 
sklada s tem odlokom, in sicer o vrednosti uvoženega blaga in 
o znesku plačane davščine za izravnavo davčne obremenitve 
uvoženega blaga ter znesku davščine, ki bi bil plačan, če ne bi 
bile izkoriščene ugodnosti. Zvezna carinska uprava vodi po- 
sebno evidenco o uvozu blaga iz 2. točke pod 13), ki vsebuje 
ime uporabnika in vrednost uvožene opreme, ter posebno evi- 
denco za uvoz blaga iz 2. točke pod 17), ki vsebuje: ime upo- 
rabnika in matično številko uporabnika, vrednost uvoženega 
biaga in vrednost izvoženega blaga, izkazano po statističnem 
tečaju. Zvezna carinska uprava pošilja Zveznemu izvršnemu 
svetu po Zveznem sekretariatu za finance trimesečna poročila 
o podatkih iz evidenc. 

9. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o 
začasni določitvi blaga, za katero se plača v letu 1989 pri uvo- 
zu posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve (Urad- 
ni list SFRJ št. 1/89). 

10. Ta odlok se uporablja do 31. decembra 1989. 

11. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

E. p. št. 43 
Beograd, 15. februarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Branko Mikiilic 1. r. 

104. 

Na podlagi 185. člena zakona o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih or- 
ganih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/85 in ;:l7/88) 
izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 
O DOLOČITVI PRISTOJBINE 2A CESTE, KI SE DODA K 

CENI NAFTNIH DERIVATOV 
1. K ceni naftnih derivatov, oblikovani v skladu z odlo- 

kom o zadržanju cen nafte in naftnih derivatov na sedanji rav- 
ni (Uradni list SFRJ št. 9/89) in odlokom o načinu oblikova- 
nj® cen naftnih derivatov v prometu (Uradni list SFRJ št. 
54/88), se dodajo naslednji zneski pristojbine za ceste: 

a) za vzdrževanje cest in odplačilo zunanjih kreditov: 
1) za motorni bencin: 

-MB-86  17,0654%, 
-M3-98  14,5777%, 
- NMB -95      12,6157%; 

2) za plinsko olje - dieselsko gorivo: 
-D-l      15,5566%, 
-D-2   15,1265%, 
-D-3      15,6416%; 

0) za graditev avtomobilske ceste „Bratstvo in enotnost" 
ter magistralnih cest, pomembnih za vso državo - za črpanje in 
odplačilo zunanjih kreditov: 

1) za motorni bencin: 
-MB-86   18,6831%, 
-MB-98    14,9031%, 
- NMB -95-    12,1076%; 

2) za plinsko olje - dieselsko gorivo: 
-D-l 17,7619%, 
-D-2  17,0403%, 
-D-3   16,7597%; 

2. Znesek pristojbine za ceste iz I. točke tega odloka ob- 
računavajo in vplačujejo organizacije združenega dela, ki se 
ukvarjajo s prometom naftnih derivatov, na poseben račun re- 
publiške oziroma pokrajinske samoupravne interesne skup- 
nosti za ceste, na območju katere je bil opravljen promet na- 
ftnih derivatov. 

Ne glede na prvi odstavek te točke obračunavajo in vpla- 
čujejo organizacije združenega dela, ki proizvajajo naftne deri- 
vate, in organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prome- 
tom naftnih derivatov, dobavljajo pa jih neposredno končnim 
potrošnikom, znesek pristojbine za ceste iz I. točke tega odlo- 
ka na poseben račun republiške oziroma pokrajinske samou- 
pravne interesne skupnosti za ceste, na območju katere je se- 
dež končnega potrošnika. 

Zneska pristojbine za ceste iz prvega in drugega odstavka 
te točke se obračunavata in vplačujeta v rokih in po postopku, 
ki jih predpisuje zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev 
v prometu (Uradni list SFRJ št. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83,' , 

/ 
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66/83, 71/84, 39/85, i 1/86, 21/87, 10/88, 27/88 in 31/88) za 
obračun in vplačilo temeljnega prometnega davka. 

3. Organizacije združenega dela železniškega, pomorske- 
ga, rečnega in jezerskega prometa ne plačajo za količine die- 
selskega goriva, ki jih nabavljajo izključno za pogon tirnih vo- 
zil in plovnih objektov, pristojbine za ceste iz 1. točke tega od- 
loka. 

4. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati od.ok o 
določitvi pristojbine za ceste, ki se doda k ceni naftnih deriva- 
tov (Uradni list SFRJ št. 47/88 in 54/88). 

5. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. \ 

E. p. št. 51 
Beograd, 2. februarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Miloš Milosavljević 1. r. 

105. ' 

Na podlagi 2. člena zakona o kompenzacijah za določene 
proizvode (Uradni list SFRJ št. 45/88, 64/88 in 10/89) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O DOLOČITVI CENE IZ DRUGEGA ODSTAVKA 2. ČLE- 
NA ZAKONA O KOMPENZACIJAH ZA DOLOČENE 

PROIZVODE IN ZNESKA KOMPENZACIJE ZA 
PASTERIZIRANO MLEKO 

1. Kot cena, s katero se zagotavljajo enakopravni pogoji 
gospodarjenja in pridobivanja dohodka organizacij združene- 
ga dela, ki proizvajajo pasterizirano mleko, se določi cena pas- 
teriziranega mleka, h kateri da v skladu z odlokom o dajanju 
soglasja k cenam določenih proizvodov (Uradni list SFRJ št. 
69/88) soglasje Zvezni zavod za cene. 

2. Kompenzacija za pasterizirano mleko se določi v znes- 
ku 203,00 din na enoto mlečne maščobe, največ pa do 730,80 
din na liter. 

3. V ceni pasteriziranega mleka iz 1. točke tega odloka je 
zajet tudi znesek kompenzacije, določen v 2. točki tega odloka. 

4. Pravica do zneska kompenzacije, določenega s tem od- 
lokom, se uveljavlja pod pogoji in na način, ki jih določa za- 
kon o kompenzacijah za določene proizvode (Uradni list SFRJ 
št. 45/88, 64/88 in 10/89). 

5. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o 
določitvi cene iz drugega odstavka 2. člena zakona o kompen- 
zacijah za določene proizvode in zneska kompenzacije za pas- 
terizirano mleko (Uradni list SFRJ št. 46/88 in 65/88). 

6. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

E. p. št. 53 
Beograd, 17. februarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Miloš MilosavIJević 1. r. 

106. 

Na podlagi 23. člena zakona o sistemu družbene kontrole 
cen (Uradni list SFRJ št. 64/84, 43/86 in 71/86) in 2. člena za- 
kona o kompenzacijah za določene proizvode (Uradni list 
SFRJ št. 45/88, 64/88 in 10/89) izdaja Zvezni izvršni svet v so- 
delovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi 

ODLOK 

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O NAJVIŠJI 
CENI PŠENIČNE MOKE TIPA „850" SN NAJVIŠJI CENI 
OSNOVNE VRSTE PŠENIČNEGA KRUHA IZ PŠENIČNE 

MOKE TIPA „853" 

1. V naslovu odloka o najvišji ceni pšenične moke tipa 
850" in najvišji ceni osnovne vrste pšeničnega kruha iz pše- 

nične moke tipa „850" (Uradni list SFRJ št. 5/89) se na koncu 
dodajo besede: „in o kompenzaciji za moko tipa „850". 

2. 1. točka se spremeni, tako da se glasi: 
„1. Da se zagotovijo enakopravni pogoji gospodarjenja 

in pridobivanja dohodka, smejo organizacije združenega dela 
in delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov (v nadaljnjem be- 
sedilu: imetniki obratovalnic), ki proizvajajo pšenično moko 
tipa „850", cene te moke oblikovati tako, da znaša ob veljavnih 
prodajnih pogojih najvišja cena 1.031,50 din za kilogram. 

Kompenzacija za pšenično moko tipa „850 znaša 362,70 
din za kilogram. 

V ceni iz prvega odstavka te točke je zajet tudi znesek 
kompenzacije iz drugega odstavka te točke. 

Pravica do zneska kompenzacije, določenega s tem odlo- 
kom, se uveljavlja pod pogoji in na način, ki jih določa zakon 
o kompenzacijah za določene proizvode. . 

'3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

E. p. št. 52 
Beograd, 17. februarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Miloš Milosavljević 1. r. 

107. 

