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ZIS pripravlja več zakonov, ki jih bo potrebno
sprejeti v letošnjem letu na podlagi smernic za
reformo gospodarskega sistema. Pri pripravi zakopovso upoštevane tudi rešitve v osnutku amandmajev k ustavi SFRJ. Objavljamo sklop zakonov
s področja ekonomskih odnosov s tujino, ki jih je
Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in
pokrajin s predlogom, da se o njih opravi predhodna razprava. To so delovni osnutki zakonov
o zunanjetrgovinskem prometu, o tujih vlaganjih,
o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini in
o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko
sodelovanje. O teh delovnih osnutkih zakonov bo
potekala široka razprava v delovnih telesih skupščine in zborov, na sejah zborov in v drugih organih
in organizacijah. V te razprave bo potrebno pritegniti čimveč znanstvenih, strokovnih in drugih institucij z željo, da bo že v tej fazi obravnave dosežen
kvaliteten prispevek. Skupina delegatov za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ
bo na podlagi zbranih stališč in predlogov pripravila
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mnenje, ki bo posredovano do 10. novembra 1988
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
V kratkem pričakujemo še druge zakone, ki bi jih
prav tako obravnavali v predhodnem postopku. To
so zakoni s področij denarnega sistema, bančništva, davčnega sistema in še ostali zakoni
s področja ekonomskih odnosov s tujino. Tudi te
zakone bomo objavili v Poročevalcu. Poleg tega
bomo objavili tudi sistemske zakone iz pristojnosti
Zveznega zbora Skupščine SFRJ (zakon o podjetjih,
zakon o delovnih razmerjih, zakon o knjigovodstvu
in druge). Tudi o teh zakonih bo organizirana široka
javna razprava, mnenja za delegate iz SR Slovenije
v Zveznem zboru pa bo, kot že nekajkrat doslej,
predvidoma oblikovala Konferenca samoupravnih
organizacij in skupnosti.
Po sprejetju ustavnih amandmajev bodo osnutki
zakonov v zvezi z izvajanjem gospodarske reforme
predloženi skupščinam republik in avtonomnih
pokrajin, ki naj bi jih obravnavale še v mesecu
decembru, da bi lahko začeli veljati 1. 1. 1989.

DELOVNO GRADIVO

OSNUTEK ZAKONA
o tujih vlaganjih (ESA-565)

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Tuje osebe lahko vlagajo sredstva v vse proizvodne in
storitvene dejavnosti v Socialistični federativni republiki
Jugoslaviji, razen v zavarovanje in redno šolstvo, če z zakonom ni drugače urejeno.
2. člen
Tuja oseba po tem zakonu sta pravna oseba, katere sedež je
v tujini, in fizična oseba, katere stalno prebivališče je v tujini (v
nadaljnjem besedilu: tuji vlagatelj).
Domači vlagatelj je lahko organizacija združenega dela,
družbenopolitična skupnost, banka ali druga finančna organizacija, pogodbena organizacija združenega dela, zadruga in
domača fizična oseba.
Domača fizična oseba lahko v skladu s predpisi sklene
s tujim vlagateljem pogodbo o vlaganju v družbo z omejeno
odgovornostjo.
Domača fizična oseba lahko pridobiva delnice delniških
družb, ustanovljenih po tem zakonu, v skladu s predpisi, ki
urejajo pridobivanje delnic fizičnih oseb v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji in razpolaganje z njimi.
Alternativa: tretji in četrti odstavek se črtata.
3. člen
Vloge domačih vlagateljev so lahko v dinarjih, stvareh in
pravicah, vloge tujih vlagateljev pa v devizah, stvareh, pravicah in dinarjih, ki se lahko po predpisih o deviznem poslovanju transferirajo v tujino.
Tuji vlagatelj lahko v okviru vrednosti vloženih sredstev
vloži opremo, reprodukcijski material ali surovine, ki se ne
proizvajajo v Jugoslaviji oziroma ki se ne proizvajajo
v ustrezni kakovosti in količinah ter po ustreznih cenah ali se
ne morejo dobaviti v ustreznih rokih.
Stvari in pravice iž prvega odstavka tega člena se morajo
realno oceniti v skladu z zveznim zakonom.
4. člen
Tuji vlagatelj lahko vlaga tudi dinarje, pridobljene z izterjavo terjatev iz naslova jugoslovanskega dolga (konverzija
dolga v vlogo).
5. člen
Pravice tujih vlagateljev iz naslova vloženih sredstev so
zavarovane s tem zakonom in se ne smejo zmanjšati z drugim
zakonom in drugim predpisom.
Pravice tujih vlagateljev iz naslova vloženih sredstev po
prvem odstavku tega člena so pravice, določene s pogodbo
o vlaganju in pravili družbe, če je pogodbo in pravila odobril
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino in če jih
je registriralo pristojno sodišče.
6. člen
če se po dnevu, ko je postala pogodba o vlaganju polnoveIjavna, spremeni zakon, na podlagi katerega je bila sklenjena,
se za razmerja, določena z omenjeno pogodbo, uporabljajo
določbe pogodbe, pravil družbe in zakona, ki so veljale na
dan, ko je postala pogodba polnoveljavna, če je to za vlagatelje ugodneje ali če vlagatelji določenih vprašanj ne uredijo
sporazumno v skladu s spremenjenimi določbami zakona.
7. člen
Pri urejanju cen, izvoza, uvoza, carine in drugih uvoznih
davščin, obdavčevanja in drugih pogojev za poslovanje orga- ■
nizaoija, v katero so tuji vlagatelji vložili sredstva, ne sme biti
v neugodnejšem položaju kot druge organizacije.
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Z ukrepi davčne politike se spodbujajo tuje osebe, da vlagajo sredstva v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.
Tuji
1) v
2) v
3) v
4) v
5) v
6) v

8. člen
vlagatelj lahko vlaga sredstva:
organizacijo skupnega poslovanja:
družbo z omejeno odgovornostjo:
delniško družbo;
banko in drugo finančno, organizacijo:
pogodbeno organizacijo združenega dela in zadrugo;
druge oblike združenega dela, določene z zakonom.

II. VLAGANJE V ORGANIZACIJO SKUPNEGA
POSLOVANJA
9. člen
Tuji vlagatelj lahko vloži sredstva v organizacijo združenega
dela, ki že obstaja ali bo ustanovljena (v nadaljnjem besedilu:
organizacija skupnega poslovanja).
Vloga tujega vlagatelja v organizacijo skupnega poslovanja
ne sme biti manjša od 30% celotnih vlog.
Alternativa: drugi odstavek se črta.
10. člen
Organizacija skupnega poslovanja se vpiše v sodni register
s podatki, o vlagateljih in trajanju vlaganj.
11. člen
Organizacija skupnega poslovanja posluje po jugoslovanskih predpisih v skladu s pogodbo o vlaganju.
12. člen
Pogodba o vlaganju v organizacijo skupnega poslovanja (v
nadaljnjem besedilu: pogodba o vlaganju) ureja medsebojna
razmerja vlagateljev.
Pogodba o vlaganju mora biti sklenjena pisno.
Pogodbo o vlaganju odobri zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino.
Pogodba o vlaganju, ki ni sklenjena pisno in ki je ni odobril
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, nima
pravnega učinka.
13. člen
Pogodba o vlaganju vsebuje predvsem:
1) pogodbenice;
2) predmet poslovanja organizacije skupnega poslovanja;
3) obliko vlaganja in znesek sredstev vsakega vlagatelja ter
način ugotavljanja deležev sredstev vlagateljev v celotnem
vlaganju;
4) način ugotavljanja in razporejanja dobička in izgube
organizacije skupnega poslovanja;
5) način odločanja vlagateljev;
6) veljavnost pogodbe o vlaganju in način vračanja vlog;.
7) postopek v primeru spora.
14. člen
Vrednost vlog posameznih vlagateljev se izkazuje v isti
valuti na način, določen s pogodbo o vlaganju.
S pogodbo o vlaganju se lahko določi obračunavanje obresti za prejšnje vloge ali obračunavanje diskonta za poznejše
vloge.
15. člen
Ce gre za vlaganje v obstoječo organizacijo združenega
poročevalec

dela. lahko vlagatelji s pogodbo predvidijo spremembe, ki
bodo v zadevni organizaciji opravljene v njenem statusu in
drugih samoupravnih splošnih aktih.
Spremembe iz prvega odstavka tega člena se lahko nanašajo predvsem:
1) na izključitev odgovornosti organizacije združenega
dela za obveznosti, nastale pred sklenitvijo pogodbe o vlaganju;
2) na prenos določenih pristojnosti z organa upravljanja na
poslovodni odbor.
1. Upravljanje organizacije skupnega
poslovanja
16. člen
S pogodbo o vlaganju zaradi ustanovitve organizacije skupnega poslovanja se uredijo pravice in obveznosti vlagateljev
do zadevne organizacije v -ustanavljanju in po konstituiranju.
Statut in samoupravni splošni akti organizacije iz prvega
odstavka tega člena morajo biti v skladu s pogodbo o vlaganju.
17. člen
S pogodbo o vlaganju se lahko določi, da vlagatelji in
organizacije skupnega poslovanja odločajo v poslovodnem
odboru o vseh vprašanjih poslovanja zadevne organizacije.
18. člen
S pogodbo o vlaganju se določijo sestava, izvolitev in način
dela poslovodnega odbora.
Člani poslovodnega odbora glasujejo v poslovodnem
odboru na podlagi pooblastila iz pogodbe o vlaganju ali na
podlagi poprejšnjega pooblastila ali sklepa pristojnega organa.
19. člen
S pogodbo o vlaganju se lahko določi, da poslovodni odbor
predlaga delavskemu svetu imenovanje in razrešitev direktorja in vodilnih delavcev v organizaciji skupnega poslovanja.
2. Poslovne knjige, zaključni račun in finančni
rezultati
20. člen
Organizacija skupnega poslovanja mora evidentirati spremembe finančnega stanja in rezultatov poslovanja, zagotoviti
ustrezne evidence in obračune, ki omogočajo spremljanje in
usresničevanje pogodbe o vlaganju, ter izdelovati periodične
obračune in zaključni račun.
i
21. člen
Po poravnavi vrednosti porabljenega materiala, cene uporabljenih storitev in drugih materialnih stroiškov in amortizacije se dobi dohodek organizacije skupnega poslovanja za
določeno obdobje.
Organizacija skupnega poslovanja izloča iz ustvarjenega
dohodka sredstva za osebne dohodke, za skupno in splošno
porabo, davke in prispevke ter druge obveznosti iz dohodka.
Če se dohodek ne ustvari ali če ne zadostuje za kritje
obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da je
nastala izguba v organizaciji skupnega poslovanja.
Ostanek dohodka po izločanjih iz prvega odstavka tega
člena je dobiček organizacije skupnega poslovanja.
Opomba:
„
22. člen bo dokončno določen, ko bo izdan predpis o osebnih dohodkih, splošni in skupni porabi.
22. člen
Tuji vlagatelj je udeležen pri ustvarjenem dobičku organizacije skupnega poslovanja v sorazmerju s sredstvi, ki jih je
vložil.
Tuji vlagatelj lahko sprejme dobiček ali vlogo v dinarjih ali
v ustrezni vrednosti v proizvodih in storitvah organizacije
skupnega poslovanj^če je tako določeno s pogodbo o vlaganju.
™
poročevalec