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena uredbe o pogojih 
za odpiranje in poslovanje predstavništev tujih oseb v Jugosla- 
viji (Uradni list SFRJ št. 73/85) izdaja zvezni sekretar za eko- 
nomske odnose s tujino 

PRAVILNIK 

O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O POGOJIH, KI JIH MO- 
RAJO IZPOLNJEVATI JUGOSLOVANSKI DRŽAVLJAN!, 
KI SE ZAPOSLIJO V PREDSTAVNIŠTVIH TUJIH OSEB V 

JUGOSLAVIJI 

1. V 1. členu pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnje- 
vati jugoslovanski državljani, ki se zaposlijo v predstavništvih 
tujih oseb v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ št. 40/87), se doda v 
4. točki prvega odstavka drugi odstavek, ki se glasi: 

„Ne glede na prvi odstavek te točke se lahko jugoslovan- 
ski državljani zaposlijo v predstavništvih tujih oseb v Jugosla- 
viji tudi pred potekom roka iz navedenega odstavka, če obsta- 
ja za to pisno soglasje organizacije združenega dela - zastopni- 
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ce in tuje osebe in če je to v interesu organizacije združenega 
dela.". 

2. Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu SFRJ. 

P. št. 28001 
Beograd, 8. februarja 1989 

Zvezni sekretar 
za ekonomske odnose s 

tujino: 
Nenad Krekic 1. r. 

. 108, 

Na podlagi prvega odstavka 99. člena zakona o prometu 
blaga m storitev s tujino (Uradni list SFRJ št. 66/85, 38/86, 
67/86, 43/87 in 87/87) izdaja zvezni sekretar za ekonomske 
odnose s tujino 

ODREDBO 
O SPREMEMBAH ODREDBE O VLAGANJU PRIJAV O 
SKLENJENIH POGODBAH O ZUNANJETRGOVINSKEM 

PROMETU 
1. V odredbi o vlaganju prijav o sklenjenih pogodbah o 

zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ št. 72/85, 7/86 
in !3/88) se v prvem odstavku 8. točke v določbi pod 1 števil- 
ka: „2,000.000" nadomesti s številko: „10,000.000". 

V določbi pod 2 se številka: „500.000" nadomesti s števil- 
ko: „5,000.000". 

V določbi pod 12 se številka: „500.000" nadomesti s šte- 
vilko: „1,000.000". 

V določbi pod 14 se številka: „200.000" nadomesti s šte- 
vilko: „1,000.000". 

2-V 1°. točki se številka: „100.000" nadomesti s številko: 
^500.000 . 

3. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu SFRJ. 

P. št. 28000 
Beograd, 3. februarja 1989 

Zvezni sekretar 
za ekonomske odnose s 

tujino: 
Nenad Krekic 1. r. 

109. 

Na podlagi drugega odstavka 26. člena in prvega odstav- 
ka 41. člena zakona o merskih enotah in merilih (Uradni list 
SFRJ št. 9/84 in 59/86) izdaja direktor Zveznega zavoda za 
mere in plemenite kovine 

ODREDBO 
O SPREMEMBI ODREDBE O ROKIH, V KATERIH SE PE- 

RIODIČNO PREGLEDUJEJO ETALONI IN MERILA 
1. V odredbi o rokih, v katerih se periodično pregledujejo 

etaloni in merila (Uradni list SFRJ št. 26/84) se v 3. točki pod 
13 v določbi pod d) beseda: „osem" nadomesti z besedo: „dva- 
najst". 

2. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1990. 

Št. 02 - 1851/1 
Beograd, 6. januarja 1989 

Direktor 
Zveznega zavoda za mere in 

plemenite kovine: 
Milan Mežek 1. r. 

110. 

Na podlagi 22. člena in 15. točke prvega odstavka 66. čle- 
na zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank av- 
tonomnih pokrajin (Uradni list SFRJ št. 49/76, 41/81, 26/84 
in 71/86) izdaja Svet guvernerjev v soglasju z Zveznim iz- 
vršnim svetom 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O OBRESTNIH MERAH ZA 
SREDSTVA, DEPONIRANA PRI NARODNI BANKI JU- 

GOSLAVIJE, NARODNIH BANKAH REPUBLIK IN 
NARODNIH BANKAH AVTONOMNIH POKRAJIN 

1. V sklepu o obrestnih merah za sredstva, deponirana pri 
Narodni banki Jugoslavije, narodnih bankah republik in na- 
rodnih bankah avtonomnih pokrajin (Uradni list SFRJ št 
53/86, 70/87, 86/87, 29/88, 53/88 "in 65/88^ se v prvem od- 
stavku j. točke v določbi pod I) besede: „po obrestni meri 15% 
na leto" nadomestijo 2 besedami: „po obrestni meri 25% na le- 
to". 