Tuji vlagatelj lahko z dinarji iz prvega odstavka tega člena
plačuje storitve in kupuje v Jugoslaviji proizvode, ki jih lahko
iz Jugoslavije prosto odnaša.
23. člen
Tuji vlagatelj ima pravico vpogleda v poslovne knjnige in
druge listine, pomembne za uspeh in stanje premoženja organizacije skupnega poslovanja.
Tuji vlagatelj lahko sam ali po specializirani organizaciji pregleda finančno poslovanje organizacije skupnega poslovanja.
3. Rezervni sklad, kritje izgube in ponovno
investiranje dobička
24. člen
Iz ustvarjenega dobička izloča organizacija skupnega
poslovanja sredstva za ustvarjanje in obnavljanje rezerv
v sorazmerju z vloženimi sredstvi.
Letne zneske izločanja sredstev iz prvega odstavka tega
člena določijo vlagatelji in organizacija skupnega poslovanja
v poslovodnem odboru.
25. člen
Dobiček iz skupnega poslovanja se lahko ponovno investira
v isto skupno poslovanje ali dvigne.
O ponovnem investiranju odloči poslovodni odbor.
26. člen
,
Izguba organizacije skupnega poslovanja, ki odpade na
tujega vlagatelja, se lahko krije iz njegovega dela v rezervnem
skladu, v breme vloženih sredstev, dodatnih vlaganj in drugih
sredstev v skladu s pogodbo o vlaganju.
Za obveznosti organizacije skupnega poslovanja odgovarjajo vlagatelji do višine vloženih sredstev, če s pogodbo o vlaganju ni določena odgovornost, večja od vloženih sredstev.
4. Trajanje in prenehanje vlaganja
v organizacijo skupnega poslovanja
27. člen
Pogodba o vlaganju se sklene za določen ali nedoločen
čas.
S pogodbo o vlaganju za določen čas se lahko predvidi
avtomatično podaljševanje njene veljavnosti za določen čas,
če je pred potekom veljavnosti ne razveže noben vlagatelj.
Pogodba o vlaganju se lahko razveže samo iz razlogov, ki
so v njej predvideni. Poslovanje z izgubo ne more biti razlog
za enostransko razvezo pogodbe, razen kadar se izguba
lahko pripiše ravnanju ali opustitvi drugih vlagateljev.
Vlagatelj ima pravico razvezati pogodbo, če pravic in obveznosti iz pogodbe ni več mogoče uresničevati zaradi višje sile
ali zaradi okoliščin, ki so nastale po njeni sklenitvi.
Vlagatelji lahko razvežejo pogodbo sporazumno.
Kadar pogodbo razveže eden ali več vlagateljev, to ne
pomeni, da je nehala veljati za druge vlagatelje, če s pogodbo
ni drugače določeno.
28. člen
Vlagatelj lahko proda svojo vlogo drugi domači ali tuji
osebi, če to s pogodbo ni izključeno. Predkupno pravico
imajo drugi vlagatelji.
Z nakupom vloge stopi kupec v vse pravice in obveznosti
prejšnjega vlagatelja.
29. člen
Udeležba tujega vlagatelja v organizaciji skupnega poslovanja preneha, ko se mu v skladu s pogodbo vrne vloga.
Če je s pogodbo dogovorjeno postopno vračanje vloge, se
udeležba tujega vlagatelja v organizaciji skupnega poslovanja
zmanjša za znesek vrnjene vloge.
Skupno poslovanje preneha tudi s prenehanjem organizacije skupnega poslovanja.
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30. člen
S prenehanjem vlaganja oziroma s prenehanjem organizacije skupnega poslovanja si vlagatelji pridobijo pravico do
udeležbe pri delitvi neto vrednosti premoženja organizacije
skupnega poslovanja.
S pogodbo se lahko določi, da so vlagatelji udeleženi pri
delitvi premoženja organizacije skupnega poslovanja na podlagi ocene vrednosti premoženja ali na drug način.
III. VLAGANJE V DRUŽBO Z OMEJENO
ODGOVORNOSTJO
31. člen
Družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu:
družba) je družba, ki ima določena sredstva (nominalni kapital), v katerih je vsak vlagatelj udeležen s po eno vlogo
(osnovna vloga). Ni nujno, da so osnovne vloge enake, prenašajo pa se lahko samo v skladu s pogodbo o vlaganju.
Obveznost vlagateljev do družbe so samo dajatve, določene
s pravili družbe. Vlagatelj je družbi odgovoren do višine svoje
vpisane vloge, za vplačilo drugih vlagateljev pa samo do
zneska nominalnega kapitala, če je tako določeno s pogodbo
o vlaganju in pravilih družbe.
Vlagatelji niso odgovorni za obveznosti družbe.
32. člen
Osnovna vloga vsakega vlagatelja je njegov delež v nominalnem kapitalu družbe.
33. člen
Družba ima svoja pravila.
Pravila družbe (v nadaljnjem besedilu: pravila) so dokument, o katerem so se strinjali vlagatelji pri sklenitvi pogodbe
o vlaganju, določa pa cilje združevanja, organizacijska
načela, način upravljanja družbe ter druga vprašanja,
bistvena za družbo, v skladu s pogodbo o vlaganju.
Pravila morajo vsebovati:
a) firmo in naslov sedeža družbe v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji;
b) predmet poslovanja in predvideno trajanje družbe:
c) ime valgatelja in naslov glavnega sedeža ter imena in
naslove pooblaščenih predstavnikov vlagatelja:
d) celotni znesek nominalnega kapitala, vrsto in znesek
osnovne vloge vsakega vlagatelja in njihovo medsebojno razmerje, način prenosa vlog, delitve dobička in izgube;
e) organizacijo upravljanja družbe, določbe o upravnem
odboru in zboru (če so se vlagatelji zanj dogovorili), o odgovornosti glavnega direktorja in njegovega namestnika,
o skupnem številu in pooblastilih drugega vodilnega osebja
ter o načinu njihovega imenovanja in razreševanja;
f) pravice delavčev in njihovih organov;
g) število članov nadzornega organa, če so se vlagatelji
dogovorili, da bo tak organ;
h) načela, ki se nanašajo na vodenje financ, knjig in kontrolo
knjigovodstva;
i) prenehanje in likvidacijo družbe;
j) postopek za spremembe pravil,
34. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino odobri
pogodbo o vlaganju in pravila ter nadzoruje izpolnjevanje
pogodbe in izvajanje pravil.
35. člen
Za ustanovitev družbe je potreben nominalni kapital najmanj v vrednosti dinarske protivrednosti 50.000 ZDA dolarjev,
od tega morajo biti najmanj 30% vloge tujih vlagateljev.
Če domača fizična oseba sklene s tujim vlagateljem
pogodbo o vlaganju v družbo z omejeno odgovornostjo, je
potreben nominalni kapital najmanj v dinarski protivrednosti
20.000 ZDA dolarjev.
36. člen
Najmanj polovica nominalnega kapitala in polovica vloge
vsakega tujega vlagatelja morata biti vplačani v gotovini.
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Odmik od tega pravila je dovoljen samo na podlagi posebnega dovoljenja zveznega upravnega organa za ekonomske
odnose s tujino. To dovoljenje se izda pri odobritvi pogodbe
o vlaganju.
37. člen
Nominalni kapital morajo vlagatelji vplačati brez obremenitev ali kakršnihkoli omejitev v času in na mestu, ki sta določena s pravili. Z vloženimi sredstvi družba prosto razpolaga.
Vložene pravice imajo lahko omejitve, če jih odobri zvezni
upravni organ za ekonomske odnose s tujino.
38. člen
Vlagatelj ima lahko samo eno vlogo, ki se lahko poveča
samo z nakupom vlog drugih vlagateljev v zadevno družbo.
39. člen
S pravili se lahko predpiše, da upravni odbor družbe sklene,
da se pošlje poziv za vplačilo osnovnih vlog, ki niso bile
popolnoma vplačane v roku, določenem s pravili.
40. člen
Vlagatelj, ki osnovne vloge ni vplačal ob njeni dospelosti,
dolguje družbi zakonske obresti za zamudo pri plačilu. Če
vlagatelj osnovne vloge ni vplačal v 90 dneh po njeni dospelosti, ga lahko vodstvo družbe izključi iz družbe, vendar mora
vlagatelj vplačati vso svojo osnovno vlogo.
41. člen
S pravili se lahko predpiše, da morajo vsi ali posamezni
vlagatelji dajati tudi naknadne vloge za kritje izgube, vendar
morajo biti te naknadne vloge omejene na čas in na znesek in
določene v sorazmerju s prevzetimi osnovnimi vlogami.
Družba vodi knjigo nominalnega kapitala in vlog, v katero
se vpisujejo podatki o vlagateljih, o nominalnem kapitalu,
o vlogah ter drugi podatki, ki jih predpiše zvezni upravni
organ za ekonomske odnose s tujino.
Spremembe podatkov iz tretjega odstavka tega člena se
redno vpisujejo v knjigo nominalnega kapitala.
42. člen
Prenos vlog med vlagatelji ni omejen.
Prenos vlog na tretje osebe je dovoljen samo v skladu
s pravili in ob privolitvi vseh vlagateljev.
S pravili se lahko predpiše, da se mora vloga ponuditi
vlagateljem, preden se ponudi tretjim osebam. O taki ponudbi
obvesti družba vse vlagatelje, ki se morajo o njej izjaviti v 60
dneh po prejemu obvestila.
Če noben vlagatelj pritrdilno ne odgovori na ponudbo za
odkup deleža ali če pokaže interes, vendar do pogodbe ne
pride v naslednjih 30 dneh, ima vlagatelj pravico razpolagati
s svojo vlogo, če s pravili ni drugače določeno.
Pogoji, pod katerimi je bila vloga prenesena na tretje osebe,
ne smejo biti ugodnejši od pogojev, pod katerimi je bila vloga
ponujena drugim vlagateljem.
Za vsak prenos vlog tujih vlagateljev na tujo osebo je
potrebno dovoljenje zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino. Dovoljenje se praviloma ne odreče, če je
bila vloga prenesena v skladu s pravili.
43. člen
Trajanje družbe je odvisno od dogovora vlagateljev, določenega v pogodbi o vlaganju in pravilih. Družba se lahko ustanovi v časovno omejenem ali neomejenem trajanju.
Družba začne z delom, ko se vpiše v sodni register.
Družba se lahko vpiše v sodni register, ko se dobi odobritev
za pogodbo o vlaganju in pravila.
44. člen
Če se vlagatelji naknadno dogovorijo, da podaljšajo trajanje
družbe, ki je bila ustanovljena z omejenim trajanjem, morajo
za to vložiti zahtevo pri zveznem upravnem organu, pristojnem za "odobravanje pogodb o \kganju, najmanj v šestih
mesecih pred potekom trajanja družbe. Zvezni upravni organ
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za ekonomske odnose s tujino mora izdati odločbo o tej
zahtevi v 30 dneh po njenem prejemu.
Vlagatelji morajo v 30 dneh po prejemu odobritve iz prvega
odstavka tega člena uskladiti pravila z odobrenimi spremembami ter spremeniti registracijo pri pristojnem sodišču.
45. člen
Družba preneha:
1) ker je potekel pogodbeni rok trajanja družbe;
2) ker ne more delati zaradi velikih izgub, ki jih je povzročilo
poslovanje ali višja sila;
3) ker dela ne more nadaljevati zaradi ciljev tega, ker kakšen
vlagatelj ni vplačal vloge;
4) ker ne more uresničiti poslovnih ciljev, določenih
s pogodbo o vlaganju;
5) ker so nastale druge okoliščine, ki so kot podlaga za
prenehanje družbe določene s pogodbo o vlaganju in pravili.
V primerih iz 2. točke tega člena sprejme upravni odbor
družbe sklep o prenehanju, ki začne veljati, ko ga potrdi
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko
zahteva, da se opravi ekspertiza višine nastale izgube in
vzrokov zanjo.
V primeru iz 3. točke tega člena mora vlagatelj, ki ni izpolnil
svoje obveznosti, povrniti drugim vlagateljem škodo, ki je
zaradi tega nastala.
46. člen
Z dnem, ko začne veljati sklep o prenehanju družbe, odločijo direktorji družbe o postopku likvidacije ter imenujejo
kandidate za člane likvidacijskega odbora.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino ima
pravico nadzora nad postopkom in izvajanjem likvidacije
družbe.
47. člen
Člani likvidacijskega odbora se imenujejo izmed direktorjev
družbe ali izmed drugih. Vlagatelji lahko imenujejo osebe, ki
bodo nadzorovale delo likvidacijskega odbora, likvidacijski
odbor pa mora tako imenovanim osebam dati na vpogled vse
podatke.
Plačilo likvidacijskih stroškov ima prednost pred, plačilom
drugih stroškov družbe.
48. člen
Med postopkom likvidacije predstavlja družbo odbor za
likvidacijo.
49. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Po poravnavi vseh dolgov se preostalo premoženje razdeli med vlagatelje v sorazmerju z njihovim deležem
v nominalnem kapitalu, če s pogodbo o vlaganju in pravili ni
drugače določeno.
50. člen
Po končanem postopku likvidacije predloži likvidacijski
odbor poročilo upravnemu odboru družbe, ki ga po sprejetju
predloži v potrditev zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino.
Poročilo, ki ga je potrdil zvezni upravni organ iz prvega
odstavka tega člena, se pošlje sodišču, pri katerem je družba
vpisana v sodni register. Sodišče na podlagi poročila likvidacijskega odbora, sklepa upravnega odbora in odločbe upravnega organa izbriše družbo iz registra, s čimer družba preneha.
51. člen
Po prenehanju družbe se njene poslovne knjige izročijo
v hrambo domačemu vlagatelju, ki je imel ob prenehanju
družbe zaradi likvidacije največjo vlogo.
52. člen
V firmi družbe se mora označiti, da gre za družbo z omejeno
odgovornostjo, in sicer s kratico »D. O. O «
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IV. VLAGANJE V DELNIŠKO DRUŽBO
53. člen
Tuja oseba lahko vlaga sredstva v delniško družbo. Za
delniško družbo se uporabljajo določbe tega zakona, ki še
nanašajo tudi na družbo z omejeno odgovornostjo, če z zakonom ni drugače predpisano.
54. člen
Delniška družba ima nominalni kapital razdeljen na enake
delnice. Vsak vlagatelj je v nominalnem kapitalu udeležen
z eno delnico ali več.
Vlagatelji so delniški družbi odgovorni za vplačilo delnic,
predvideno s pravili delniške družbe (v nadaljnjem besedilu;
pravila), niso pa odgovorni za obveznosti delniške družbe.
Za ustanovitev delniške družbe je potrebnih najmanj 10
vlagateljev - ustanoviteljev, od katerih morajo biti najmanj
trije tuji vlagatelji, ter nominalni kapital v dinarski protivrednosti najmanj 1 milijon ZDA dolarjev, od tega mora biti najmanj 40% vlog tujih vlagateljev.
Vlagatelj - ustanovitelj je oseba, ki podpiše pravila.
55. člen
Vpis delnic mora biti brezpogojen in neomejen.
Najmanj 40% nominalnega kapitala mora biti vplačanih
v gotovini.
Z zakonom se lahko določi poseben postopek za oceno
vrednosti vlog, ki so bile vplačane v gotovini.
56. člen
Če sta število vlagateljev in vrednost nominalnega kapitala
manjša od števila, določenega s pravili, ima vsak vlagatelj
oziroma upnik ter zvezni upravni organ za ekonomske odnose
s tujino pravico zahtevati od sodišča, ki je opravilo vpis
v sodni register, da izda odločbo o prenehanju delniške
družbe.
57. člen
Pravila delniške družbe lahko predvidijo tudi posebne
določbe o delnicah, njihovi prenesljivosti ali omejitvah glede
prenesljivosti, o raznih kategorijah delnic in o njihovem
umiku.
Vsaka delnica se mora glasiti na določen denarni znesek, ki
ne sme biti manjši od... in mora biti deljiv s sto.
Z zakonom se lahko določi, da morajo biti vložena sredstva
ali število vlagateljev za posamezne vrste dejavnosti delniške
družbe manjša ali večja od sredstev iz 54. člena tega zakona.
58. člen
Delnice se ne smejo prodajati pod njihovo nominalno vrednostjo.
Delnice se lahko vplačajo z denarjem ali drugimi vrednostmi, ne pa tudi s storitvami.
59. člen
S pogodbo o vlaganju se določijo bistveni elementi delniške družbe. Delniška družba je lahko ustanovljena z vpisom
na podlagi objave (prospekta) ali z neposrednim prevzemom
delnic na podlagi pogodbe o vlaganju in pravil.
Šteje se, da je delniška družba ustanovljena, ko se njen
celotni nominalni kapital vpiše in ko se družba vpiše v register
pri pristojnem sodišču.
Družba se lahko vpiše v sodni register, če je pogodbo
o vlaganju in pravila družbe odobril zvezni upravni organ za
ekonomske odnose s tujino.
60. člen
Delnice se vpisujejo pri pooblaščenih poslovnih bankah,
določenih s pravili oziroma pogodbo o depozitu.
Vsak vpisovalec vpiše po tri izvode izjave o vpisu, od katerih
enega obdrži, dva pa se pošljeta delniški družbi. Pooblaščenec vpisovalca mora ob vpisu predložiti overjeno pooblastilo,
s katerim je pooblaščen za ta vpis. Vpisnica vsebuje: število
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vpisanih delnic; njihovo vrednost; obveznost glede vplačila;
denarni znesek, ki se vplača pri vpisu; izjavo o poznavanju
pravil delniške družbe in drugih dokumentov; podpis pooblaščenih oseb banke, pri kateri je bil vpis opravljen, ter druge
podatke, določene s pravili.
61. člen
Rok za vpisovanje delnic ne sme biti daljši od štirih mesecev od dneva začetka Vpisa. Če v omenjenem roku niso
vpisane vse vloge, določene s pravili, lahko ustanovitelji v 15
dneh sami vpišejo vse nevpisane ali nevplačane delnice. Če se
delnice niti v tem roku ne vpišejo, se šteje, da vpis ni uspel,
ustanovitelji pa morajo v ponovljenem 15-dnevnem roku pozvati vse vpisovalce z javno objavo in neposrednim pisnim
obvestilom, da umaknejo svoje vloge. Vplačila delnic po omenjenih rokih pripadajo delniški družbi.
Delno izvršena vplačila, ki jih je izvršil vlagatelj v zamudi,
pripadajo delniški družbi.
62. člen
Če je vpis uspel, razdelijo ustanovitelji vpisane delnice v 15
dneh po poteku roka za vpis vlagateljem.
V 60 dneh po poteku roka za vpis delnic se skliče ustanovni
zbor vseh vpisovalcev. Če se ustanovni zbor ne sestane
v omenjenem roku, se šteje, da ustanovitev ni uspela, ustanovitelji pa morajo v 15 dneh pozvati vse vpisovalce, da dvignejo
svoja vplačila, oziroma nakazati vplačila na naslove vpisovalcev.
63. člen
Ustanovni zbor se sestane v sedežu delniške družbe. Na
ustanovnem zboru mora biti navzoča najmanj absolutna
večina vpisovalcev. Postopek vodenja ustanovnega zbora in
zbora delniške družbe ter njune pristojnosti se uredijo s pravili.
64. člen
Če pravila ne dopuščajo, da se delnice glasijo na prinesnike, se morajo glasiti na ime.
Delnice so nedeljive.
Delnice se ne smejo izdajati pred vpisom delniške družbe
v register pri pristojnem sodišču.
65. člen
Delniška družba izda listino o delnicah na prinesnika.
Listina o delnicah na ime se izda samo, če je to določeno
s pravili.
66. člen
Listina o delnici mora vsebovati:
1. firmo in sedež delniške družbe;
2. sodišče, pristojno za vpis delniške družbe v sodni register;
3. vrsto delnice;
4. številko, serijo, vrednost in zaporedno številko izdaje
delnice;
5. posebne pravice in dolžnosti oziroma omejitve v zvezi
z delnico;
6. podatke o izvršitvi popolnega in delnega vplačila;
7. firmo, pečat delniške družbe in podpis pooblaščenega
predstavnika delniške družbe.
Skupaj z listino o delnici se izdajo kuponi in taloni, kot je
določeno s pravili.
67. člen
Prenos delnice se lahko omeji s pravili. Če je s pravili
določena omejitev prenosa, velja ta omejitev samo, če družba
zagotovi pridobitelja v strogo omejenem roku, sicer omejitev
ne velja.
Delnice, ki se glasijo na prinesnika, se prenašajo z izročitvijo, delnice na ime pa s pisno izjavo na sami izjavi ter
z izročitvijo listine in vpisom v knjigo delnic, ki se vodi pri
delniški družbi.
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68. člen
Delniška družba vodi knjigo delnic v skladu s pravili.
69. člen
Za delniško družbo je glede delnic, ki se glasijo na ime, in
delnic, za katere niso bile izdane listine, lastnik delnic oseba,
ki je vpisana v knjigo delnic, glede prenosnih delnic, ki se
glasijo na prinesnika, pa oseba, ki ima listino v posesti, dokler
se ne dokaže nasprotno.
70. člen
S pravili se lahko določi, da imajo nekateri lastniki delnic
pod določenimi pogoji omejene pravice pri sprejemanju določenih sklepov. Te omejitve ne morejo izključiti pravica lastnika delnic, da se udeleži zasedanja zbora in prejema obvestila o delu delniške družbe.
71. člen
Delniška družba ne more članom preložiti vplačil, ki jih
dolgujejo, ne more jih oprostiti vplačil in ne sprejeti česa
drugega, razen tistega, kar je predvideno s pravili.
72. člen
Dospela vplačila, ki niso bila izvršena pred vpisom delniške
družbe v register pri pristojnem sodišču, dospejo brez posebnega poziva v 30 dneh po vpisu družbe v register pri pristojnem sodišču. S pravili se lahko določijo tudi drugi roki vplačM.
73. člen
S pravili se lahko določijo plačilo obresti in povrnitev škode
ter druge sankcije za zamudo pri vplačilih.
S pravili se lahko določi tudi zmanjšanje nominalnega kapitala, če vplačila niso bila izvršena.
74. člen
Vplačnikom delnic se v nobeni obliki ne morejo vrniti sredstva, ki so bila vnesena v delniško družbo za delnice.
75. člen
Delniška družba mora v vseh javnih objavah, poročilih,
objavah, okrožnicah, v glavi pisem ter v podobnih listinah,
v katerih se omenja nominalni kapital, jasno navesti, koliko
sredstev nominalnega kapitala je vplačanih.
76. člen
V firmi delniške družbe se mora označiti, da gre za delniško
družbo, in sicer s kratico »D. D «.
77. člen
Delniška družba preneha:
1. v primerih, določenih s pravili;
2. s sklepom zbora družbe;
3. ob spojitvi družbe;
4. z uvedbo tečaja nad premoženjem družbe.
V. ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA IN VODENJA
V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO IN
DELNIŠKI DRUŽBI
78. člen
Organi upravljanja v družbi z omejeno odgovornostjo in
delniški družbi (v nadaljnjem besedilu: družbe) so: zbor,
upravni zbor, delavski svet in nadzorni odbor.
Poslovodno funkcijo opravlja glavni direktor, namestnik in
pomočniki direktorja pa, kadar je tako določeno s pravili
družbe.
S pravili družbe z omejeno odgovornostjo se lahko določi,
da se ne ustanovita zbor in nadzorni odbor in da so vsi sklepi,
ki jih sprejema zbor, v pristojnosti upravnega odbora.
S pravili delniške družbe se lahko določi, da se ne ustanovi
nadzorni odbor. V tem primeru je v delniški družbi obvezna
finančna revizija njenega poslovanja.
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79. člen
Vsi vlagatelji imajo pravico, da so zastopani v zboru.
V družbi z omejeno odgovornostjo imajo vlagatelji glasovalno pravico v sorazmerju z velikostjo svojih vlog, če s pravili
ni drugače določeno.
Vlagatelji v delniško družbo imajo glasovalno pravico
v zboru v sorazmerju s številom svojih delnic, pri čemer imajo
za vsako delnico pravico do enega glasu.
Vsi sklepi v zboru družbe se sprejemajo z enostavno večino
glasov navzočih ali zastopanih vlagateljev, razen sklepov
o statusnih spremembah in sklepov o prenehanju družbe, za
sprejetje katerih je potrebna dvotretjinska večina. S pravili se
lahko predpiše, da se s kvalificirano večino sprejemajo tudi
drugi sklepi.
Predstavnik delavskega sveta sodeluje pri delu zbora in ga
seznanja s stališči delavskega sveta.
80. člen
Zbor sklicuje upravni odbor.
S pravili se lahko predpiše, da zbor v določenih primerih
sklicuje drug organ družbe ali osebe izven družbe.
81. člen
Eden ali več vlagateljev, ki so vložili deseti ali v odvisnosti
od pravil družbe manjši del nominalnega kapitala, lahko pisno
zahtevajo, da upravni odbor skliče zbor. V zahtevi morajo biti
navedeni razlogi za sklic in vprašanja, o katerih mora zbor
odločati. Upravni odbor mora sklicati zbor v 15 dneh po
prejemu zahteve, zasedanje zbora pa mora biti najpozneje
v 30 dneh po prejemu zahteve.
82. člen
Če upravni odbor družbe z omejeno odgovornostjo v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skličejo sami vlagatelji. Vlagatelji lahko od pristojnega sodišča, ki je družbo vpisalo v register, zahtevajo, da skliče zbor. Sodišče lahko skliče
zbor in imenuje predsednika zbora, ki ne sme biti vlagatelj.
V delniški družbi vlagatelji ne morejo sami sklicati zbora, od
pristojnega sodišča, ki je družbo vpisalo v sodni register, pa
lahko zahtevajo, da skliče zbor.
83. člen
Zbor se sestaja najmanj enkrat na leto, najpozneje pa
v roku, predpisanem za sprejetje zaključnega računa.
Zbor obvezno obravnava in odloča:
1) o letnem poročilu in zaključnem računu;
2) o delitvi in uporabi dobička;
3) o kritju izgube;
4) o razreševanju in postavljanju članov upravnega odbora
in nadzornega odbora.
84. člen
Zbor odloča tudi o naslednjih vprašanjih:
1) o spremembah in dopolnitvah pravil družbe;
2) o odsvojitvi sredstev, ki presegajo vrednost ene četrtine
nominalnega kapitala (vloženih sredstev);
3) o spremembi oblike organizacije ter o spojitvi in pripojitvi družbe;
4) o povečanju in zmanjšanju nominalnega kapitala.
85. člen
Zbor družbe z omejeno odgovornostjo lahko zaseda tudi
pisno. Vsak vlagatelj lahko pooblasti drugega vlagatelja ali
tretjo osebo, da ga zastopa v zboru.
86. člen
Družba mora dati vsem vlagateljem na vpogled sklepe
zbora.
87.člen
Vprašanja v zvezi z delom zbora, ki niso urejena s tem
zakonom, se uredijo s pravili družbe ali pravilnikom o delu, ki
ga sprejme zbor.
poročevalec

1. Upravni odbor
88. člen
Upravni odbor je sestavljen iz treh ali več poslovno sposobnih fizičnih oseb.
Najmanj pol članov upravnega odbora morajo biti državljani
SFRJ.
Alternativa: drugi odstavek se črta.
Število članov se določi s pravili.
S pravili se lahko predpišejo posebni pogoji za izvolitev
članov upravnega odbora, zlasti pa strokovna izobrazba za
vse ali za določeno število članov upravnega odbora.
89. člen
Upravni odbor voli in razrešuje zbor. Ista oseba je lahko
večkrat izvoljena v upravni odbor.
Prvi člani upravnega odbora družbe z omejeno odgovornostjo so lahko imenovani na podlagi pravil.
S pravili se lahko predpiše, da manj kot polovico članov
upravnega odbora postavlja in razrešuje zbor ali manjšina
vlagateljev - imetniki obveznic ali banka.
Pri družbi z omejeno odgovornostjo, v katere pravilih ni
določena ustanovitev zbora, se mora s pravili določiti način
postavljanja in razreševanja članov upravnega odbora (vsak
vlagatelj ali skupina vlagateljev postavlja oziroma razrešuje
enega ali več članov upravnega odbora).
Delavski svet ima pravico postaviti in razrešiti enega člana
upravnega odbora.
90. člen
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta, če s pravili
niso določeni krajši roki.
S pravili se lahko predpiše, kako se upravni odbor po
določenem času obnovi.
91. člen
Člani upravnega odbora volijo predsednika upravnega odbora.
Poslovnik o delu upravnega odbora sprejme upravni odbor.
92. člen
Vsak član upravnega odbora ima en glas, če s pravili ni
drugače določeno. Glas predsednika je odločilnega pomena.
Člani, ki se ne morejo udeležiti sestankov upravnega
odbora, lahko glasujejo pisno.
Če pravila dopuščajo in če člani upravnega odbora soglašajo, se lahko sklepi sprejemajo tudi pisno brez sklica seje, če
je za odločitev glasovala večina članov upravnega odbora.
93. člen
Upravni odbor opravlja vse posle družbe, če določeni posli
po zakonu ali pravilih ne spadajo v delovno področje drugih
organov družbe.
Za upravni odbor so obvezna pravila, odločitve in sklepi
zbora in nadzornega odbora pa samo, če so sprejeti v mejah
zakona in pravil.
94. člen
Upravni odbor opravlja naslednje posle:
1) postavlja in razrešuje glavnega direktorja in druge
vodilne delavce;
2) sprejema delovne načrte in programe in splošne akte
družbe (pravilnike), razen aktov, ki jih sprejema zbor ali delavski svet, če s tem zakonom ni drugače urejeno;
3) pripravlja predloge za zbor in izvršuje njegove naloge;
4) daje navodila in smernice za delo glavnemu direktorju,
drugim vodilnim delavcem in osebam v delovnem razmerju
z družbo;
5) nadzornemu odboru trimesečno poroča o stanju in gibanju poslov in se na njegovo zahtevo udeleži sej nadzornega
odbora brez glasovalne pravice;
6) skrbi za redno in pravočasno izdelavo periodičnih poročil
in zaključnega računa;
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7) opravlja posle zbora v družbi z omejeno odgovornostjo,
v kateri se ne ustanovi zbor.
95. člen
S pravili se lahko določi, da dobijo člani.upravnega odbora
za svoje delo nagrado v obliki osebnega dohodka ali honorarja. Višina nagrade je lahko odvisna od višine čistega
dobička, ki ga ustvari družba. Če vprašanje osebnega
dohodka ni urejeno s pravili, odloča o njem zbor.
Način in pogoji za nagrajevanje članov upravnega odbora
morajo biti predpisani s pravili v družbi z omejeno odgovornostjo, v kateri se ne ustanovi zbor.
96. člen
Za zakonitost in vestnost svojega dela so člani upravnega
odbora odgovorni družbi.
97. člen
V register družb, ki se vodi pri pristojnem sodišču, se
vpišejo imena članov upravnega odbora, ki so pooblaščeni,
da zastopajo družbo.