2 Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v' Urad- 
nem listu SFRJ, uporablja pa se za obračun obresti od februar- 
ja 1989. 

O. št. 13 
Beograd, 9. februarja 1989 

Predsednik 
Sveta guvernerjev; 

guverner 
Narodne banke Jugoslavije 

Dušan Vlatković i. r. 

111. 

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 40.a člena zakona o 
celotnem prihodku in dohodku (Uradni list SFRJ št. 72/86, 
42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 in 61/88) objavlja Narodna 
banka Jugoslavije 

SPOROČILO 
O RAZMERJU MED STOPNJO RASTI CEN PROIZVA- 
JALCEV INDUSTRIJSKIH PROIZVODOV IN STOPNJA- 

MI RASTI SREDNJIH TEČAJEV TUJIH VALUT ZA 
JANUAR 1989 

1. Koeficienti počasnejše rasti tečajev tujih valut od rasti 
cen proizvajalcev industrijskih proizvodov za januar 1989 zna- 
šajo: 
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Šifra Država 
Oznaka 
valute 

Koeficient za 
januar 1989 

1 

036 Avstralija 
040 Avstrija 
124 Kanada 
208 Danska 
246 Finska 
250 Francija 
280 Nemčija, ZR 
380 Italija 
392 Japonska 
474 K u vaj t 

Nizozemska 
Norveška 

620 Portugalska 
752 Švedska 
756 Švica 
826 Velika Britanija 

ZDA 
Evropska obračun, enota 

528 
578 

840 
955 
992 Belgija 
993 Belgija 
995 Španija 

Obračunski dolar 

(AUD) 
(ATS) 
(CAD) 
(DKK) 
(FIM) 
(FRF) 
(DEM) 
(1TL) 
(JPY) 

(KWD) 
(NLG) 
(NOK) 
(PTE) 
(SE K.) 
(CHF) 
(GBP) 
(USD) 
(ХВА) 
(BEL) 
(BEC) 
(ESB) 

(USD YU) 

0,143 
1,052 
0,260 
1,161 
0,730 
0,946 
1,011 
0,925 
0,772 
0,636 
1,024 
0,637 
0,824 
0,752 
1,143 
0,620 
0,342 
0,928 
1,027 
0,998 
0,470 
0,342 

SR Črna gora 
SR Hrvatska 
SR Makedonija 
SR Slovenija 
SR Srbija 
SAP Kosovo 
SAP Vojvodina 

S. št. 4 
Beograd, 7. februarja 1989 

Guverner 
Narodne banke Jugoslavije: 

Dušan Vlatkovic 1. r. 

94.091,2 
1.252.935,2 

257.170,7 
925.080,0 

1.065.940,5 
96.279,8 

418.080,0 

51.929.0 
691.494,9 
141.932,6 
510.551,6 
844.651,2 

76.292.1 
331.286,6 

42.162,2 
561.440.3 
115.238,1 
414.528.4 
221.289,3 

19.987,7 
86.793,4 

Skupaj 4.724.585,6 2.987.561,0 1.737.024,6 

2. Mesečne akontacije sredstev Sklada iz I. točke tega 
sklepa znašajo: 

od tega 

Republike in avtonomni 
pokrajini 

z združevanjem obvezno S K U P A J dcia in sredstev posojilo 

1 

- v mio din - 

Republike in avtonomni 
pokrajini 

z združevanjem obvezno SKUPAJ dela jn sre<jstev posojilo 

SR Bosna in Herce- 
govina 

1 

SR Bosna in Herce- 
govina 

SR Črna gora 
SR Hrvatska 
SR Makedonija 
SR Slovenija 
SR Srbija 
SAP Kosovo 
SAP Vojvodina 