Člani upravnega odbora ne morejo biti izvoljeni v delavski
svet, četudi so v delovnem razmerju z družbo.
Člani upravnega odbora imajo pravico, da so navzoči na
sejah delavskega sveta.
104. člen
Delavski svet opravlja naslednje posle:
1) spremlja poslovanje družbe in po članih, izvoljenih
v zbor, upravni odbor in nadzorni odbor, daje sugestije in
predloge za zboljšanje poslovanja družbe in položaja zaposlenih delavcev;
2) skupaj s pristojno sindikalno organizacijo po svojih
predstavnikih sodeluje v pogajanjih z upravnim odborom
o sklepanju, spremembah in dopolnitvah kolektivne pogodbe
o delovnem razmerju in spremlja izvajanja te pogodbe;
3) daje mnenje in sugestije zboru oziroma upravnemu
odboru v zvezi z osnutki splošnih aktov družbe;
4) voli enega člana disciplinske komisije, katere člane
postavlja upravni odbor;
5) odloča o uporabi sredstev skupne porabe.

2. Nadzorni odbor

4. Vodenje poslov družbe

98. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz najmanj treh poslovno sposobnih oseb, od katerih mora biti najmanj ena strokovno
usposobljena za pregled družbenih računov in knjig.
Zbor postavlja in razrešuje nadzorni odbor, razen enega
člana, ki ga postavlja delavski svet.

105. člen
Glavni direktor opravlja dela iz delovnega programa in
izvršuje sklepe, ki jih sprejmeta zbor in upravni odbor. Glavni
direktor izvršuje tudi sklepe delavskega sveta iz pristojnosti
glavnega direktorja.

99. člen
Čiani nadzornega odbora se volijo za štiri leta in so lahko
ponovno izvoljeni.
Vsak član nadzornega odbora ima en glas. Sklepi nadzornega odbora se sprejemajo z enostavno večino glasov. Član
nadzornega odbora, ki se ne strinja z odločitvijo večine, lahko
izloči svoje mnenje.
Nagrada za delo članom nadzornega odbora se določi na
enak način kot nagrada članov upravnega odbora, pri čemer
le-ta ne sme biti odvisna od rezultatov poslovanja družbe.
100. člen
Nadzorni odbor mora;
1) pregledati inventar, letno poročilo, zaključni račun in
predlog upravnega odbora za delitev dobička. Upravni odbor
mora te akte poslati nadzornemu odboru najpozneje 30 dni
pred sejo zbora, na kateri se bo odločalo o njih;
2) ugotoviti, ali so se knjige družbe vodile v redu in v skladu
s predpisi;
3) o rezultatih nadzora pisno obvestiti zbor in pri tem
opozoriti na morebitne napake upravnega odbora, glavnega
direktorja in drugih oseb, zaposlenih v družbi.
101. člen
Vsak vlagatelj in delavski svet lahko opozori nadzorni odbor
na poslovanje družbe, ki je v nasprotju s predpisi, pravili,
kolektivno pogodbo o delovnem razmerju ali interesi vlagateljev. Nadzorni odbor mora ravnati po tem opozorilu, preveriti
to poslovanje in o tem obvestiti zbor.
102. člen
Nadzorni odbor lahko skliče zbor, če meni da je to v interesu družbe.
Nadzorni odbor zastopa družbo v sporih, ki nastanejo med
družbo in upravnim odborom.
3. Delavski svet
103. člen
Delavski svet v družbi z omejeno odgovornostjo in delniški
družbi se voli po predpisih, ki veljajo za organizacije združenega dela.
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106. člen
Skupaj s člani upravnega odbora je glavni direktor odgovoren in skrbi za zakonitost sklepov, ki jih sprejmejo organi
družbe. Glavni direktor ima pravico ustaviti izvršitev vsakega
sklepa, za katerega izvršitev meni, da je v nasprotju z zakonom ali drugim predpisom, pri čemer mora o tem takoj obvestiti nadzorni odbor ali zbor, če se v družbi ne ustanovi
nadzorni odbor. Če se v družbi ne ustanovita ne nadzorni
odbor in ne zbor, mora glavni direktor obvestiti sodišče,
pristojno za vpis v sodni register, in zahtevati od sodišča da
izda odločbo o zakonitosti ustavljenega sklepa ali drugega
akta.
107. člen
Družbo zastopata upravni odbor in glavni direktor.
Upravni odbor lahko poveri pravico zastopanja družbe
enemu svojemu članu ali več ter drugim vodilnim delavcem
družbe. Pravica zastopanja mora biti vpisana v register
družbe, ki ga vodi sodišče, pristojno za vpis v sodni register.
108. člen
Omejitve, ki jih glede pooblastila za zastopanje vsebujejo
pravila, splošni akti družbe ali sklepi zbora in nadzornega
odbora, nimajo učinka nasproti tretjim osebam, ne glede na
to, ali te osebe vejo za te omejitve.
5. Kolektivna pogodba o delovnem razmerju
109. člen
Delovna razmerja zaposlenih oseb in družbe se urejajo
s posamičnimi pogodbami o delovnem razmerju in kolektivnimi pogodbami o delovnem razmerju.
110. člen
Kolektivna pogodba o delovnem razmerju se sklene med
organizacijo sindikata in družbo. Sindikalna organizacija
vključi v pogajanja v zvezi s sklepanjem, spremembami in
dopolnitvami kolektivne pogodbe o delovnem razmerju predstavnike delavskega sveta.
Kolektivna pogodba o delovnem razmerju ne sme biti
v nasprotju z republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni, ki
urejajo delovna razmerja.
poročevalec

6. Spojitev, pripojitev in sprememba oblike
družbe
111. člen
Družba se lahko pripoji drugi družbi, pri čemer se za vlogo
ali delnice družbe, ki se pripoji vlagateljem priznajo vloge
oziroma izdajo delnice družbe, kateri se družba pripoji.
V primeru iz prvega odstavka tega člena se mora sestaviti
bilanca poslovanja družbe, ki se pripoji.
Družba z omejeno odgovornostjo se sme pripojiti delniški
družbi, delniška družba pa se ne sme pripojiti družbi z omejeno odgovornostjo.
Dve družbi se lahko spojita tako, da prenehata in se ustanovi nova družba.
V primeru iz četrtega odstavka tega člena se mora sestaviti
bilanca poslovanja družb, ki se spojita.
112. člen
Delniška družba se lahko spremeni v družbo z omejeno
odgovornostjo, družba z omejeno odgovornostjo pa v delniško družbo, če zbor o tem sprejme sklep z dvetretjinsko
večino glasov oziroma če s tem soglašajo vlagatelji v družbi
z omejeno odgovornostjo, ki imajo dve tretjini vrednosti vlog,
in če so izpolnjeni tudi drugi pogoji za ustanovitev družbe.
113. člen
S spojitvijo, pripojitvijo in spremembo oblike družbe ne
smejo biti zmanjšane pravice tretjih oseb do družb, pri katerih
je prišlo do statusnih sprememb.
114. člen
Za vsako statusno spremembo družbe je potrebno poprejšnje dovoljenje zveznega upravnega organa za ekonomske
odnose s tujino.
7. Poslovne knjige in rezultati poslovanja
organizacij skupnega poslovanja in družb
s tujim vlaganjem
115. člen
Družbe s tujim vlaganjem morajo vse poslovne spremembe,
ki vplivajo na njihov finančni položaj ali rezultat poslovanja,
evidentirati v svojih knjigah in pripraviti periodične obračune
in zaključni račun v skladu s predpisi.
S pogodbo o vlaganju oziroma pravili družbe se lahko
natančneje določi način vodenja knjig, definirajo dokumenti
v zvezi s poslovnimi spremembami in njihova odobritev, vsebina periodičnih in letnih poročil o poslovanju idr.
Zaključni račun mora vsebovati bilanco stanja, obračun
dobička oziroma izgube in poročilo o poslovanju z vsemi
informacijami, ki so pomembne za finančno stanje in poslovni
uspeh.
116. člen
Vlagatelji imajo pravico vpogleda v poslovne knjige družbe,
v katero so vložili sredstva, na način, predviden s pogodbo
o vlaganju in s pravili. Delničarjem se ne sme odreci vpogled
v zaključni račun in sklepe zbora.
S pogodbo o vlaganju oziroma pravili se določijo način in
pogoji za revizijo zaključnega računa organizacije skupnega
poslovanja oziroma družbe s tujim vlaganjem.
117. člen
S periodičnimi obračuni in zaključnim računom se ugotovi
dobiček oziroma izguba organizacije skupnega poslovanja ali
družbe s tujim vlaganjem.
Ustvarjeni dobiček ali izguba se ugotavlja v skladu s predpisi.
Iz prihodkov, ustvarjenih v obračunski dobi, se poravnajo
poleg drugih odhodkov tudi osebni dohodki in skupna poraba
zaposlenih delavcev za to dobo po sklepih, sprejetih na podlagi splošnih aktov organizacije skupnega poslovanja oziroma v skladu s kolektivno pogodbo o delovnem razmerju pri
družbi s tujim vlaganjem.
poročevalec

Če ustvarjeni prihodek ne zadostuje za kritje odhodkov iz
drugega odstavka tega člena, se šteje, da je organizacija
oziroma družba iz navedenega odstavka imela izgubo.
Vlagatelji odločajo o ustvarjenem dobičku oziroma izgubi
v skladu z določbami pogodbe ali pravil. Vlagatelji lahko
sklenejo, da se dobiček ne deli, temveč da ostane v rezervi ali
da se nastala izguba krije iz bodočega dobička.
Opomba: Končno besedilo 117. člena bo določeno po sprejetju predpisov o osebnih dohodkih, splošni in skupni porabi.
118. člen
Vsa poslovna razmerja med organizacijo skupnega poslovanja ali družbo s tujim vlaganjem in njenimi vlagatelji se
morajo realizirati pod običajnimi komercialnimi pogoji, ki se
določijo s pogodbo med neodvisnimi pogodbeniki. Ce pride
do odmika od tega pravila, se mora v knjigah ugotoviti razlika,
da bi se ugotovili realni rezultati poslovanja.
VI. VLAGANJE V BANKE IN DRUGE FINANČNE
ORGANIZACIJE
119. člen
Tuje banke in druge tuje finančne organizacije lahko
s pogodbo o vlaganju vlagajo v domače banke ali druge
finančne organizacije ali lahko skupno ustanovijo mešano
banko ali drugo finančno organizacijo v Jugoslaviji in vanjo
skupno vlagajo.
Določbe tega zakona o delniških družbah se nanašajo tudi
na mešane banke ali druge finančne organizacije.
Za vlaganje tujih bank v domače in mešane banke ali druge
finančne organizacije je potrebno soglasje Narodne banke
Jugoslavije.
Domače banke in druge finančne organizacije, v katere
vlagajo tuje banke in druge finančne organizacije, lahko
nadaljujejo posle, ki so jih opravljale pred temi vlaganji.
Mešane banke in druge finančne organizacije se lahko
ustanovijo za zbiranje depozitov in hranilnih vlog v devizah in
dinarjih, za kreditiranje v državi in tujini in opravljanje drugih
bančnih poslov v državi in tujini.
Narodna banka Jugoslavije določi posle, s katerimi se
smejo mešane banke in druge finančne organizacije ukvarjati
na podlagi soglasja iz tretjega odstavka tega člena.
VII. VLAGANJE V DRUGE ORGANIZACIJE
120. člen
Določbe tega zakona, s katerimi so določena tuja vlaganja
v organizacije združenega dela, se smiselno uporabljajo tudi
za pogodbene organizacije združenega dela in zadruge.
VIII. TUJA VLAGANJA V CARINSKIH CONAH
121. člen
Tuje osebe lahko v carinskih conah v Jugoslaviji ustanavljajo lastna in mešana podjetja in jih upravljajo. Akt o ustanovitvi teh podjetij odobri zvezni upravni organ za ekonomske
odnose s tujino, podjetje pa se registrira pri sodišču, pristojnem glede na sedež carinske cone.
122. člen
Določbe o delovnih razmerjih in položaju delavcev, določene s tem zakonom za delavce v družbah s tujim vlaganjem,
se uporabljajo tudi za delavce, zaposlene v podjetjih, ki so last
tujih oseb.
IX. POSEBNE OBLIKE VLAGANJA
123. člen
Organizacija skupnega poslovanja in družba s tujim vlaganjem lahko dobi dovoljenje (koncesijo) za izkoriščanje določenega naravnega bogastva ali dobrine v splošni rabi oziroma
za opravljanje določene javne dejavnosti. Koncesijo odobri
družbenopolitična skupnost, na katere ozemlju se opravlja ta
dejavnost.
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124. člen
Trajanje in pogoje za koncesijo iz 123. člena tega zakona
določi družbenopolitična skupnost, ki daje koncesijo, pri
čemer se le-ti ne smejo naknadno spremeniti brez privolitve
tujega vlagatelja, dokler traja njegovo vlaganje.
125. člen
Zvezni izvršni svet lahko na predlog pristojnega republiškega oziroma pokrajinskega organa dovoli tuji osebi, da
v republiki oziroma avtonomni pokrajini zgradi in uporablja
določeni gospodarski objekt za čas in pod pogoji, ki so
določeni v tem dovoljenju.
Ko poteče čas uporabe gospodarskega objekta, ki je določen v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena, objekt
postane družbena lastnina.
Za delavce, zaposlene v gospodarskem objektu iz prvega
odstavka tega člena, se uporabljajo določbe o delovnih razmerjih in položaju delavcev, določene s tem zakonom za
delavce v družbah s tujimi vlaganji.
X. TUJA VLAGANJA ZA PRIDOBITEV PRAVICE
DO ČASOVNE UPORABE TURISTIČNEGA
OBJEKTA
126. člen
Tuji vlagatelji lahko vložijo sredstva, da bi pridobili pravico
do časovne uporabe turističnega objekta.
Pravica do časovne uporabe turističnega objekta je pravica,
da se določen objekt uporablja v skladu z njegovim namenom
določeno število let v določenem obdobju med letom pod
pogoji, določenimi v pogodbi.
127. člen
Turistični objekt po tem zakonu so penzioni, apartmaji,
sobe, vile, bungalovi, privezi za čolne in jahte, plovila, garaže
in drugi gostinski in pomožni objekti, ki so že zgrajeni, ki se
gradijo ali se začenjajo graditi, rekonstruirati ali adaptirati.
128. člen
Pogodbo o dajanju turističnega objekta v časovno uporabo
lahko sklene organizacija združenega dela, ki je registrirana
za opravljanje turistične ali gostinske dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: organizacija združenega dela).
129. člen
Organizacija združenega dela lahko da v časovno uporabo
turistični objekt v družbeni lastnini, ki ga upravlja, kot tudi
turistični objekt, ki ga upravlja druga družbena pravna oseba
v svojem imenu in za račun te družbene pravne osebe ali
v njenem imenu in za njen račun, če je za to pooblaščena
s pogodbo.
Organizacija združenega dela lahko da v časovno uporabo
turistični objekt, na katerem obstaja lastninska pravica, v svojem imenu in za račun lastnika ali v imenu in za račun lastnika,
če je za to pooblaščena s pogodbo.
130. člen
Sklep, da se da turistični objekt v časovno uporabo,
sprejme delavski svet organizacije združenega dela pod
pogoji in na način, ki jih določa samoupravni splošni akt te
organizacije združenega dela v skladu s tem zakonom. Na
podlagi omenjenega sklepa se s tujim vlagateljem sklene
pogodba.
131. člen
Turistični objekt se da v časovno uporabo za dobo, določeno v pogodbi, ki ne sme biti krajša kot pet let in ne dališa
kot 30 let.
Pravica do časovne uporabe turističnega objekta se pridobi
za časovne enote, določene v pogodbi, in sicer: za eno
časovno enoto ali za več zaporednih oziroma ločenih časovnih enot v enem letu.
Časovna enota po tem zakonu je doba sedmih let.
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132. člen
Pravica do časovne uporabe turističnega objekta se lahko
s pogodbo prenese na drugo .fizično ali pravno osebo
s soglasjem organizacije združenega dela.
Pravica do časovne uporabe turističnega objekta se lahko
podeduje v skladu z zakonom.
Nosilec pravice do časovne uporabe turističnega objekta
sme določiti drugo fizično ali pravno osebo, da uporablja
posamezne časovne enote pod pogoji in na način ki ie
določen v pogodbi.
133. člen
Sredstva, dobljena z dajanjem turističnega objekta v družbeni lastnini v časovno uporabo, imajo značaj investicijskih
sredstev in se smejo uporabljati samo za vlaganja v graditev,
rekonstrukcijo ali adaptacijo turističnega objekta. Organizacija združenega dela, ki je uporabljala sredstva za ta investicijska vlaganja, mora vsako leto obračunati del celotnega prihodka, ki ga je vnaprej realizirala, in ga nadomestiti iz sredstev namenjenih za investicije v zadevnem letu.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se smejo začasno
uporabiti tudi za vračilo kreditov, uporabljenih za graditev
tega ali drugega turističnega objekta, pri čemer se mora
vsako leto v skladu s prvim odstavkom tega člena zaaotoviti
potreben znesek za celotni prihodek.
134. člen
Dajanje turističnega objekta v časovno uporabo se določi
s pogodbo.
Pogodba iz prvega odstavka tega člena se mora skleniti
pisno.
Organizacija združenega dela mora pred sklenitvijo
pogodbe iz prvega odstavka tega člena zahtevati mnenje
zveznega upravnega organa za turizem.
Ce zvezni upravni organ za turizem ne da mnenja v 30 dneh
po prejemu zahteve, se šteje, da je dal pozitivno mnenje
Pogodba iz prvega odstavka tega člena, ki ni sklenjena
pisno, nima pravnega učinka.
135. člen
Pogodba iz 134. člena tega zakona mora vsebovati:
1. podatke o turističnem objektu;
2. ceno časovne uporabe turističnega objekta, čas in način
plačila;
3. dobo, za katero se daje turistični objekt v časovno uporabo;
4. število prodanih časovnih enot in čas, v katerem se bodo
uporabljale;
5. začetek uživanja pravice do časovne uporabe turističnega objekta;
6. obveznost plačila stroškov tekočega vzdrževanja turističnega objekta in stroškov obratovanja turističnega objekta;
7. pogoje in način, pod katerimi sme uporabljati ta objekt
druga fizična ali pravna oseba, ki jo je določil nosilec pravice
do časovne uporabe turističnega objekta.
Cena časovne uporabe turističnega objekta se izkazuje in
plačuje v dinarjih ali devizah v skladu z zveznim zakonom.
Pogodba, ki -nima elementov iz prvega odstavka teqa člena
nima pravnega učinka.
136. člen
Nosilec pravice do časovne uporabe turističnega objekta ne
sme začeti uživati te pravice, dokler ne vplača celotnega
zneska za pogodbeno dobo.
137. člen
Pravica do dajanja turističnega objekta v časovno uporabo
in spremembe nosilcev te pravice, če se nanaša na nepremičnine, se vpišejo v zemljiške oziroma druge ustrezne knjige pri
pristojnem organu. Organizacija združenega dela mora zahtevo za vpis vložiti pri pristojnem organu v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.
Pogodba iz 134. člena tega zakona se evidentira v zveznem
upravnem organu za turizem.
Organizacija združenega dela, ki sklene pogodbo iz 134.
člena tega zakona, mora vložiti zahtevo za evidentiranje te
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pogodbe, zahtevo za evidentiranje njenih sprememb in dopolnitev oziroma za podaljšanje veljavnosti pogodbe v 60 dneh
po sklenitvi pogodbe.
..
Skupaj z zahtevo za evidentiranje pogodbe iz tretjega
odstavka tega člena se vloži izvirno besedilo pogodbe, če je
izvirno besedilo pogodbe v tujem jeziku, pa tudi overjeni
prevod te pogodbe v enem izmed jezikov narodov Jugoslavije.
138. člen
V pogodbi iz 134. člena tega zakona se lahko določi da
nosilec pravice do časovne uporabe turističnega objekta
posebej plačuje nadomestilo za uporabo opreme, vgrajene na
nieaovo zahtevo, in druge stroške in nadomestila, kot tudi
vrsta, višina, način in čas plačila teh stroškov in nadomestil.
Če nosilec pravice do časovne uporabe turističnega objekta
ne plača stroškov in nadomestil iz prvega odstavka tega člena
v poaodbenem roku, mu org&iizacija združenega dela ni
dolžna omogočiti uporabe turističnega objekta, dokler jih ne
plača. V tem primeru sme dati organizacija združenega dela
objekt v uporabo drugi osebi.
139. člen
Domače fizične in pravne osebe lahko pridobijo pravico do
časovne uporabe turističnega objekta pod enakimi pogoji kot
tuje fizične in pravne osebe.
Alternativa poglavja IX:
Poglavje IX se črta.
XI. ODOBRITEV IN REGISTRACIJA TUJIH
VLAGANJ
140. člen
Pogodba o vlaganju oziroma akt o ustanovitvi, s katerim je
določeno tuje vlaganje, je polnoveljaven, ko ga odobri zvezni
upravni organ za ekonomske odnose s tujino.
Avtentično besedilo pogodbe o vlaganju oziroma pravil
družbe se v enem izmed jezikov narodov Jugoslavije in prevodu v jezik tujega vlagatelja z obrazložitvijo o pričakovanih
učinkih vlaganja predloži v odobritev v 30 dneh po njihovem
podpisu.
Zvezni'upravni organ iz prvega odstavka tega člena si po
uradni dolžnosti preskrbi potrebna mnenja drugih organov in
v 60 dneh po prejemu zahteve izda odločbe vložniku zahteve.
141. člen
Zoper odločbo upravnega organa iz 140. člena je dopustna
pritožba Zveznemu izvršnemu svetu. Odločba Zveznega izvršnega sveta o pritožbi je dokončna v upravnem postopku in
zoper njo ni mogoč upravni spor.
142. člen
O ponovnem investiranju dobička ali dodatnem vlaganju
tuje osebe po že odobreni pogodbi ali pravilih je treba ovestiti
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino in mu
poslati izvirnik in prevod dokumenta o tem - v 30 dneh po.
njegovem podpisu. Postopek je enak tudi za dovoljen prenos
tuje vloge z ene osebe na drugo. Potrdilo zveznega upravnega
organa za ekonomske odnose s tujino o prejemu obvestila in
dokumenta je hkrati dokaz o njuni odobritvi.
Vlagatelji morajo zveznemu upravnemu organu iz 140.
člena tega zakona v 60 dneh predložiti obvestilo o prenehanju
veljavnosti odobrene pogodbe o vlaganju ali akta o ustanovitvi, o tem, da je domači vlagatelj odkupil tujo vlogo, ali
o spremembi skupnega deleža tujih vlagateljev v delnicah.
K obvestilu se priloži tudi ustrezen dokument o tem.
143. člen
Odobrene pogodbe o vlaganju v organizacijo združenega
dela in pravila družbe se vodijo v posebnem registru pri
zveznem upravnem organu iz 140. člena tega zakona.
V register se vpišejo: datum nastanka dokumenta o tujem
vlaganju in datum njegove odobritve; imena domačih in tujih

vlagateljev; vloge tujih vlagateljev; ime organizacije, v katero
vlagajo tuji vlagatelji, in njen status, njena dejavnost, trajanje
vlaganja in možnost prenosa tuje vloge.
Pri izdanih delnicah se namesto imena vlagateljev registrirajo samo zneski, ki so jih kupili domači in tuji vlagatelji.
Register se ažurira z dodatnimi vlaganji, ponovnim investiranjem dobička, prenehanjem veljavnosti odobrenih dokumentov, prenosi vlog in repatriacijo tujih vlog, da bi bilo v njem
stanje tujih vlaganj realno. Vpis v register se opravi v 30 dneh
po izdaji odobritve ali prejemu obvestila o katerikoli spremembi tuje vloge, predvideni v tem zakonu.
XII. REŠEVANJE SPOROV
144. člen
Spore, ki nastanejo med vlagatelji v organizaciji skupnega
poslovanja in družbi s tujim vlaganjem, rešuje pristojno
sodišče v Jugoslaviji, če s pogodbo o vlaganju ni določeno,
da take spore rešuje arbitraža pri Gospodarski zbornici Jugoslavije ali kaka druga domača ali tuja arbitraža.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
145. člen
Organizacija združenega dela ali druga pravna oseba se
kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo od
100.000 do 10,000.000 dinarjev:
1) če se organizacija skupnega poslovanja ne vpiše v sodni
register (10. člen);
2) če izpolnjuje pogodbo, ki je ni odobril zvezni upravni
organ za ekonomske odnose s tujino (12. člen);
3) če ne ugotavlja dobička ali izgube iz skupnega poslovanja ali ju ugotavlja v nasprotju s pogodbo in veljavnimi predpisi (22. in 26. člen).
Z denarno kaznijo od
do
dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek odgovorna oseba v organizaciji združenega dela ali drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
146. člen
Družba se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno
kaznijo od
do
:
1) če ne vodi knjige nominalnega kapitala in deležev vlagateljev ter drugih podatkov, ki jih predpiše zvezni upravni
organ za ekonomske odnose s tujino (tretji odstavek 61.
člena);
2) če ne obvesti kakega izmed vlagateljev o prenosu vloge
ali če za ta prenos na druge tuje vlagatelje ne dobi dovoljenja
zveznega upravnega organa, ki je pristojen za odobritev
pogodbe (43. člen);
3) če po odobrenem podaljšanju trajanja družbe v 30 dneh
ne uskladi pravil z odobrenimi spremembami in ne izvede
sprememb v registru pristojnega sodišča (44. člen);
4) če po končanem postopku likvidacije družbe ne predloži
poročila v odobritev zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino in registrskemu sodišču (50. in 51.
člen);
5) če po svojem prenehanju svojih poslovnih knjig ne
deponira v hrambo pri domačem vlagatelju z največjo registrirano vlogo v času likvidacije družbe (51. člen);
6) če prodaja delnice delniške družbe pod njihovo minimalno vrednostjo (58. člen);
Q110„oio
7) če ustanovitelji delniške družbe v primeru neuspele
ustanovitve družbe v 15 dneh ne pozovejo vpisovalcev, da
dvignejo svoja vplačila, ali jim teh vplačil ne nakažejo (drugi
odstavek 62. člena);
^
8) če začne izdajati delnice pred vpisom delniške družbe
v register pri pristojnem sodišču (tretji odstavek 64 člena),
9) če delniška družba ne vodi knjige delnic v skladu s pravili (68. člen).
Z denarno kaznijo od
do
dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek odgovorna oseba v organizaciji združenega dela oziroma družbi, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
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147. člen
Organizacija združenega dela se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo od 100.00G do 2,000.000 dinarjev;
1) če pred sklenitvijo pogodbe o časovni uporabi turističnega objekta ne zahteva mnenja zveznega upravnega organa
za turizem (tretji odstavek 143. člena);
2) če v 60 dneh po sklenitvi pogodbe o časovni uporabi
turističnega objekta ne vloži pri zveznem upravnem organu za
turizem zahteve za evidentiranje take pogodbe (drugi odstavek 135. člena);
3) če v 15 dneh po sklenitvi pogodbe o časovni uporabi
turističnega objekta, ki se nanaša na nepremičnino, ali o spremembi nosilca pravice iz take pogodbe ne vloži pri sodišču ali
drugem pristojnem organu zahteve za vpis take pogodbe
v zemljiške knjige ali druge ustrezne knjige (prvi odstavek
137. člena).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 200.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji združenega
dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

1. Ustavna podlaga za izdajo tega zakona
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 5. točka prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ, v kateri je določeno, da
federacija ureja vlaganje sredstev tujih oseb v Jugoslaviji.
Po 2. točki drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ ta
zakon sprejme Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na
podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih
pokrajin.
II. Zakaj je potrebno izdati zakon
1 Zakon o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela, ki je sedaj v veljavi, je bil sprejet leta
1978, spremenjen in dopolnjen pa leta 1984 in 1986. Spremembe in dopolnitve so nastale, potem ko je bila večkrat
ponovljena ocena, da se vlaganja ne uresničujejo kot smo
pričakovali in da bi bilo treba zakon zboljšati.
Spremembe in dopolnitve zakona v letu 1984 so odpravile
predvsem posamezne restriktivne klavzule, ki so morebitnim
vlagateljem jemale pogum. Poleg tega so bila vzpostavljena
enakopravnejša razmerja med partnerji pri skupnem poslovanju, precej pa je bil tudi poenostavljen postopek za odobritev
pogodb.
Naslednje spremembe in dopolnitve zakona (skupaj štiri
določbe) so bile opravljene leta 1986, da bi bile vsaj najbolj
bistvene določbe tega zakona usklajene z novimi sistemskimi
zakoni o ekonomskih odnosih s tujino, ki so začele veljati 1
januarja 1986.
2. Posledica teh sprememb in dopolnitev, ki so zboljšale
zakonske pogoje za vlaganja, je bila večji interes tujih vlagateljev in več sklenjenih pogodb. Tako je bilo leta 1985 sklenjenih
in odobrenih 26 pogodb, dvakrat več kot v prejšnjem letu.
Vloge znašajo skupaj 45,293.482.611 dinarjev, tuje osebe pa
so vložile 6,099.484.370 dinarjev. Na račun teh vlaganj je bil
dogovorjen uvoz opreme (z baznim inženiringom) v vrednosti
10,384.758.359 dinarjev, to pa je 4,285.276.989 dinarjev več od
zneska, ki so ga vložile tuje osebe.
V letu 1986 je bilo sklenjenih in odobrenih 27 pogodb.
Vloge znašajo skupaj 71,148.876.248 dinarjev, tuje osebe pa
so vložile 22,365.282.889 dinarjev. Na račun teh vlaganj je bil
dogovorjen uvoz opreme (z baznim inženiringom) v vrednosti
27,407.946.733 dinarjev, t. j. 4,061.663.844 dinarjev več od
zneska, ki so ga vložile tuje osebe.
Od vseh 53 odobrenih pogodb pa jih je bila polovica »na
meji vlaganj■■ - 11 za igre na srečo, 4 za nakup sistemov za
namakanje, 1 za nakup letal, 3 za pridelovanje tobaka, 3 za
proizvodnjo tekstila, 1 za proizvodnjo cvetja, 1 za proizvodnjo
perja, 1 za proizvodnjo črvov, 1 za proizvodnjo piščšncev, 1 za
graditev hotelov, 1 za proizvodnjo olja.
Največja tuja vloga znaša 4,950.750.000 dinarjev, najmanjša
pa 6,466.990 dinarjev, 21 pogodb ne predvideva izvoza.
Dogovorjeni uvoz tehnologije na račun vlaganj je majhen
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XIV. KONČNE DOLOČBE
148. člen
Pogodbe o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela, spremembe in dopolnitve teh pogodb
ter podaljšanje veljavnosti teh pogodb, sklenjenih in odobrenih do uveljavitve tega zakona, se izvršujejo po predpisih, ki
so veljali v času odobritve pogodb.
149. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o vlaganju sredstev tujih oseb v domačo organizacijo združenega
dela (Uradni list SFRJ št. 18/78, 64/84 in 36/86), zakon o pravici
do časovne uporabe turističnega objekta (Uradni list SFRJ št.
24/86) in zakon o skupnih bankah (Uradni list SFRJ št. 32/87).
15Q^člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

- 356.409.324 dinarjev. Vzrok je v tem, ker v pogodbah
prevladuje oprema za rekonstrukcijo, ne pa za nove obrate.
V letu 1987 je bilo sklenjenih in odobrenih skupaj 38 novih
pogodb, v prvih osmih mesecih tega leta pa 19 novih pogodb.
Struktura in značilnosti teh vlaganj se ne razlikujejo veliko od
tistega, kar je bilo rečeno o vlaganjih v prejšnjih dveh letih.
3. Iz navedenih podatkov izhaja, da se število teh pogodb po
spremembah in dopolnitvah zakona povečuje, in sicer letno
več kot dvakrat v primerjavi s prejšnjimi leti. Razčlenitev
motivov, ki vodijo partnerje pri njihovem sklepanju, ter okoliščine, v katerih poslujejo domače organizacije združenega
dela, pa opozarjajo, da ne moremo biti optimisti, ker se je
povečalo število teh pogodb.
Motivi za sklepanje takšnih pogodb so namreč različni,
imajo pa skupno podlago, da omogočijo organizaciji združenega dela ugodnejšo »sistemsko preureditev« v poslih
s tujino. Večina blaga, ki ga v svojem reprodukcijskem ciklusu
uporablja organizacija združenega dela, je v tujini cenejše,
boljše kakovosti, v širšem asortimentu, tuja oseba pa ga daje
na kredit. To velja zlasti za opremo. Režim uvoza in režimi
plačevanja tega blaga so strogi in organizacija združenega
dela pogosto ne izpolnjuje pogojev za uvoz in plačilo po teh
režimih. Pri vsakem uvozu mora imeti organizacija združenega dela devizne pravice, pri opremi pa tudi dovolj obračunane amortizacije. Devizne pravice organizacije se od dneva
plačila v izvozu do dneva izplačila za uvoz zmanjšajo za
znesek tečajnih razlik.
Vseh teh težav pa organizacija združenega dela nima, če
sklene pogodbo o vlaganju tuje osebe. V tem primeru lahko
odplačuje tuji osebi blago več let. Lahko ga plača tudi v dinarjih, ki so po zakonu transferibilni. Devizna vloga in devizni
priliv iz skupnega poslovanja se ne menjata v dinarje.
Soglasje za uvoz blaga, vštevši tudi opremo, za skupno poslovanje se da za več let vnaprej (kolikor traja pogodba) tudi
zunaj obstoječih režimov. Zaradi vsega navedenega se organizacija odloči, da uporabi ugodnejši instrumentarij za
skupna vlaganja, tuja oseba pa nima razlogov, da ne bi na to
pristala.
Da bi domača organizacija in tuji partner to uresničila,
simulirata »skupno vlaganje« in »skupno poslovanje«, ker se
za takimi pogodbami pravzaprav skriva kupoprodajno razmerje na kredit. Tuji partner vlaga opremo, ki se odplačuje
z navideznim deležem v skupnem poslovanju, ki ga dejansko
ni, saj tuji vlagatelj v njem ni udeležen ali pa je njegov delež
samo simboličen (z instruktažo za uporabo opreme ali njeno
servisiranje ipd ). Za deležem v skupnem poslovanju se skriva
kupoprodajna pogodba o uvozu opreme na kredit, izplačilo za
delež v »skupnem poslovanju■< in »povračilo vrednosti vloženih sredstev•< pa sta v bistvu izplačilo obrokov, obresti in
drugih stroškov za uvoz opreme.
Povečanje števila in vrednosti takih pogodb ni nič drugega
kot povečanje zadolženosti našega gospodarstva v tujini.
poročevalec

Takšne pojave je težko opaziti in preprečiti med postopkom
za odobritev pogodbe, saj pogodbe same izpolnjujejo vse
nujne formaino-pravne zahteve, ki jih določa zakon. Zato je
treba zagotoviti ustrezne pogoje, ki bodo omogočili prava
skupna vlaganja in odpravili opore za kvazi vlaganja.
4. Po mnenju predlagatelja takšnega stanja niso povzročile
samo neustrezne rešitve v veljavnem zakonu o vlaganju,
ampak predvsem splošno ekonomsko stanje v državi in rešitve v sistemu gospodarjenja, ki zaokrožajo skupno poslovanje
z vloženimi sredstvi.
Izkušnje kažejo, da so v sedanjih razmerah za spodbudo
tujih vlagateljev veliko pomembnejši ekonomski ukrepi kot
pravni.
Ni pa nobenega dvoma, da imajo tudi zakonski predpisi, ki
urejajo razmerja partnerjev pri skupnem poslovanju, izreden
pomen za pospeševanje skupnih vlaganj. Čeprav so povodi
tujih vlagateljev vselej v končnem cilju ekonomski, ocenjujejo
možnost njihovega uresničevanja po zakonskih predpisih, t. j.
po zakonskih okvirih, v katerih se bodo ti motivi uresničevali.
Primerjalna analiza zakonskih predpisov, ki urejajo skupno
vlaganje pri nas, z zakonskimi pogoji, ki obstajajo v drugih
državah, kaže, da so naši sedanji predpisi še vedno resna
ovira za resnična številna skupna vlaganja.
5. Za našo zakonsko regulativo na tem področju je značilno: specifičnost, izredno veliko število predpisov, njihova
medsebojna neusklajenost, nejasnost in nestabilnost (zelo
pogoste spremembe).
Jugoslavija ni sprejela nobene od oblik in tipov vlaganja
tujega kapitala, ki danes obstajajo v svetu. Sprejet ni bil
običajni sistem mešanih družb in solastnine, ampak se sredstva vlagajo izključno na pogodbeni podlagi. Tuji partner ima
v lasti kapital, ki ga želi vložiti. Domača organizacija ga nima.
Ona ni lastnica sredstev, ki jih vlaga, ampak ima samo pravico
dela (v najširšem pomenu) s temi sredstvi. Ko tuji partner vloži
svoj kapital (sredstva), neha biti lastnik sredstev in nima
nikakršnih neposrednih lastninskih pravic do vloženega kapitala niti do jugoslovanske organizacije združenega dela,
v katero je ta sredstva vložil. Po drugi strani niti domači OZD
ne pridobi lastnine niti drugih dejanskih pravic do teh sredstev - uporablja jih kot vsa druga sredstva, ki jih je pridobil na
katerikoli podlagi pri svojem poslovanju. Takšno partnersko
razmerje nosilcev lastnine in nosilcev dela tuji partner, ki je
navajen na drugačne standarde, ki se uporabljajo v svetu,
težko dojema in sprejema.
Kljub temu da imamo poseben zakon o vlaganju tujih oseb,
ta še zdaleč ne daje tujemu vlagatelju prave podobe o zakonskih okvirih, v katerih bo teklo skupno poslovanje. Sam zakon
vsebuje manjši del regulative o teh razmerjih, medtem ko je
večji del urejen z drugimi predpisi na različnih ravneh
- zvezni, republiški, pokrajinski. Tuji vlagatelji navajajo, da
»od julija 1986 mora morebitni investitor preučiti 123 jugoslovanskih zakonov in podzakonskih aktov in da so poleg teh še
tisti tajni, neobjavljeni, ki pa se bodo vendarle uporabili, kadar
bo potrebno«.
Poseben problem je neusklajenost predpisov, ki ga ni
mogoče rešiti z razlagami in pojasnili posameznih resorjev.
Zaradi navedenih razlogov se je predlagatelj odločil za
izdelavo novega zakona, s katerim bodo v skladu z amandmaji
k ustavi SFRJ in smernicami za reformo gospodarskega sistema:
-uvedli različne in v mednarodni poslovni praksi znane
modele vlaganj na načelu mešanih družb ter druge oblike
sodelovanja s tujimi vlagatelji:
-omogočili tujim vlagateljem, da sorazmerno z vloženimi
sredstvi sodelujejo pri upravljanju gospodarskih subjektov,
v katere so vložili svoja sredstva;
-zagotovili nujno varnost tujih vlagateljev in neovirano
skupno poslovanje z domačimi gospodarskimi subjekti brez
časovne omejitve:
-razširili področja, na katerih so dopustna tuja vlaganja, in
uvedli druge, v mednarodni praksi znane oblike sodelovanja
s tujimi vlogami:
-omogočili širšo samostojnost volje pogodbenih strani
brez odvečnega administrativnega vpletanja;
-z jasnim jezikom, razumljivim za vse tuje vlagatelje, bomo
uredili to snov.