51.250,7 
7.840,9 

104.411,3 
21.430,9 
77.090,0 
88.828,4 

8.023,3 
34.840,0 

28.285,2 
4.327,4 

57.624.6 
11.827.7 
42.546,0 
70.387,6 

6.357,7 
27.607,2 

22.965,5 
3.513.5 

46.786,7 
9.603,2 

34.544,0 
18.440,0 

1.665.6 
7.232,6 

Skupaj 393.715,5 248.963,4 144.752,1 

112. 
Na podlagi 11, člena zakona o sredstvih Sklada federaci- 

je za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 1986-1990 (Unicl"1 

list SFRJ št. 75/85 in 31/87) in 2. točke drugega odstavka 31. 
člena statuta Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
(Uradni list SFRJ št. 61/86) je sprejela skupščina Sklada fede- 
raciie za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in avtonomnih pokrajin na 17. seji dne 3.. janu- 
arja 1989 

SKLEP 

O LETNI IN MESEČNI AKONTACIJI SREDSTEV SKLA- 
DA FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HrrREJ^EGA 
RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUB- 

LIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN ZA LETO 1989 
1 Letna akontacija sredstev Sklada federacije za krediti- 

ranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin za leto 1989 (v nadaljnjem besedilu: 
Sklad) znaša: 

- v mio din - 

3. Ta sklep se uporablja od 1. januarja 1989. 
4. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

SFRJ. 

02 Št. 40/4-89 
Beograd, 31. januarja 1989 

Skupščina Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin 

Predsednik: 
Drago Štiglić 1. r. 

615.008,2 339.423,0 275.585,2 

113. 

Na podlagi četrtega odstavka 59. člena zakona o dajanju 
zdravil v promet (Uradni list SFRJ št. 43/86) izdaja Zvezni ko- 
mite za delo, zdravstvo in socialno politiko 

ODLOČBO 

O TEM, DA SE VZAME IZ PROMETA ZDRAVILO AMO- 
X!L, TABLETE 16 x 500 mg, SERIJE ŠT. 751108, KI GA IZ- 

DELUJE TOVARNA „PLIVA" IZ ZAGREBA 

1. Iz prometa se vzame zdravilo Amoxil, tablete 16 x j* 0 
mg, serije št. 751108, ki ga izdeluje tovarna „Pliva" - Zagreb, 
ker je bilo ugotovljeno, da ne ustreza pogojem, določenim v 
zakonu o dajanju zdravil v promet, in predpisom, izdanim na 
podlagi tega zakona. 
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2. Organizacije združenega dela, pri katerih je zdravilo 
navedene serije iz 1. točke te odločbe, morajo vse njegove koli- 
čine, ki so pri njih, vrniti proizvajalcu v osmih dneh po uvelja- 
vitvi te odločbe. - 

3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu SFRJ. 

Št. 06-89 
Beograd, 16. januarja 1989 

Predsednik 
Zveznega komiteja za delo, 

zdravstvo in socialno politiko: 
dr. Janko Obočki 1. r. 

114. 

Na podlagi četrtega odstavka 59. člena zakona o dajanju 
zdravil v promet (Uradni list SFRJ št. 43/86) izdaja Zvezni ko- 
mite za delo, zdravstvo in socialno politiko 

ODLOČBO 
O TEM, DA SE VZAME IZ PROMETA ZDRAVILO JUGO- 
CILLIN, AMPULE 50 x 800.000 ENOT, SERIJ ŠT. 20220388, 
20270388, 20340388, 21960388, 21970388, 22040388, 22050388' 
22610388,26770488 IN 26780488, KI GA IZDELUJE TOVAR- 

NA „GALENIKA" IZ ZEMUNA 
!. Iz prometa se vzame zdravilo JUGOCILLIN, ampule 

50 x 800.000 enot, serij št. 20220388, 20270388, 20340388 
21970388 22040388, 22050388, 226I0388, 26770488 

in 26/80488, ki ga izdeluje tovarna „Galenika" - Zemun, ker je 
bilo ugotovljeno, da ne ustreza pogojem, določenim v zakonu 
o dajanju zdravil v promet, in predpisom, izdanim na podlagi 
tega zakona. 

2. Organizacije združenega dela, pri katerih je zdravilo 
navedenih serij iz 1. točke te odločbe, morajo vse njegove koli- 

■ čine, ki so pri njih, vrniti proizvajalcu v osmih dneh po uvelia- 
vitvi te odločbe. 

3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi u 
Uradnem listu SFRJ. 

Št. 06-90 
Beograd, 16. januarja 1989 

Predsednik 
Zveznega komiteja za delo, 

zdravstvo in socialno politiko: 
dr. Janko Obočki 1. r. 