III. Pojasnilo temeljnih pravnih rešitev, ki se
predlagajo v zakonu
V zakonu so predlagani različni modeli sodelovanja na
podlagi tujih vlaganj. Tuje osebe bi lahko vlagale svoja sredstva v:
a) organizacije združenega dela,
b) družbe (z omejeno odgovornostjo in delniške družbe),
c) banke in druge finančne organizacije,
d) pogodbene organizacije združenega dela in zadruge.
Poleg tega bi tuja oseba lahko po posebnem postopku
dobila odobritev, da s svojimi sredstvi zgradi določeni gospodarski objekt in ga uporablja, vse dokler se ne amortiziravv
vloženi kapital, povečan za določeni dobiček po stopnji, določeni v odobritvi.
A. Vlaganje v organizacijo združenega dela
Da bi bilo omogočeno vlaganje v sedanje organizacije združenega dela, je ostal sedanji model pogodbenega (obligacijskeg) vlaganja, vendar je precej spremenjen. Tako bi:
1) tuji vlagatelj lahko vlagal sredstva v organizacijo združenega dela, ki že obstaja ali pa bo v ta namen ustanovljena. To
je organizacija skupnega poslovanja in se kot taka vpiše
v sodni register;
2) če se sredstva vlagajo v obstoječo organizacijo združenega dela, vlagatelji lahko zaradi ustvarjanja možnosti za
skupno poslovanje v pogodbi predvidijo spremembe (naštete
v zakonu), ki jih bodo v tej organizaciji opravili - v njenem
statutu in drugih samoupravnih splošnih aktih;
3) če se vlagajo sredstva, da bi se ustanovile nove organizacije združenega dela, se s pogodbo uredijo pravice in obveznosti vlagatelja ob ustanovitvi in po njej.
Statut in samoupravni splošni akt te organizacije morata
biti v skladu s pogodbo o vlaganju.
4) vlagatelji so lahko domače in tuje pravne osebe ter
domače in tuje fizične osebe;
5) pravice vlagatelja so zavarovane pred spremembami
zakona, to pomeni, da se za vlagatelje uporablja zakon, ki je
veljal v času, ko je bila odobrena pogodba oziroma ugodnejši
predpis;
6) domači vlagatelj lahko vloži naravna bogastva in dobrine
v splošni uporabi pod pogoji, ki jih predpiše Zvezni izvršni
svet na podlagi soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih
organov;
7) delež tujega kapitala v organizaciji skupnega poslovanja
ne sme biti manjši od 30% sredstev; potrebnih za delo te
organizacije;
8) zakon dopušča možnost, da vloga nastane z odkupom m
konverzijo kredita;
9) v organizaciji skupnega poslovanja je lahko tudi poslovni
odbor, v katerem se odloča o vseh vprašanjih skupnega
poslovanja. V poslovnem odboru so predstavljeni vlagatelji in
organizacije skupnega poslovanja, kot je določeno v pogodbi;
10) organizacija skupnega poslovanja posluje po jugoslovanskih predpisih;
11) vlagatelji imajo delež pri ustvarjenem dobičku organizacije skupnega poslovanja, prav tako pa tudi v izgubah. Ko
prenehajo vlaganja ali organizacija, imajo vlagatelji pravico
do deleža v neto vrednosti njenega premoženja oziroma do
vrednosti premoženja, ki se ugotovi s presojo ali kako drugače, kot je navedeno v pogodbi;
12) tuji vlagatelj lahko dobi, če je tako navedeno v pogodbi,
dobiček ali vlogo v dinarjih ali v proizvodih in storitvah iz
skupnega poslovanja;
13) tuji vlagatelj lahko proda svojo vlogo drugi domači ali
tuji osebi, vendar imajo v tem primeru pravico do prednosti
pri nakupu drugi vlagatelji.
B. Vlaganje v družbe
Predlagana je možnost, da tuji in domači vlagatelji vložijo
sredstva in poslujejo tako, da ustanovijo skupne družbe
bodisi z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe.
Te vrste družb so povsod v svetu znane tako v državah
v razvoju kot tudi v razvitih državah in tuja sredstva se najpogosteje vlagajo v eni od teh oblik, to pa ne pomeni, da se ne
13
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»

uporabljajo tudi druge oblike, od katerih nekatere celo presegajo okvir skupnega vlaganja.
Družbe z omejeno odgovornostjo (»družbe zo.o.-) obstajajo v mnogih evropskih in neevropskih državah. Ta tip družb
se ustanovi v primerih, kadar je omejeno število vlagateljev, ki
so zainteresirani, da imajo pod kontrolo pristop drugih vlagateljev k družbi. To je podobno delniški družbi, vendar se od
nje razlikuje po tem, da ima vsak vlagatelj samo en delež (ne
glede na njegovo velikost) in da se ta delež ne more prosto
prenesti, kot je to mogoče pri delniških družbah. Vlagatelji
v to družbo jamčijo tretjim osebam samo z vlogo v družbo, ne
pa tudi z drugim svojim premoženjem, medtem ko je sama
družba odgovorna tretjim osebam za svoje obveznosti z vsemi
svojimi sredstvi. Te družbe so družbene pravne osebe, ki
lahko tožijo v svojem imenu in so lahko tožene.
Delniška družba (»d.d.«) se razlikuje od družbe z omejeno
odgovornostjo po tem, da je vloženi kapital razdeljen na
enake dele in da ima lahko vsak vlagatelj samo te deljive vloge
(delnice). Pri tej vrsti družb vlagatelji niso zainteresirani, da
kontrolirajo, kdo daje delež v družbo kot vlagatelj, in zato se
delnice praviloma lahko prosto prenesejo. Ta tip družbe se
najpogosteje uporablja pri velikih investicijah (z velikim obsegom sredstev) in pri velikem številu vlagateljev.
Delniške družbe zbirajo kapital z deleži velikega števila
vlagateljev, kapital sam pa lahko variira od vlaganj, ki so zelo
podobna posojilom (delnice brez pravice glasovanja in upravljanja), ki pa so plačljive samo, če družba posluje z dobičkom,
vse do delnic, ki dajejo popolno pravico udeležbe pri upravljanju. V vsakem primeru se emitiranje delnice zelo lahko prilagaja potrebam po zbiranju kapitala, na ta način pa je mogoče
ugodno delovati na finančne obveznosti družbe. Te družbe so
pravne osebe, ki lahko tožijo in so lahko tožene. Dobra stran
teh družb je, da se vloženi kapital ne vrača, vse dokler družba
obstaja, t.j. do likvidacije aH stečaja.
V zakonu je podrobno razčlenjen postopek ustanovitve,
način dela in prenehanje teh družb, ker za zdaj v pravnem
sistemu Jugoslavije nimamo predpisov, ki to urejajo. Zaradi
tega se postavlja vprašanje odnosa tega zakona do bodočega
zakona o podjetjih, če se snov zakona o združenem delu uredi
poleg drugega tudi z zakonom o podjetjih, tedaj bi morale biti
v tem zakonu urejene organizacijsko pravne oblike sodelovanja s tujimi vlagatelji. V tem primeru bi iz tega zakona odpadle
mnoge statusne določbe, namesto njih pa bi bile določbe, ki
bi ga uskladile z zakonom o podjetjih. V vsakem primeru mora
imeti bodoči zakon o podjetjih neko zaslombo za vse oblike,
ki jih uvaja zakon o tujih vlaganjih v sodelovanju s tujci, da ne
bi ta zakon ostal izjema v gospodarskem sistemu Jugoslavije.
Predlagane določbe o ustanovitvi, načinu delovanja in prenehanju teh družb so vsekakor minimum, ki zagotavlja varnost v gospodarskem in pravnem prometu.
C. Vlaganje v banke in druge finančne organizacije
Z zakonom je predvidena možnost, da tuje banke in druge
finančne organizacije lahko vlagajo sredstva v domače banke
ali druge finančne organizacije ali da skupno ustanovijo
mešano banko ali drugo finančno organizacijo v Jugoslaviji.
Ustanovitev, način delovanja, upravljanje in poslovanje,
prenehanje bank in drugih finančnih organizacij s tujimi vlaganji bi potekalo po določbah tega zakona o delniških družbah, za vsa ta vlaganja pa je potrebno soglasje Narodne
banke Jugoslavije.
D. Vlaganje v druge organizacije
1. Zakon daje možnost tudi za vlaganja v pogodbene organizacije združenega dela, obrtne in druge zadruge. Za ta
vlaganja in poslovanje s tujimi osebami bi se smiselno uporabljale določbe tega zakona, ki urejajo vlaganje v druge
organizacije združenega dela;
2. Glede na rešitve v amandmaju XII. k ustavi SFRJ, ki
predvideva, da tuja oseba lahko ustanovi v SFRJ svoje lastno
podjetje pod pogoji, ki jih določa zvezni zakon, se s tem
zakonom predlaga kot pogoj, da je to lahko samo v carinskih
zakonih: Tuje osebe bi torej lahko v ustanovljenih carinskih
conah v Jugoslaviji ustanavljale svoja lastna podjetja in jih
upravljale. Delavci v takih podjetjih ne bi imeli statusa delavca
v združenem delu, ampak bi se njihov položaj in pravice
uredile s kolektivno pogodbo.
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3. Zakon predvideva tudi možnost, da organizacije združenega dela in družbe s tujimi vlaganji, ki uživajo pri svojem
poslovanju ugodnosti določene lokacije (izkoriščanje rudnin,
energetskih virov in drugih naravnih ali zemljepisnih ugodnosti), dobijo od pristojne družbenopolitične skupnosti tudi koncesijo. Pogoje in trajanje te koncesije bi določila družbenopolitična skupnost.
4. Upoštevajoč, da time shering (pogodba o časovni uporabi turističnega objekta) pomeni v širšem smislu vlaganje
sredstev tujih oseb v področje turizma, so to določbe veljavnega zakona o časovni uporabi turističnih objektov (s spremembami in dopolnitvami tega zakona, ki je v postopku)
prenesene v ta zakon.
IV. Ocene pričakovanih učinkov predlaganih
pravnih rešitev v zakonu in njihovega vpliva
na gmotne in druge družbene razmere
Kljub vsem težavam, v katerih je jugoslovansko gospodarstvo, ni sporno, da je Jugoslavija zaradi mnogih razlogov
potencialno zanimiva za tuje vlagatelje. S sprejetjem tega
zakona bi odpravili vse tiste ovire za motivacijo tujih vlagateljev, na katere že več let upravičeno opozarjajo. Že zaradi tega
bi s sprejetjem tega zakona pomembno omogočili:
- širše in dolgoročnejše vključevanje Jugoslavije v mednarodno delitev dela;
- povečanje rentabilnosti investicij;
- večje zaposlovanje delavcev;
- pridobivanje sodobnih tehnologij;
- povečanje izvoza z osvajanjem novih trgov in preskrbo
domačega trga;
- zmanjšanje uvoza in
- zboljšanje dela in poslovanja domačih gospodarskih subjektov.

V. Zagotovitev izvajanja predpisa
in odgovornost za njegovo izvajanje
Za izvajanje tega zakona ni potrebno zagotoviti dodatnih
sredstev v proračunu federacije.
Za izvajanje zakona je odgovoren Zvezni sekretariat za
ekonomske odnose s tujino, Zvezni sekretariat za ljudsko
obrambo in Zvezni sekretariat za notranje zadeve.
VI. Prikaz pripravljanja predpisa
Osnutek zakona je bil izdelan po smernicah, ki jih je izdelala
delovna skupina za ekonomske odnose s tujino Komisije za
reformo gospodarskega sistema ZIS. Osnutek zakona je
obravnaval Koordinacijski odbor za reformo gospodarskega
sistema in Komisija za reformo gospodarskega sistema.
VII. Sodelovanje znanstvenih in strokovnih
organizacij pri pripravljanju predpisa
Delovno skupino za izdelavo osnutka zakona so sestavljali
predstavniki fakultet in priznani strokovnjaki za to področje.
Osnutek zakona je obravnavala in dala svoje pripombe in
sugestije tudi delovna skupina Zveznega izvršnega sveta za
pospešitev skupnih vlaganj, ki jo sestavljajo poleg drugih tudi
predstavniki znanstvenih ustanov in gospodarstva.
VIII. Pregled pomembnih mnenj in predlogov
zainteresiranih organov, ki jih predlagatelj ni
sprejel, in razlogi, zaradi katerih jih ni sprejel,
ter predlog mogočih alternativnih rešitev
Vsi predlogi in mnenja koordinacijskega odbora in komisije
ZIS za reformo gospodarskega sistema so vključeni v osnutek
zakona.
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DELOVNO GRADIVO
OSNUTEK ZAKONA
o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini
(ESA-566)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen*1
Gospodarske dejavnosti v tujini smejo opravljati organizacije združenega dela (podjetja), banke, zadruge, pogodbene
organizacije združenega dela in organizacije združenga dela
na področju znanstveno-raziskovalnih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti, poslovne skupnosti, skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja ter pozavarovalne skupnosti
(v nadaljnjem besedilu: organizacije in skupnosti).
Gospodarske dejavnosti v tujini se opravljajo po podjetjih,
predstavništvih, poslovnih enotah, delovnih enotah, poslovalnicah, bankah in drugih finančnih organizacijah, informacijskih uradih ter po zavarovalnih in pozavarovalnih organizacijah, ustanovljenih v tujini, z vlaganjem sredstev v tuja podjetja
in poverjanjem opravljanja gospodarskih dejavnosti tujim
pravnim osebam.
Organizacije in skupnosti opravljajo gospodarske dejavnosti v tujini v mejah dejavnosti, ki jo opravljajo v Jugoslaviji in
za katero so vpisane v sodni register za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, če s tem zakonom ni določeno drugače.
2. člen
Z gospodarskimi dejavnostmi v tujini po tem zakonu je
mišljeno opravljanje proizvodnih, trgovskih in storitvenih
dejavnosti, poverjanje poslov tujim pravnim osebam, opravljanje bančnih in drugih finančnih poslov, zavarovalnih in pozavarovalnih poslov ter vlaganje sredstev v tuja podjetja.
3. člen
Gospodarske dejavnosti v tujini se smejo opravljati, če se
dobi dovoljenje zveznega upravnega organa za ekonomske
odnose s tujino, ki ga da, če so izpolnjeni pogoji iz tega
zakona.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino mora
o zahtevi za izdajanje dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena odločiti v 60 dneh od dneva, ko je bila zahteva pravilno
vložena. Zoper odločbo upravnega organa za ekonomske
odnose s tujino ni dovoljena pritožba, vendar se lahko začne
upravni spor po določbah zakona o upravnih sporih.
Organizacije in skupnosti smejo opravljati gospodarske
dejavnosti v tujini samostojno in skupno.
4. člen
Pravice in sredstva, ki jih organizacije in skupnosti vlagajo
ali pridobivajo z opravljanjem gospodarskih dejavnosti
v tujini, so družbena, zadružna oziroma zasebna lastnina in jih
upravljajo delavci v teh organizacijah in skupnostih.
Razpolaganje s sredstvi iz prvega odstavka tega člena, ki so
družbena lastnina, je pod družbenim nadzorom.
5. člen
Delavci, ki so jih organizacije in skupnosti razporedile na
dela in naloge v tujini, imajo enake pravice, obveznosti in
odgovornosti kot delavci v teh organizacijah in skupnostih
v državi.
Delavci, razporejeni na delo v tujini, morajo izpolnjevati
sklepe in naloge, izvajati pfjslovno politiko, ki so jo določili
organi upravljanja organizacij in skupnosti, ter uresničevati
cilje opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini.
1
Gospodarske dejavnosti v tujini smejo opravljati tudi organizacije z udeležbo tujega kapitala v skladu z zveznim zakonom o skupnih vlaganjih.
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6. člen
Dela pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini smejo
opravljati samo delavci, ki imajo predpisano strokovno izobrazbo in izpolnjujejo pogoje za opravljanje gospodarskih
dejavnosti v tujini, ki jih predpiše Zvezni izvršni svet.
Organizacije in skupnosti določijo dela oziroma delovne
naloge, ki se štejejo za dela oziroma delovne naloge pri
opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini, ter določijo strokovno izobrazbo in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
delavci za opravljanje omenjenih del oziroma delovnih nalog.
7. člen
Organizacije in skupnosti, ki začnejo opravljati ali opravljajo gospodarske dejavnosti v kaki državi, morajo obvestiti
diplomatsko oziroma konzularno predstavništvo SFRJ in
predstavništvo Gospodarske zbornice Jugoslavije v zadevni
državi o dejavnostih, ki jih začenjajo ali opravljajo.
8. člen
Organizacije in skupnosti, ki opravljajo gospodarske dejavnosti v tujini, se vpišejo v registre, ki se vodijo v zveznem
upravnem organu za ekonomske odnose s tujino.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino izda
predpis o podatkih, ki jih vsebujejo registri iz prvega odstavka
tega člena, o vpisu v register in izbrisu iz registra, ter o izdajanju izpiskov iz teh registrov.
9. člen
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se v okviru določenega obsega kreditiranja tujine določi znesek deviz, ki se
lahko uporabljajo za opravljanje gospodarskih dejavnosti
v tujini.
V okviru zneska iz prvega odstavka tega člena se lahko
organizacijam in skupnostim, ki opravljajo gospodarske
dejavnosti v tujini, odobri v tekočem letu, da za ustanavljanje
podjetij bank in drugih finančnih organizacij, zavarovalnih in
pozavarovalnih organizacij v tujini, in za povečanje ustanovne
vloge, uporabljajo sredstva največ do višine vnesenega
dobička v predhodnem letu.
Organizacijam in skupnostim, ki prvič vložijo zahtevo za
opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini, se sme odobriti,
da za ustanavljenje uporabljajo sredstva v okviru zneska,
določenega v prvem odstavku tega člena.

II. OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI
V TUJINI ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA
(PODJETIJ)
1. Ustanavljanje podjetij v tujini
10. člen
Za opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini organizacije
združenega dela (podjetja) ustanavljajo lastna podjetja.
Organizacije združenega dela (podjetja) smejo ustanavljati
tudi mešana podjetja, če v pogodbi š tujo osebo zagotovijo
izvajanje svoje poslovne politike in varstvo lastnih sredstev
v omenjenih podjetjih.
...
4Podjetja v tujini smejo ustanavljati tudi poslovne skupnosti,
vpisane v sodni register za opravljanje zunanjetrgovinskega
prometa, pod pogoji, ki so določeni za organizacije združenega dela (podjetja).
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11. ćlen
Organizacije združenega dela (podjetja) smejo v tujini ustanavljati podjetja za proizvodno in trgovsko dejavnost ter
opravljanje gospodarskih storitev.
12. člen
Podjetje za proizvodno dejavnost se ustanovi v tujini za
povečanje izvoza, kompletiranje izvoznega proizvodnega programa organizacije združenega dela, nastop na novem trgu,
plasma materialnih pravic do tehnologije, pospeševanje in
širjenje dolgoročne proizvodne kooperacije, zagotavljanje
surovin in reprodukcijskega materiala, ki jih na jugoslovanskem trgu primanjkuje, uporabo tujih patentov, licenco in
blagovnih znakov za uspešnejši plasma domačih proizvodov
na tujem trgu in uresničevanje drugih ekonomskih ciljev, ki
prispevajo k povečanju izvoza in večjemu deviznemu prilivu.
Organizacije združenega dela (podjetja), ki se ukvarjajo
s prometom blaga in storitev, vpisane v sodni register za
opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, smejo ustanavljati
s proizvajalnimi organizacijami združenega dela (podjetji)
podjetja za proizvodno dejavnost.
13. člen
Podjetja za trgovsko dejavnost se ustanovijo v tujini za
povečanje izvoza blaga in storitev, osvajanje in obdelavo
tujega trga, zagotavljanje plasmaja domačega blaga pod
ugodnejšimi pogoji, zagotavljanje uvoza pod pogoji, ki so
ugodnejši za organizacije združenega dela (podjetja), opravljanje posredniških in drugih trgovinskih poslov, ki prispevajo
k večjemu deviznemu prilivu.
Organizacija združenega dela (podjetje) - ustanoviteljica
podjetja iz prvega odstavka tega člena mora prevzeti obveznost, da bo podjetje vsako leto večji del vsega prometa
z Jugoslavijo dosegla z izvozom blaga in storitev iz Jugoslavije.
Pri enem izvoznem oziroma uvoznem poslu, ki se opravlja
za račun organizacije združenega dela (podjetja), sme biti kot
posrednik ali kot kupec oziroma prodajalec blaga udeleženo
samo eno podjetje v tujini.
Alternativa za tretji odstavek: Besede: »ali kot kupec oziroma prodajalec blaga« se črtajo.
14. člen
Podjetje za opravljanje gospodarskih storitev se ustanovi
v tujini zaradi izkoriščanja jugoslovanskih zmogljivosti na
področju prometa, prometno-agencijskih poslov, špedicije,
turističnih poslov, pogodbene kontrole kakovosti in količine
blaga v mednarodnem prometu, izvajanja investicijskih del,
znanstveno-raziskovalnih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti ter drugih gospodarskih storitev, sme pa opravljati tudi
drugo dejavnost v funkciji zadevne storitvene dejavnosti,
s katero se povečuje devizni priliv Jugoslavije.
15. člen
če so izpolnjeni pogoji iz tega zakona, lahko organizacija
združenega dela (podjetje) odloči, da podjetje, ki ga je ustanovila v tujini, ustanovi drugo podjetje v tujini; da kot soustanoviteljica pristopi k podjetju, ki ga je ustanovila druga organizacija združenega dela (podjetje) v tujini; da odkupi ustanovno vlogo tuje osebe oziroma domače organizacije združenega dela v podjetju v tujini in da poveča svojo ustanovno
vlogo v podjetju v tujini.
Organizaciji združenega dela (podjetju) se ne sme dovoliti,
da bi njeno podjetje, ustanovljeno po prvem odstavku tega
člena, lahko ustanovilo drugo podjetje v tujini.
Podjetje, ustanovljeno po prvem odstavku tega člena, ne
sme ustanoviti drugega podjetja v tujini.
v V primeru iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na ustanavljanje
podjetij v tujini.
Organizacija združenega dela (podjetje) lahko odloči, da
podjetje, ki ga je ustanovila v tujini, ustanovi predstavništvo
ali poslovno enoto v isti ali v drugi državi. To predstavništvo
ali.poslovna enota je sestavni del podjetja, ki ga je ustanovilo.
V primeru iz četrtega odstavka tega člena mora organizacija združenega dela (podjetje) - ustanoviteljica podjetja
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v tujini poslati zveznemu upravnemu organu za ekonomske
odnose s tujino sklep organa upravljanja, da bi ga evidentiral.
16. člen
Za ustanavljanje podjetij v tujini in plačevanje ustanovne
vloge smejo organizacije združenega dela uporabljati:
1) devize, kupljene na enotnem deviznem trgu, do zneska,
ki jim je določen v odločbi zveznega upravnega organa za
ekonomske odnose s tujino, s katero je odobrena ustanovitev
podjetja v tujini;
2) del dobička, ustvarjenega v podjetjih v tujini, v skladu
s tem zakonom;
3) devize, ki jih s krediti pridobijo v tujini, v skladu z zveznim
zakonom, ki ureja kreditne odnose s tujino;
4) opremo in materialne pravice, izražene v denarju.
17. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, da na
zahevo organizacije združenega dela, ki ustanavlja podjetje
v tujini (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica), dovoljenje za
ustanovitev podjetja v tujini, če ustanoviteljica predloži tele
dokaze:
1) da je organ upravljanja ustanoviteljice sprejel sklep
o ustanovitvi podjetja v tujini, ki vsebuje: ime in sedež
podjetja, predmet dejavnosti podjetja v tujini, višino ustanovne vloge in obveznost ustanoviteljice, da bo podjetje predpisani odstotek dobička transferiralo v Jugoslavijo, če se pa
ustanavlja podjetje, ki se bo ukvarjalo s trgovsko dejavnostjo,
obveznost ustanoviteljice, da bo to podjetje v prometu z Jugoslavijo večji del tega prometa ustvarjalo z izvozom blaga in
storitev iz. Jugoslavije;
2) da je ustanoviteljica sprejela elaborat o ekonomski opravičenosti ustanovitve podjetja v tujini, ki vsebuje zlasti podatke
o ustvarjeni menjavi z zadevno državo, načrt izvoza in uvoza
s stroški poslovanja v naslednjem petletnem obdobju,
finančne rezultate in načrt podjetja (celotni prihodek, porabljena sredstva in dobiček);
3) da je organ upravljanja ustanoviteljice predložil osnutek
statuta podjetja, ki določa pooblastila in odgovornosti oseb,
ki vodijo podjetje, nato da ustanoviteljica sme kontrolirati
materialno-finančno poslovanje podjetja v tujini in da sme
v podjetju v tujini izvajati svojo poslovno politiko, zaradi
katere se podjetje ustanavlja; •
4) da je organ upravljanja ustanoviteljice sprejel sklep o razporeditvi delavcev v podjetje v tujini;
5) da je ustanoviteljica zagotovila pravico glede razpolaganja s sredstvi ustanovne vloge - z vpisom ustanovne vloge na
ime ustanoviteljice;
6) da je ustanoviteljica zagotovila, da podjetje v tujini odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi ustanovne vloge oziroma
da odgovarja do višine vloženih sredstev;
7) da ima tuja oseba ugodno boniteto, če se ustanavlja
mešano podjetje.
18. člen
Ustanoviteljica mora v enem letu po dostavitvi dovoljenja iz
16. tega zakona poslati zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino dokaze (izpisek iz registra), da je
podjetje v tujini registrirano v skladu z danim dovoljenjem. Ce
ustanoviteljica v navedenem roku ne pošlje dokazov, sme
zvezni upravni ogan za ekonomske odnose s tujino dati ustanoviteljici rok, ki ne sme biti daljši kot šest mesecev, da
uskladi registracijo podjetja v tujini z danim dovoljenjem. Če
ustanoviteljica v navedenem roku ne uskladi registracije,
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino razveljavi
dovoljenje o ustanovitvi in podjetje izbriše iz registra.
Ustanoviteljica mora v primeru iz prvega odstavka tega
člena vrniti sredstva, odobrena po odločbi o ustanovitvi,
v državo v 30 dneh od dneva, ko je bilo razveljavljeno dovoljenje iz prvega odstavka tega člena.
2. Ustanavljanje podjetij v tujini, ki se ukvarjajo
z ustanavljanjem, upravljanjem in financiranjem
drugih podjetij v tujini (holding podjetja)
19. člen
Organizaciji združenega dela se dovoli, da podjetje, ki ga je
ustanovila v tujini, opravlja tudi holding poslovanje oziroma
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da ustanovi podjetje za holding poslovanje (v nadaljnjem
besedilu: holding podjetje), če s tem prispeva k uspešnejšemu opravljanju gspodarskih dejavnosti v tujimi, pridobivanju ugodnejših kreditov v tujini, povečanju izvoza in boljši
organizaciji svojega omrežja v tujini.
S holding poslovanjem po tem zakonu je mišljeno ustanavljanje, upravljanje in financiranje drugih podjetij.
20. člen
Organizaciji združenega dela (podjetju) se dovoli ustanovitev holding podjetja, če izpolnjuje pogoje iz 17. člena tega
zakona in če zagotovi nad 50% ustanovne vloge, s katero se
zagotavlja izvajanje poslovne politike ustanoviteljice v zadevnem podjetju.
21. člen
Organizaciji združenega dela (podjetju), ki je ustanovila
holding podjetje, se dovoli, da to podjetje ustanovi v isti ali
v drugi državi drugo podjetje, ki se bo ukvarjalo s kako
dejavnostjo iz 12.. 13. in 14. člena tega zakona, če izpolnjuje
pogoje iz 17. člena tega zakona, pod pogojem, da holding
nodietie razpolaga s celotno ustanovno vlogo oziromai z vec
kot 50% deleža v ustanovni vlogi podjetja, ki ga ustanavl]a.
3. Medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti ustanoviteljic podjetja v tujini
22. člen
Organ upravljanja ustanoviteljice mora določiti poslovno
politPko in program poslovanja podjetja v tujini za vsako
koledarsko leto in za petletno obdobje ter obravnavati Por°
čila o njegovih poslovnih rezultatih in o izvajanju poslovne
P

°Orqanizacija združenega dela (podjetje) mora zagotoviti, da
ood etie v tujini o svojih poslovnih rezultatih m izvajanju
poslovne politike poroča ustanoviteljici, ustanoviteljica pa
zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino
in Gospodarski zbornici Jugoslavije.
23. člen
Ustanoviteljica mora za podjetje v tujini vod^p°s^n®
evidence v Jugoslaviji v skladu z zveznim zakonom, ki ureja
knjigovodstvo.
Rezultate poslovanja podjetja v tujini ugotavlja ustanoviteljica po zaključnem računu na koncu poslovnega leta.
S poslovnim letom je mišljeno koledarsko leto. Ce se po
predpisih države, v kateri je ustanovljeno podjetje, koledarsko
leto ne šteje za poslovno leto, si ustanoviteljica priskrbi j)revod izpiska iz predpisa zadevne države, s_ katerim je določena
doba, za katero se sestavlja zaključni račun.
24. člen
Če podjetje v tujini po predpisih države, v kateri je ustanovljeno, izkaže izgubo, mora po zaključnem računu te države to
izaubo pokriti iz lastnih sredstev.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki je ustanovila
podjetje v tujini, lahko odloči, da začne sanacijski postopek,
da bi nadaljevala poslovanje tega podjetja v tujini.
Organizacija združenega dela mora v primeru iz drugega
odstavka tega člana o tem obvestiti zvezni upravni organ za
ekonomske odnose s tujino in izdelati sanacijski program.
Organizacije združenega dela lahko za sanacijo poslovanja
podjetja v tujini uporabljajo devize in kredite po predpisih
o deviznem in kreditnem poslovanju s tujino, do zneskov ki
so navedeni v odločbi zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino.
25. člen
Če podjetju v tujini ni treba poslati zaključnega računa, ki
qa sestavi po predpisih države, v kateri je ustanovljeno
podjetje, organizaciji, pooblaščeni za kontrolo zaključnih
računov v tej državi, mora ustanoviteljica ta zaključni račun
poslati pristojni službi družbenega knjigovodstva najkasneje
v 30 dneh po poteku poslovnega leta, za katero je bil zaključni
račun sestavljen.