„7) Mićo Kostić, direktor Pokrajinske uprave za vpraša- 
nja borcev in invalidov - kot delegat Izvršnega sveta Skupščine 
SAP Kosovo;" 

2. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

01 št. 899/88 
Beograd, 9. februarja 1989 

Predsednik 
Zveznega komiteja za 

vprašanje borcev in vojaških 
invalidov; 

 Milan Šešiija I. r. 

POSTAVITVE IN RAZREŠITVE 

Na podlagi 238. člena zakona o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih or- 
ganih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/85 in 37/88) izda- 
ja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 
O POSTAVITVI NAMESTNICE DIREKTORJA ZVEZNE- 

GA ZAVODA ZA INFORMATIKO 
Za namestnico direktorja Zveznega zavoda za informati- 

ko se postavi Vesna Pajković-Pudar, dosedanja direktorica 
ERC v Zveznem zavodu za informatiko. 

S. p. p. št. 74 
Beograd, 19. januarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarić I. r. 

Na podlagi prvega odstavka 244. člena zakona o temeljih 
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zvez- 
nih upravnih organih (Uradni list SFRJ št. 23/78,21/82, 18/85 
in 37/88) izdaja Zvezni izvršni svet 

115. 

Na podlagi prvega odstavka 3. točke odloka o sestavi 
zveznih komitejev (Uradni list SFRJ št. 26/78, 1/80, 41/80 in 
24/86) izdaja predsednik Zveznega komiteja za vprašanja bor- 
cev in vojaških invalidov 

ODLOČBO 
O SPREMEMBI ODLOČBE O SESTAVI ZVEZNEGA KO- 

MITEJA ZA VPRAŠANJA BORCEV IN VOJAŠKIH 
INVALIDOV 

I. V odločbi o sestavi Zveznega komiteja za vprašanja 
borcev m vojaških invalidov (Uradni list SFRJ št. 35/86 in 
63/86) se v 1. točki pod b) določba pod 7 spremeni, tako da se 
glasi: 

ODLOČBO 
O POSTAVITVI POMOČNIKA ZVEZNEGA SEKRETARJA 

ZA GOSPODARSTVO 
Za pomočnika zveznega sekretarja za gospodarstvo se 

postavi Zivko Žužul, dosedanji direktor DO „Pionirka" v 
Imotskem. 

S. p. p. št. 75 
Beograd, 19. januarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemijarič I. r. 
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Na podlagi prvega odstavka 244. člena zakona o temeljih 
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svet" *ег 

nih upravnih organih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/8. 
in 37/88) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O POSTAVITVI SVETOVALCA ZVEZNEGA SEKRETAR- 
JA ZA GOSPODARSTVO 

Za svetovalca zveznega sekretarja za gospodarstvo se po- 
stavi Fatmir Gashi, prej svetovalec predsednika Zveznega ko- 
miteja za energetiko in industrijo. 

S. p. p. št. 76 
Beograd, 19. januarja 1989 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič 1. r. 

VSEBINA 
Stran 

. .  249 
93. Zakon o finančnem poslovanju 

94. Zakon o bankah in drugih finančnih organizacijah 252 

95. Zakon o začasnih ukrepih o spremembah in do- 
polnitvah zakona o kompenzacijah za določene ^ 
proizvode  

96. Zakon o spremembah zakona o zveznih sodnih ^ 
taksah   

97. Uredba o začasnem povečanju, zmanjšanju oziro- 
ma odpravi stopenj temeljnega davka od prometa ^ 
naftnih derivatov , 

98. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o kriterijih, 
ki se bodo uporabljali za dovoljevanje uvoza blaga 
brez carine oziroma po znižani carinski stopnji za- 
radi proizvodnje blaga za izvoz 

99. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
plačilu posebne takse za uvoženo blago  

100. Odlok o spremembi odloka o višini davščine za ^ 
carinsko evidentiranje 

101. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
vračilu davčnih, carinskih in drugih davščin ter o 
drugih ukrepih za spodbujanje izvoza 

102. Odlok o otvoritvi konzulata Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije v Denverju, Zvezna država Colorado, Združene države Amenke  

Stran 

103. Odlok o določitvi blaga, za katero se plača pri 
uvozu posebna davščina za izravnavo davčne ob-      — 262 rememtve  

104. Odlok o določitvi pristojbine za ceste, ki se doda k 
ceni naftnih derivatov 266 

105. Odlok o določitvi cene iz drugega odstavka 2. čle- 
na zakona o kompenzacijah za določene proizvo- 
de in zneska kompenzacije za pasterizirano mleko 267 

106. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o najvišji 
ceni pšenične moke tipa „850" in najvišji ceni os- 
novne vrste pšeničnega kruha iz pšenične moke ti- 

0,n„  267 pa „850   

107. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati jugoslovanski državljani, ki se 
zaposlijo v predstavništvih tujih oseb v Jugoslaviji - 267 

108. Odredba o spremembah odredbe o vlaganju prijav 
o sklenjenih pogodbah o zunanjetrgovinskem pro-  268 metu  

109. Odredba o spremembi odredbe o rokih, v katerih 
se periodično pregledujejo etaloni in merila 268 

110. Sklep o spremembi sklepa o obrestnih merah za 
sredstva, deponirana pri Narodni banki Jugoslavi- 
je, narodnih bankah republik in narodnih bankah ^ 
avtonomnih pokrajin ^ 

111. Sporočilo o razmerju med stopnjami rasti cen pro- 
izvajalcev industrijskih proizvodov in stopnjami 
rasti srednjih tečajev tujih valut za januar 1989 ^68 

112. Sklep o letni in mesečni akontaciji sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih po- 
krajin za leto 1989   

113. Odločba o tem, da se vzame iz prometa zdravilo 
Amoxil, tablete 16 x 500 mg, serije št. 751108, ki 
ga izdeluje tovarna „Pliva" iz Zagreba 269 

114. Odločba o tem, da se vzame iz prometa zdravilo 
Jugocillin, ampule 50 x 800.000 enot, serij št. 
20220388, 20270388, 20340388, 21960388, 
21970388, 22040388, 22050388, 22610388, 
26770488 in 26780488, ki ga izdeluje tovarna „Ga-  270 
lenika" iz Zemuna  

115i Odločba o spremembi odločbe o sestavi Zveznega 
komiteja za vprašanja borcev in vojaških invalidov 270 

__ ' 270 
Postavitve in razrešitve  
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NOVO! 
NOVO! 

Neposredno po sprejetju v Skupščini SFRJ bomo v Uradnem listu SFRJ izdali v posebni knjižici 
(srbohrvaščina, latinica) 

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU 

(Z ZAKONOM O MENICI, ZAKONOM O ČEKU 
IZPISKI IZ ZAKONA O OBLIGACIJSKIH RAZMERJIH) 

Лп *ak0n,0 0 fi.nančn?m poslovanju ureja na način, ki ustreza zahtevam tržnega gospodarstva finančno poslovanje podjetij in dragih družbenih pravnih oseb. g gospodarstva, 
. .. пЈе£.9^0 izdajo nehajo veljati zakon o razšiijeni reprodukciji in minulem delu /akon n no 

«Sd%^ in 8aranciJ 23 investiciie i" zakon o zavarovanju pV 

o 0 me"id- 2ak0"a o 

Cena 50.000 din 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU 
(srbohrvaščina, latinica) 

ku к' 50 i0 dosle-' игеЈаИ .tri-'e zakoni: zakon o celotnem prihodku in dohod- 
<irož,,enib sreds,ev',ег pomtni оМи,по 

Nanaša se na vse oblike, ki jih glede organizacije predvideva zakon o oodietiih Tako iV ure 

Cena 25.000 din 
Za vse predpise bodo predgovore napisali ugledni strokovnjaki za posamezna podroeja. 

Naročil, pošiijite n.sl,,: CZZ URADNI LIST SFRJ, Beograd, Jova.a Ris.ić. 1, poi,„i pted.| 
226, telefon 651-341, teleks 11756 

  

ČZZ URADNI LIST SFRJ 

11000 Beograd, J, Ristica 1 

NAROČILNICA 
S tem nepreklicno naročamo; 

600680 ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU 

600670 ZAKON O RAČUNOVODSTVU 
Plačilo v zakonskem roku. Fizične osebe s povzetjem. 
V primeru spora je pristojno ustrezno sodišče v Beogradu. 
Naročnikov naslov:  

■ knjig. 

• knjig. 

(žiro račun) 

198 
/M.P./ Naročnikov podpis: 

650-155 interna iS. - Tiska Beograjski založniško-grafični zavod. Beograd, Bu^ofvJde МШаЛл V ' ' 