26. člen*3
Ustanoviteljica mora dobiček, ki ga ustvari v lastnem
podietju, in dobiček, ki ji pripada iz naslova delitve v mešanem podjetju, ki se ugotovi z zaključnim računom po predpisih zadevne države, po poravnavi obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov zadevne države, vnesti v Jugoslavijo najmanj
v odstotku, ki ga predpiše Zvezni izvršni svet, v roku ki ne
sme biti daljši kot 60 dni od dneva, ko je bil sestavljen
zaključni račun, oziroma v roku, ki ne sme biti daljši kot 60 dni
od dneva, ko je pooblaščena organizacija v tujini opravila
kontrolo zaključnega računa, če je s predpisi zadevne države
določeno, da se sme dobiček transferirati po opravljeni kontroli zaključnega računa.
Del dobička, ki ostane po poravnavi obveznosti iz prvega
odstavka tega člena, sme ustanoviteljica z dovoljenjem zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino uporabljati v tujini:
.. . .
1) za povečanje ustanovne vloge v podjetju v tujini, v katerem je bil dobiček ustvarjen, ali v drugem podjetju, ki je
ustanovljeno v tujini, v skladu s tem zakonom;
2) za nadomestilo zmanjšane ustanovne vloge, nastale
zaradi izgube pri poslovanju,-izkazane v zaključnem računu
drugega podjetja v tujini;
3) za ustanovitev novih podjetij in za odkup ustanovne
vioqe drugih podjetij v tujini v skladu s tem zakonom;
4) za dajanje kreditov podjetju v tujini, v katerem je bil
ustvarjen dobiček, ali dugemu svojemu podjetju v tujini za
njegovo poslovanje, v skladu z zveznim zakonom, ki ureja
kreditne odnose s tujino.
Če ustanoviteljica na podlagi vložene zahteve ne dobi dovoljenja da del dobička uporablja za namene iz drugega
odstavka tega člena, mora tudi ta del dobička vnesti v državo
v roku, ki ne sme biti daljši kot 60 dni od dneva, ko je prejela
odločbo, s katero se zavrne izdaja dovoljenja.
Dobiček, ki se po predpisih tuje države ne sme vnesti
v Jugoslavijo oziroma, ki se ustvari v netransferabilni valuti, se
lahko vnese v Jugoslavijo v blagu v skladu s predpisi ki
urejajo promet blaga in storitev s tujino, ali se uporablja kot
ustanovna vloga oziroma kredit organizacije združenega dela
podjetju v tujini v skladu z drugim odstavkom tega člena.
4. Prenehanje podjetja v tujini
27. člen
Podjetje v tujini lahko preneha po sklepu ustanoviteljice ali
po tem zakonu in po predpisih države, v kateri je ustanovljeno, ustanoviteljica pa lahko sprejme sklep o umiku sredstev
iz mešanega podjetja in o prodaji podjetja v tujini. V teh
primerih mora ustanoviteljica začeti postopek za likvidacijo
podjetja, določiti rok, v katerem mora biti ta postopek končan,
ter o tem obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske
odnose s tujino.
.. .
Po končanem postopku za likvidacijo podjetja v tujini mora
ustanoviteljica sestaviti likvidacijsko bilanco, ki jo mora sprejeti oraan upravljanja.
,
Ustanoviteljica mora v 60 dneh po sprejetju bilance iz druQeqa odstavka tega člena poslati likvidacijsko bilanco pristojni banki in službi družbenega knjigovodstva ter o tem
obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino,
ki izda odločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja o ustanovitvi podjetja v tujini in to podjetje izbriše iz registra podjetij
v tujini.
28. člen
Ustanoviteljica mora v 90 dneh po sprejetju likvidacijske
bilance iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona vnesti
oziroma uvoziti vsa sredstva likvidiranega podjetja v Jugosia'sredstva iz prvega odstavka tega člena, ki se uvažajo
v naturalni obliki, kupljena pa so bila v tujini, in ki so se
uporabljala v tujini, se uvažajo prosto proti plačilu carine in
drugih uvoznih davščin.
2. in 3. To bo natančno določeno v skladu z rešitvami iz zakona
o računovodstvu.
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Pravica do uporabe patentov, licenc, tehničnih izboljšav in
druge pravice, vložene v skladu z dejavnostjo v tujini ustanovljenega podjetja, se prenesejo na ustanoviteljico.
Ce se sredstva tujega izvoza v naturalni obliki uvažajo
v Jugoslavijo zaradi zmanjšanega obsega poslovanja podjetja
v tujini, lahko da zvezni upravni organ za ekonomske odnose
s tujino dovoljenje za njihov uvoz v Jugoslavijo, če ustanoviteljica dokaže, da so se uporabljala v podjetju v tujini.
Sredstva v naturalni obliki, ki so bila proizvedena v podjetju
v tujini, se v primeru, če se začne likvidacijski postopek ali
zmanjšanega obsega poslovanja podjetja v tujini, smejo vnesti v Jugoslavijo na podlagi'dovoljenja iz četrtega odstavka
tega člena. Za takšen uvoz ne veljajo predpisi, ki veljajo za
uvoz.
29. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino izda
odločbo o razveljavitvi dovoljenja o ustanovitvi podjetja
v tujini, če je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:
1) če podjetje v tujini posluje v nasprotju s temeljnimi
načeli družbene ureditve in politike Socialistične federativne
republike Jugoslavije;
2) če podjetje v tujini ne uresničuje ciljev, zaradi katerih je
bilo ustanovljeno;
3) če ustanoviteljica podjetja v tujini ne omogoči pristojnemu organu kontrole materialno-finančnega poslovanja in
ne zagotovi dokumentacije v skladu s predpisi;
4) če se s predpisi tuje države trajno odpravi možnost za
transfer dobička;
5) če podjetje v tujini, ki se ukvarja s trgovsko dejavnostjo,
tri leta zaporedoma večjega dela vsega prometa z Jugoslavijo
ne ustvarja z izvozom iz Jugoslavije;
6) če mora podjetje po predpisih tuje države prenehati;
7) če se ne opravlja transfer dobička.
Dejstva iz 1., 4. in 6. točke prvega odstavka tega člena se
ugotovijo na podlagi dokumentacije diplomatskega oziroma
konzularnega predstavništva Socialistične federativne republike Jugoslavije v zadevni državi in uradne dokumentacije, ki
si jo priskrbijo ta predstavništva; dejstva iz 2. in 3. točke - na
podlagi ugotovitev službe družbenega knjiaovodstva in pristojnih inšpekcijskih organov, dejstva iz 5. in 7. točke pa na
podlagi evidence zveznega upravnega organa za ekonomske
odnose s tujino.
Ustanoviteljica mora uvesti postopek likvidacije podjetja
v tujini v 30 dneh po prejemu odločbe iz prvega odstavka tega
člena in v 30 dneh predložiti zveznemu upravnemu organu za
ekonomske odnose s tujino dokaz o uvedbi postopka likvidacije ter ravnati po 28. členu tega zakona.
30. člen
Če več ustanoviteljic sprejme sklep o spojitvi ali pripojitvi
podjetij v tujini, morajo o tem obvestiti zvezni upravni organ
za ekonomske odnose s tujino in k obvestilu priložiti sklep
organa upravljanja, v katerem so ugotovljene vse spremembe,
ki so nastale s to spojitvijo oziroma pripojitvijo, zaradi sprememb v registru podjetij v tujini.
31. člen
Ustanoviteljici se sme dovoliti mirovanje poslovanja
podjetja v tujini, če podjetje začasno ne more opravljati svoje
dejavnosti zaradi vojnega stanja ali izrednih razmer v državi,
v kateri je ustanovljeno.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda zvezni
upravni organ za ekonomske odnose s tujino na podlagi
mnenja diplomatskega oziroma konzularnega predstavništva
Socialistične federativne republike Jugoslavije v zadevi državi.
5. Predstavništva, poslovne enote
in poslovalnice v tujini
32. člen
Organizacije združenega dela (podjetja) smejo odpirati
predstavništva in ustanavljati poslovne enote v tujini. •
Če predstavništvo oziroma poslovna enota, ustanovljena
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v tujini, odpre poslovalnico v isti državi, mora organizacija
združenega dela (podjetje) - ustanoviteljica poslati zaradi
evidentiranja zveznemu upravnemu organu za ekonomske
odnose s tujino sklep organa upravljanja o odpiranju te poslovalnice v 30 dneh od dneva sprejetja sklepa. Poslovalnice so
sestavni del predstavništva ali poslovne enote v isti državi.
Predstavništva in poslovne enote v tujini so sestavni del
organizacije združenega dela, ki jih je ustanovila, nimajo
statusa pravne osebe in opravljajo posle izključno po nalogu
ustanoviteljice.
Zaradi skupnega in enotnega nastopa v tujini smejo predstavništva in poslovne enote v tujini odpreti tudi poslovne
enote, vpisane v sodni register za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa, če so članice poslovne skupnosti pooblastile poslovno skupnost, da odpira predstavništva oziroma
ustanavlja poslovne enote v tujini.
33. člen
Predstavništvo v tujini raziskuje trg, opravlja predhodna in
pripravljalna dejanja za sklepanje pogodb o izvozu blaga in
storitev ter uvozu, s katerimi se zboljšuje in razvija proizvodnja, ter pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji in vlaganju sredstev tujih oseb v organizacije združenega dela, opravlja posle, ki se nanašajo na izvrševanje sklenjenih pogodb,
opravlja operativno-tehnična dela, opravlja posle v zvezi
s prevozom blaga in potnikov v mednarodnem prometu,
spremlja in proučuje gospodarska gibanja na tujem trgu ter
opravlja informativna in druga dela po nalogu ustanoviteljice.
34. člen*4
Poslovne enote v tujini (skladišča, sestavljalnice,
prodajalne za prodajo domačega blaga v tujini, servisi
idr.) smejo opravljati določene posle v prometu blaga
in storitev, s katerimi v tujini ustvarjajo prihodek.
Poslovne enote iz prvega odstavka tega člena smejo
opravljati tudi dela iz 33. člena tega zakona.
Poslovna enota iz prvega odstavka tega čfena pošilja
ustanoviteljici poročilo o svojem poslovanju v tujini po
sklepu pristojnega organa.
35. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino da na
zahtevo organizacije združenega dela (podjetja), ki odpira
predstavništvo oziroma ustanavlja poslovno enoto v tujini,
dovoljene, če ustanoviteljica predloži dokaze:
1) da je organ upravljanja organizacije združenega dela
(podjetja) sprejel sklep o odpiranju predstavništva oziroma
o ustanavljanju poslovne enote v tujini;
2) da je ustanoviteljica sprejela elaborat o ekonomski opravičenosti odpiranja predstavništva oziroma ustanavljanja
poslovne enote v tujini, ki zlasti vsebuje podatke o ustvarjeni
menjavi z zadevno državo v preteklih treh letih ter načrt izvoza
in uvoza s stroški s poslovanjem v naslednjih treh letih;
3) da je organ upravljanja ustanoviteljice sprejel sklep o razporeditvi delavcev v predstavništvo oziroma poslovno enoto
v tujini.
36. člen*5
Stroške za delo predstavništva in poslovne enote v tujini
plačuje organizacija združenega dela (podjetje), ki je odprla
predstavništvo oziroma ustanovila poslovno enoto, v skladu
s predpisi o deviznem poslovanju praviloma iz Jugoslavije po
domači banki, smejo pa se pokrivati tudi iz prihodkov, ustvarjenih v netransferabilni valuti v skladu s predpisi o deviznem
poslovanju.
Narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne pokrajine sme dovoliti organizaciji združenega dela
(podjetju), ki je odprla predstavništvo oziroma ustanovila
poslovno enoto v tujini, da ima devize, potrebne za delo
predstavništva oziroma poslovne enote v tujini, na računu
v tujini.
*4 Način vodenja evidence o ustvarjenem prihodku bi moral urejati
zakon o računovodstvu.
*5 Ta člen bi bilo treba vnesti v zakon o devinem poslovanju.
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37. člen
Če organizacija združenega dela (podjetje), ki je odprla
predstavništvo oziroma ustanovila poslovno enoto v tujini,
sprejme sklep o prenehanju predstavništva oziroma poslovne
enote v tujini, mora v 30 dneh po njunem prenehanju o tem
obvestiti zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino,
ki izda odločbo in predstavništvo oziroma poslovno enoto
izbriše iz registra. Zvezni upravni organ za ekonomske
odnose s tujino izda odločbo o izbrisu predstavništva oziroma
poslovne enote iz registra tudi takrat, kadar ugotovi, da je
izpolnjen kak pogoj iz 1., 2., 3. in 6. točke prvega odstavke 29.
člena tega zakona.
6. Odpiranje delovnih enot za izvajanje
investicijskih del v tujini ter opravljanje drugih
storitev
38. člen
Organizacija združenega dela (podjetje), ki izvaja investicijska dela v tujini, sme zaradi teh del odpreti delovne enote
v tujini (obrate, gradbišča itd.).
39. člen
Delovna enota za izvajanje investicijskih del v tujini je
sestavni del organizacije združenega dela (podjetja), ki jo je
odprla, nima statusa pravne osebe in opravlja dela izključno
po nalogu ustanoviteljice.
Delovna enota za izvajanje investicijskih del v tujini se
odpre na podlagi sklepa organa upravljahja organizacije
združenega dela (podjetja), ki izvaja investicijska dela v tujini,
in s katerim se določijo njene pravice, obveznosti in odgovornosti.
Delovna enota za opravljanje investicijskih del v tujini sme
opravljati dela za vse organizacije združenega dela (podjetja),
ki izvršujejo sklenjeno pogodbo o izvajanju investicijskih del
v tujini.
Delovno enoto v tujini smejo odpreti tudi poslovne enote,
registrirane za izvajanje investicijskih del v tujini, če sklenejo
pogodbo s tujim naročnikom o izvajanju investicijskih del
v tujini.
Delovno enoto iz prvega odstavka tega člena sme odpreti
tudi organizacija združenega dela (podjetje), ki opravlja promet blaga in storitev s tujino, če sklene pogodbo s tujim
sopogodbenikom o izvajanju investicijskih del oziroma opravljanju drugih storitev v tujini.
Organizacija združenega dela (podjetje) mora obvestiti
zvezni upravni organ ža ekonomske odnose s tujino o odpiranju oziroma prenehanju delovne enote zaradi evidentiranja.
7. Poverjanje opravljanja gospodarskih
dejavnosti tujim pravnim osebam
40. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) sme tuji pravni
osebi poveriti zastopniške posle, prodajo blaga s konsignacijskega skladišča in servisno službo samo na podlagi pisno
sklenjene pogodbe.
Pred sklenitvijo pogodbe iz prvega odstavka tega člena si
mora organizacija združenega dela (podjetje) priskrbeti pri
Gospodarski zbornici Jugoslavije ali diplomatskem oziroma
konzularnem predstavništvu Socialistične federativne republike Jugoslavije za zadevno državo informacijo o boniteti
tuje osebe.
Organizacija združenega dela (podjetje) ne sme skleniti
pogodbe iz prvega odstavka tega člena, če iz informacije
o boniteti tuje osebe izhaja, da z njo ni zagotovljeno zanesljivo poslovanje.
Pogodba iz prvega odstavka tega člena, s katero se poverja
prodaja blaga s konsignacijskega skladišča v tujini, mora
vsebovati določbe o zavarovanju tega blaga pred komercialnimi in drugimi riziki.
41. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) mora pogodbe iz
40. člena tega zakona v 30 dneh po njihovi sklenitvi predložiti
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Gospodarski zbornici Jugoslavije, da jih evidentira.
Podatki v pogodbah iz prvega odstavka tega člena so
uradna tajnost.
Gospodarska zbornica Jugoslavije mora kopijo odločbe
o evidentiranju iz prvega odstavka tega člena poslati zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino.
8. Vlaganje sredstev v tuja podjetja
42. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) sme vlagati sredstva v tuja podjetja zaradi skupne proizvodnje, ki bo omogočila večji izvoz, predvsem pa večji plasma jugoslovanske
opreme, tehnologije, znanja in izkušenj, graditev posameznih
objektov, v katere se vgrajujeta domača oprema in tehnologija ali uporabljajo znanje in izkušnje, razvoj turizma, dolgoročno proizvodno kooperacijo, poslovnotehnično sodelovanje, izmenjavo znanstveno-tehničnega znanja in izkušenj,
zagotavljanje deficitarnih surovin in uresničevanje drugih
ekonomskih interesov.
Sredstva se v tuje podjetje vlagajo na podlagi pogodbe,
sklenjene z njim v pisni obliki.
S pogodbo o vlaganju sredstev v tuje podjetje se določijo
predvsem: cilj vlaganja, namen, pogoji in način uporabe teh
sredstev, celotni znesek sredstev, ki se vlagajo, od tega znesek sredstev, ki jih vlaga organizacija združenega dela
(podjetje), in znesek sredstev, ki jih vlaga tuje podjetje, način
delitve dobička, pogoji, način in roki vračila vrednosti vloženih sredstev, medsebojne obveznosti v zvezi s prevzemom
rizika, sestava in pristojnost skupnega organa poslovanja in
način njegove izvolitve, način reševanja medsebojnih sporov
in prenehanje pogodbe.
Za vlaganje sredstev v tuje podjetje sme domača organizacija uporabljati: opremo, pravico do patenta, licence in tehnične izboljšave ter druge pravice, ki pomenijo osnovna sredstva, izražene v denarju.
Ne glede na četrti odstavek tega člena sme organizacija
uporabljati za vlaganje sredstev v tuje podjetje tudi devize,
kupljene na enotnem deviznem trgu, do zneska, ki ji je določen z odločbo zveznega upravnega organa za ekonomske
odnose s tujino, s katero je dovoljeno vlaganje sredstev v tuje
podjetje.
Pogodbo o vlaganju sredstev v tuje podjetje odobri zvezni
upravni organ za ekonomske odnose s tujino v skladu
z določbami tega zakona, ki se nanašajo na dovoljenje za
ustanovitev podjetja v tujini.
43. člen
Določbe 27., 28. in 29. člena tega zakona, ki se nanašajo na
prenehanje podjetja v tujini in umik sredstev domačih organizacij iz podjetij v tujini, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje pogodb o vlaganju in umiku sredstev iz tega naslova.
III OPRAVLJANJE BANČNIH IN FINANČNIH
POSLOV V TUJINI
1.. Ustanavljanje bank in drugih finančnih
organizacij v tujini
44. člen
Banka, pooblaščena za plačilni promet in kreditne posle
s tujino, sme sama ali z drugimi bankami, pooblaščenimi za
plačilni promet in kreditne posle s tujino (v nadaljnjem besedilu: banka ustanoviteljica) ustanoviti banko ali drugo
finančno organizacijo v tujini.
Glede na sredstva, ki se vlagajo, so lahko banke ali druge
finančne organizacije v tujini:
_
1) lastne banke oziroma finančne organizacij, ki se ustanavljajo izključno s sredstvi, s katerimi razpolagajo;
2) mešane banke oziroma finančne organizacije, ki se ustanavljajo s sredstvi, s katerimi razpolagajo banke ustanoviteljice, in s sredstvi tujih bank oziroma drugih tujih oseb^
Banka ustanoviteljica sme ustanoviti banko ali drugo
finančno organizacijo v tujini, ki za svoje obveznosti odgovarja samo s sredstvi, vloženimi v to banko oziroma finančno
organizacijo.
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Za ustanovitev bank in drugih finančnih organizacij v tujini
smejo banke ustanoviteljice uporabljati:
1) devize, kupljene na enotnem deviznem trgu, do zneska,
ki je določen z odločbo zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino o ustanovitvi banke oziroma druge
finančne organizacije v tujini;
2) del dobička, ki ga ustvarijo v bankah in drugih finančnih
organizacijah, ustanovljenih v tujini, v skladu s 26. členom
tega zakona;
3) devize, ki jih s kreditom pridobijo v tujini v skladu z zveznim zakonom, ki ureja kreditne odnose s tujino.
45. člen
Banke in druge finančne organizacije v tujini se ustanavljajo zaradi spodbujanja in kreditiranja izvoza blaga in storitev
iz Jugoslavije in dolgoročne proizvodne kooperacije s tujino,
opravljanja plačilnega prometa s tujino za podjetja v tujini, ki
so jih ustanovile organizacije združenega dela (podjetja), zbiranja hranilnih vlog in opravljanja drugih bančnih poslov.
46. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino da na
zahtevo banke ustanoviteljice dovoljenje za ustanovitev
banke oziroma druge finančne organizacije v tujini, če banka
ustanoviteljica predloži dokaze:
1) da je pooblaščena za opravljanje plačilnega prometa in
kreditnih poslov s tujino;
2) da zagotavlja upravljanje družbenih sredstev, s katerimi
opravlja bančne dejavnosti v tujini, in kontrolo nad njimi;
3) da je organ upravljanja banke ustanoviteljice sprejel
sklep o ustanovitvi banke oziroma druge finančne organizacije v tujini, ki vsebuje predmet dejavnosti in višino ustanovne
vloge, ter obveznost banke ustanoviteljice, da bo banka oziroma druga finančna organizacija, ustanovljena v tujini, predpisani odstotek dobička letno transferirala v Jugoslavijo;
4) da je organ upravljanja banke ustanoviteljice sprejel
elaborat o ekonomski opravičenosti ustanavljanja banke oziroma druge finančne organizacije v tujini, ki vsebuje program
poslovanja s finančnimi kazalci za pet let, in sicer: za posle
jemanja in dajanja depozitov, posle pospeševanja in razvoja
deviznega varčevaja, posle kreditiranja izvoza in uvoza blaga
in storitev, posle plačilnega prometa s tujino (akreditivi
- nostro in loro, nakazila in čeki, transferji in inkaso posli,
idr.), stroške poslovanja, ter akt o sistemizaciji del in nalog;
5) da je organ upravljanja banke ustanoviteljice določil
osnutek statuta banke oziroma druge finančne organizacije
v tujini, ki: zagotavlja, da bo upravljanje banke oziroma druge
finančne organizacije v tujini v skladu z določbami tega
zakona; določa pooblastila in odgovornost oseb, ki vodijo
banko oziroma drugo finančno organizacijo v tujini; zagotavlja, da se rezultati poslovanja ugotavljajo za koledarsko leto
kot poslovno leto, če s predpisi države, v kateri je banka
oziroma druga finančna organizacija ustanovljena, ni drugače določeno; določa, da banka ustanoviteljica lahko kontrolira materialno-finančno poslovanje banke oziroma druge
finančne organizacije v tujini in lahko po osebah s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi v banki oziroma drugi finančni
organizaciji v tujini izvaja poslovno politiko, zaradi katere se
ustanavlja banka oziroma druga finančna organizacija v tujini;
6) da je organ upravljanja banke ustanoviteljice sprejel
sklep o razporeditvi delavcev v banko oziroma drugo
finančno organizacijo v tujini;
7) da je zagotovila pravico glede razpolaganja s sredstvi
ustanovne vloge - z vpisom ustanovne vloge na ime banke
ustanoviteljice;
8) da je zagotovila, da banka oziroma druga finančna organizacija v tujini za svoje obveznosti odgovarja s sredstvi
ustanovne vloge;
9) da sta po predpisih države, v kateri se ustanavlja banka
oziroma druga finančna organizacija, možna transfer dobička
in vračilo vloženih sredstev v Jugoslavijo.
Preden zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino
izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, si priskrbi
mnenje zveznega upravnega organa za finance in Narodne
banke Jugoslavije.
Dovoljenje za ustanovitev mešane banke se da, če banka
ustanoviteljica zagotovi s pogodbo s tujo banko in drugimi
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tujimi osebami, da so izpolnjeni pogoji iz tega člena, in če ima
tuja banka ugodno boniteto.
2. Predstavništva in poslovne enote bank
v tujini
47. člen
Banka ustanoviteljica sme odpirati predstavništva in ustanavljati poslovne enote v tujini.
Zaradi zbiranja hranilnih vlog sme banka ustanoviteljica
odpirati informacijske urade v isti in drugi državi, ki so
sestavni del predstavništev te banke v tujini.
Predstavništva oziroma poslovne enote iz prvega odstavka
tega člena so sestavni del banke, ki jih je odprla oziroma
ustanovila, ter opravljajo posle izključno po nalogu te banke.
48. člen
Predstavništvo banke ustanoviteljice v tujini raziskuje trg,
proučuje gospodarska in finančna gibanja na zunanjem trgu,
daje obvestila v zvezi z bančnimi in finančnimi posli ter
opravlja druge inforamcijske posle in posle predstavljanja
banke ustanoviteljice po njenem nalogu.
Za plačilo stroškov za delo predstavništva iz prvega
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 36.
člena tega zakona.
49. člen
Poslovne enote banke ustanoviteljice v tujini smejo po
nalogu banke ustanoviteljice opravljati določene posle (zbirati sredstva, opravljati kreditne posle, posle nakupa in prodaje deviz, jemati in dajati depozite ter opravljati posle plačilnega prometa), s katerimi v tujini ustvarjajo prihodek. Ti posli
se opravljajo v okviru kreditno-garancijskega potenciala
banke ustanoviteljice v skladu s predpisi o kreditnih odnosih
s tujino.
Poslovna enota iz prvega odstavka tega člena sme opravljati tudi posle predsedstva iz 48. člena tega zakona.
50. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino da na
zahtevo banke ustanoviteljice, ki odpira predstavništvo oziroma ustanavlja poslovno enoto v tujini, dovoljenje, če banka
ustanoviteljica predloži dokaze:
1) da je pooblaščena za opravljanje plačilnega prometa in
kreditnih poslov s tujino;
2) da je organ upravljanja banke ustanoviteljice sprejel
sklep o odpiranju predstavništva oziroma ustanavljanju
poslovne enote v tujini z elaboratom o ekonomski opravičenosti odpiranja predstavništva oziroma ustanovitve poslovne
enote, ki vsebuje program poslovanja za pet let, in sicer; posle
jemanja in dajanja depozitov, posle pospeševanja in razvoja
deviznega varčevanja, posle kreditiranja izvoza in uvoza blaga
in storitev, posle plačilnega prometa s tujino (akreditivi, nakazila in čeki, transferji in inkaso posli) idr., stroški poslovanja,
ter akt o sistemizaciji del in nalog;
3) da s svojim poslovanjem v tujini prispeva k večjemu
izvozu blaga in storitev iz Jugoslavije ter k večjemu deviznemu prilivu;
4) da je organ upravljanja banke ustanoviteljice sprejel
sklep o razporeditvi delavcev v predstavništvo oziroma
poslovno enoto v tujini.
Preden izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena si
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino priskrbi
dovoljenje zveznega upravnega organa za finance in Narodne
banke Jugoslavije.
51. člen
Za banke oziroma druge finančne organizacije, predstavništva in poslovne enote banke ustanoviteljice v tujini se smiselno uporabljajo določbe 17. in 18. člena, 22. do 31. člena in
35., 36. in 37. člena tega zakona o ustanavljanu podjetij in
predstavništev v tujini.
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IV. OPRAVLJANJE POSLOV ZAVAROVANJA
IN POZA VAROVANJA V TUJINI
1. Ustanavljanje organizacij za zavarovanje
in pozavarovanje v tujini
52. člen
Za opravljanje poslov premoženjskega in osebnega zavarovanja sme skupnost premoženjskega in osebnega zavarovanja sama ali z drugimi skupnostmi premoženjskega in osebnega zavarovanja ustanoviti zavarovalno organizacijo v tujini
(lastna zavarovalna organizacija).
Za opravljanje poslov pozavarovanja sme pozavarovalna
skupnost sama ali z drugimi pozavarovalnimi skupnostmi
ustanoviti pozavarovalno organizacijo.
Zavarovalno oziroma pozavarovalno organizacijo v tujini
sme skupnost premoženjskega in osebnega zavarovanja oziroma pozavarovalna skupnost ustanoviti skupaj s tujimi osebami (mešana zavarovalna oziroma pozavarovalna organizacija).
Skupnost premoženjskega in osebnega zavarovanja oziroma pozavarovalna skupnost sme ustanoviti zavarovalno
oziroma pozavarovalno organizacijo v tujini, ki za svoje
obveznosti odgovarja samo z vanjo vloženimi sredstvi.
Za ustanovitev zavarovalnih oziroma pozavarovalnih organizacij v tujini smejo skupnosti premoženjskega in osebnega
zavarovanja oziroma pozavarovalne skupnosti uporabljati
devize, kupljene na enotnem deviznem trgu, do zneska, ki jim
je določen z odločbo zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino, o ustanovitvi zavarovalne oziroma pozavarovalne organizacije v tujini in del dobička, ki ga ustvarijo
v zavarovalni oziroma pozavarovalnih organizacijah, ustanovljenih v tujini, v skladu s tem zakonom.
53. člen
Sklep o ustanovitvi zavarovalne oziroma pozavarovalne
organizacije v tujini sprejme organ upravljanja zavarovalne
oziroma pozavarovalne skupnosti.
2. Predstavništva v tujini

58. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino da na
zahtevo zadruge oziroma pogodbene organizacije združenega dela (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) dovoljenje
za ustanovitev podjetja v tujini, če ustanoviteljica predloži
dokaze:
1) da je opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini
v skladu s politiko ekonomskih odnosov s tujino in interesi
varnosti Jugoslavije;
2) da je ustanoviteljica zagotovila, da podjetje v tujini odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi ustanovne vloge oziroma
da odgovarja do višine vloženih sredstev;
3) da je predložila statut podjetja v tujini, ki zagotavlja, da
se rezultati poslovanja določijo za koledarsko leto kot
poslovno leto, če predpisi zadevne države ne določajo drugače, in določi, da ustanoviteljica lahko opravlja kontrolo
materialno-finančnega poslovanja podjetja v tujini, in da po
pooblaščenem delavcu v podjetju lahko izvaja politiko ustanoviteljice;
4) da je priložila sklep organa upravljanja o ustanovitvi in
višini ustanovne vloge;
5) da je zagotovila strokovne delavce za uspešno opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini.
Dovoljenje za ustanovitev mešanega podjetja se izda, če
poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena ustanoviteljica
zagotovi s pogodbo s tujim partnerjem, da so izpolnjeni
pogoji iz tega člena, in če predloži dokaze, da tuja oseba ima
ugodno boniteto.
59. člen
Za podjetja, ki so jih ustanovile zadruge in pogodbene
organizacije združenega dela, se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o poslovanju in prenehanju podjetij in
poslovnih enot v tujini, ki so jih ustanovile organizacije združenega dela (podjetja).
60. člen
Zadruge in pogodbene organizacije združenega dela smejo
v tujini ustanavljati poslovne enote. Za ustanavljanje in poslovanje teh poslovnih enot se uporabljajo določbe 32. člena in
34. do 37. člena tega zakona.

*
54. člen
Skupnost premoženjskega in osebnega zavarovanja in
pozavarovalna skupnost sme za opravljanje poslov v zvezi
s premoženjskim in osebnim zavarovanjem oziroma pozavarovanjem odpirati predstvništva v tujini.

VI. OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH
DEJAVNOSTI V TUJINI ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA NA PODROČJU
ZNANSTVENORAZISKOVALNIH
IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH DEJAVNOSTI

55. člen
Za ustanavljanje, poslovanje, prenehanje in druge statusne
spremembe zavarovalne oziroma pozavarovalne organizacije
v tujini ter za odpiranje, delo in prenehanje predstavništev
v tujini se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se
nanašajo na ustanavljanje podjetij in predstavništev, ki jih
ustanavljajo oziroma odpirajo organizacije združenega dela.

61. člen
Organizacije združenega dela na področju znanstvenoraziskovalnih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti, ki opravljajo
v Jugoslaviji tudi gospodarsko dejavnost, smejo za opravljanje teh dejavnosti v tujini ustanavljati podjetja in poslovne
enote ter odpirati predstavništva v tujini.
Za ustanavljanje podjetij in poslovnih enot ter odpiranje
predstavništev organizacij združenega dela iz prvega
odstavka tega člena, za njihovo poslovanje in prenehanje se
smiselno uporabljajo določbe 16., 17. in 18. člena in 22. do 37.
člena tega zakona.

V. OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH
DEJAVNOSTI V TUJINI ZADRUG
IN POGODBENIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA
DELA
56. člen
Za opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini zadruge in
pogodbene organizacije združenega dela smejo ustanavljati
lastna in mešana podjetja za tisto vrsto proizvodnje oziroma
storitev, ki jo opravljajo v Jugoslaviji.
57. člen
Za ustanavljanje podjetij v tujini smejo zadruge in pogodbene organizacije združenega dela uporabljati sredstva članov zadruge oziroma pogodbene organizacije in sredstva iz
16. člena tega zakona.
poročevalec

VII. VAROVANJE UGLEDA PRI OPRAVLJANJU
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V TUJINI
62. člen
Organizacije in skupnosti ter njihovi delavci, ki opravljajo
dela gospodarskih dejavnosti v tujini, morajo varovati svoj
ugled, ugled drugih organizacij in skupnosti in ugled Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Za kršitev ugleda smiselno prvemu odstavku tega člena se
šteje ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, vestnostjo in poslovno moralo, nelojalno ravnanje do drugih organizacij in skupnosti pri opravljanju gospodarskih dejavnosti
v tujini ter zanemarjanje premoženjskih interesov družbene
skupnosti, hujša kršitev pogodbenih obveznosti, neodgovorno prevzemanje obveznosti, ogrožanje interesov drugih
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organizacij in skupnosti na zunanjem trgu, nespoštovanje
dogovorov in sporazumov o skupnem nastopu v tujini ali
malomarno ravnanje pri opravljanju gospodarskih dejavnosti
v tujini.
Za kršitev ugleda izreče častno sodišče pri Gospodarski
zbornici Jugoslavije ukrepe, zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino pa sme na podlagi pravnomočnih sodb
pristojnih sodišč oziroma končnih sklepov častnega sodišča
pri Gospodarski zbornici Jugoslavije izreči enega ali več
naslednjih ukrepov:
1) pisni opomin z opozorilom, da bo v ponovnem primeru
kršitve predpisa o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini
izrečen strožji ukrep. Ta opomin se pošlje organu upravljanja
organizacije oziroma skupnosti;
2) prepoved opravljanja nasploh ali posameznih oblik
gospodarskih dejavnosti v tujini oziroma v posameznih državah;
3) prepoved posameznim osebam, da opravljajo posle nasploh ali v posameznih oblikah gospodarskih dejavnosti
v tujini oziroma v posameznih državah;
4) enega ali več ukrepov, predpisanih z zakonom o zunanjetrgovinskem prometu.
Prepovedi iz 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka tega člena
lahko trajajo od enega do treh let. Rok trajanja prepovedi teče
od dneva prejema odločbe, s katero je bil izrečen ukrep.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino pošlje
odločbo o izrečenih ukrepih iz 2., 3. in 4. točke tretjega
odstavka tega člena pristojnemu sodišču, da bi jih vpisal
v register.
Ukrepi prepovedi iz 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka tega
člena se ne smejo izreči po poteku šest mesecev od dneva
prejema obvestila pristojnega sodišča oziroma častnega
sodišča pri Gospodarski zbornici Jugoslavije.
Pristojno sodišče pošlje zveznemu upravnemu organu za
ekonomske odnose s tujino pravnomočno sodbo, s katero je
bila organizaciji oziroma skupnosti izrečena kazen za gospodarski prestopek zaradi kršitve določb tega zakona, častno
sodišče pri Gospodarski zbornici Jugoslavije pa pošlje sklep,
s katerim je izreklo kakšen ukrep iz svoje pristojnosti.
63. člen
Delavec organizacije in skupnosti po prvem odstavku 62.
člena tega zakona je vsak delavec, zastopnik in pooblaščenec
organizacije in skupnosti, ter druga oseba, ki v imenu organizacije in skupnosti, v zvezi z njenim opravljanjem gospodarskih dejavnosti v tujini prihaja v stik s tujimi pravnimi ali
fizičnimi osebami.
64. člen
Nelojalna konkurenca po tem zakonu je:
1) če si organizacija oziroma skupnost na račun druge
organizacije oziroma skupnosti zagotovi ugodnejši položaj
pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini in ji s tem
škoduje;
2) če organizacija ali skupnost pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini ravna v nasprotju s sklenjenim samoupravnim sporazumom o organiziranem nastopu, s čimer škoduje podpisnikom samoupravnega sporazuma ali družbeni
skupnosti.
Organizacija oziroma skupnost, za katero se sumi, da je
storila dejanje nelojalne konkurence, mora zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino poslati na njegovo zahtevo potrebno dokumentacijo.
Za ugotovljena dejanja, ki pomenijo nelojalno konkurenco,
izreče zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino
ustrezne ukrepe, določene z zakonom.
65. člen
Če je organizacija oziroma skupnost kaznovana za gospodarski prestopek ali če ji častno sodišče pri Gospodarski
zbornici Jugoslavije izreče določen ukrep v zvezi s poslovanjem njenega podjetja, banke oziroma poslovne enote ali
predstavništva glede na jugoslovanske organizacije združenega dela, izreče zvezni upravni organ za ekonomske odnose
s tujino ustrezne ukrepe, določene z zakonom, ki jih mora
uporabiti tudi za svoje podjetje, banko, poslovno enoto oziroma predstavništvo v tujini, če je tako določeno v odločbi
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o njihovem izreku, oziroma izda odločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja, danega na podlagi tega zakona, in to
podjetje, banko, poslovno enoto oziroma predstavništvo
izbriše iz registra.
VIII. KONTROLA IN SPREMLJANJE
OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI
V TUJINI
66. člen
Opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini se kontrolira in
spremlja.
Opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini kontrolirajo
Zvezni devizni inšpektorat, Zvezna tržna inšpekcija, služba
družbenega knjigovodstva, Narodna banka Jugoslavije in
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, v mejah
pooblastil iz zveznega zakona.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji, predpisani s tem zakonom za
ustanavljanje podjetij, bank in drugih oblik opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini, in ali so popolni in pravilni podatki
v predloženi dokumentaciji; ali so izpolnjeni pogoji za prenehanje podjetij, bank in drugih oblik opravljanja gospodarskih
dejavnosti v tujini; ali so izpolnjeni pogoji, da se da dovoljenje
za uporabo dela dobička v tujini za namene, določene s tem
zakonom, in ali se z opravljanjem gospodarskih dejavnosti
v tujini uresničujejo cilji, zaradi katerih se opravljajo te dejavnosti.
Narodna banka Jugoslavije v skladu s pristojnostjo, določeno z zakonom, kontrolira poslovanje bank, drugih finančnih organizacij, zavarovalnih in pozavarovalnih skupnosti,
njihovih poslovnih enot in predstavništev, ustanovljenih v tujini.
Zvezni devizni inšpektorat in Zvezna tržna inšpekcija
v skladu s pooblastilom, določenim z zakonom, kontrolirata
devizno poslovanje organizacij in skupnosti, ki opravljajo
gospodarske dejavnosti v tujini.
Služba družbenega knjigovodstva kontrolira v okviru kontrole finančnega in materialnega poslovanja uporabnikov
družbenih sredstev zaključne račune organizacij in skupnosti,
ki opravljajo gospodarske dejavnosti v tujini, in bilance podjetij in bank, ustanovljenih v tujini, ter opravlja druga dela
kontrole družbenih sredstev pri opravljanju gospodarskih
dejavnosti v tujini v skladu z zveznim zakonom.
Ce organi in organizacije pri kontroli ugotovijo nezakonitost pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini, izdajo
odločbo, s katero odredijo, da se odpravijo ugotovljene nezakonitosti ali nepravilnosti, in določijo rok, v katerem je treba
to storiti, ter sprejmejo tudi druge ukrepe, določene z zveznim
zakonom.
Če je podan utemeljen sum, da ima ugotovljeno dejanje
znake kaznivega dejanja, gospodarskega prestopka ali prekrška, mora inšpektor vložiti prijavo pri organu, pristojnem za
začetek postopka, ali sam izdati odločbo o prekršku, če je za
to z zakonom pooblaščen.
67. člen
Zaradi kontrole in spremljanja opravljanja gospodarskih
dejavnosti v tujini morajo organizacije in skupnosti, ki jih
opravljajo, zveznemu upravnemu organu za ekonomske
odnose s tujino pravočasno pošiljati popolno in točo dokumentacijo in podatke, predpisane s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino spremlja in analizira opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini na
podlagi podatkov Zveznega zavoda za statistiko in Zvezne
carinske uprave o izvozu in uvozu za podjetja in poslovne
enote v tujini in podatkov o izvozu in uvozu s posredovanjem
podjetij in poslovnih enot v tujini ter podatkov o zunanjetrgovinskem prometu, ki ga opravijo podjetja in poslovne enote za
druge organizacije in skupnosti, ki jih morajo te poslati zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino, na
njegovo zahtevo.
Služba družbenega knjigovodstva spremlja in analizira
finančne rezultate opravljanja gospodarskih dejavnosti
v tujini na podlagi zaključnih računov organizacij in skupnosti
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in bilance podjetij v tujini ter v skladu z zveznim zakonom
sprejema ukrepe, za katere je pooblaščena.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino predpiše, če je potrebno, katere listine morajo organizacije in
skupnosti predložiti na zahtevo zveznega upravnega organa
za ekonomske odnose s tujino ter drugih organov in organizacij, ki kontrolirajo in spremljajo opravljanje gospodarskih
dejavnosti v tujini.
68. člen
Organizacije in skupnosti morajo zagotoviti, da pošljejo
zaključni račun - bilanco podjetja, banke, zavarovalne oziroma pozavarovalne organizacije v tujini, ki se pošlje na
vpogled pooblaščeni organizaciji, ki opravlja revizijo zaključnega računa po predpisih države, v kateri so ustanovljene,
istočasno tudi službi družbenega knjigovodstva, poročilo
o opravljeni reviziji zaključnega računa z bilanco, prevedeno
v enega izmed jezikov narodov in narodnosti Jugoslavije, pa
morajo poslati službi v 30 dneh po opravljeni reviziji.
Če so podjetja v tujini ustanovila holding podjetja, mora
organizacija združenega dela poslati konsolidirano bilanco in
bilanco vsakega podjetja, ki ga je ustanovilo holding podjetje.
69. člen
Organizacija oziroma skupnost mora kontrolirati poslovanje podjetij in drugih oblik, po katerih opravlja gospodarske
dejavnosti v tujini.
Pri kontroli iz prvega odstavka tega člena obravnava organ
upravljanja organizacije oziroma skupnosti zaključni račun in
poročila o poslovanju svojih podjetij in drugih oblik opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini.
Organizacija oziroma skupnost pošilja poročila iz drugega
odstavka tega člena zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino v 15 dneh od dneva, ko jih je sprejel
organ upravljanja.
70. člen
Organizacije in skupnosti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v tujini, morajo v skladu s tem zakonom omogočiti
organom, pooblaščenim za devizno kontrolo in za revizijo
materialno-finančnega poslovanja, vpogled v poslovanje
podjetij, bank in drugih oblik, po katerih opravljajo gospodarske dejavnosti v tujini, in jim na njihovo zahtevo dati na
razpolago ali poslati potrebno dokumentacijo in potrebne
podatke ter zagotoviti pogoje za opravljanje te kontrole.
IX. KAZENSKE DOLOČBE

i

1) če opravlja gospodarsko dejavnost v tujini brez dovoljenja zveznega upravnega organa za ekonomske odnose
s tujino (3. člen);
2) če razporedi na delo v tujini delavca, ki ne izpolnjuje
predpisanih pogojev (6. člen);
3) če v tujini ustanovi: podjetje za proizvodno dejavnost,
podjetje za trgovsko dejavnost in podjetje za opravljanje
gospodarskih storitev ter če njeno podjetje v tujini ustanovi
drugo podjetje v tujini, holding podjetje, banko ali drugo
finančno organizacijo, zavarovalno oziroma pozavarovalno
organizacijo v nasprotju s cilji, določenimi s tem zakonom
(12., 13., 14., 15., 19., 44. in 52. člen);
4) če uporabi za ustanovitev podjetja v tujini sredstva, ki
niso predvidena s tem zakonom (16. člen);
5) če v predpisanem roku ne vnese v Jugoslavijo dobička
najmanj v odstotku, ki ga predpiše Zvezni izvršni svet, ali če si
za uporabo dela dobička ne priskrbi dovoljenja zveznega
upravnega organa za ekonomske odnose s tujino, ali če dela
dobička ne vnese v Jugoslavijo v predpisanem roku (26. člen);
6) če pri prenehanju podjetja ali banke ali ob drugih statusnih spremembah banke ali druge finančne organizacije, predstavništva in poslovne enote banke v tujini ne ravna po tem
zakonu ali če podjetje, banka, druga finančna organizacija,
predstavništvo, poslovna enota ali predstavništvo oziroma
poslovna enota banke po izbrisu iz registra nadaljuje delo
(27., 28. in 29. člen);
7) če v predpisanem roku ne vnese vseh deviznih sredstev
likvidiranega podjetja, s katerimi razpolaga, oziroma vsega
premoženja ne vnese oziroma na uvozi v Jugoslavijo ali vseh
sredstev podjetja v tujini v naturalni obliki, ki so bila kupljena
v tujini, ne uvozi v Jugoslavijo (28. člen);
8) če pri umiku sredstev iz mešanega podjetja v tujini
oziroma prodaji podjetja v tujini drugi osebi ne ravna po tem
zakonu (27. člen);
9) če v predpisanem roku ne uvede postopka likvidacije
podjetja v tujini ali če v določenem roku ne predloži zveznemu
upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino dokaza, da
je uvedla postopek likvidacije, ali če ne ravna po 27. členu
tega zakona;
10) če plača stroške za delo predstavništva in poslovne
enote ali predstavništva banke v tujini v nasprotju s predpisi
o deviznem poslovanju ali če ima devize, potrebne za delo
predstavništva in poslovnih enot v tujini, na računu v tujini
brez dovoljenja pristojne narodne banke (36. člen);
11) če pri prenehanju pogodbe o vlaganju ali umiku sredstev iz tega naslova ne ravna po tem zakonu (43. člen);
12) če pri ustanavljanju, poslovanju, prenehanju ali ob drugih statusnih spremembah zvarovalne oziroma pozavarovalne
organizacije v tujini ali pri odpiranju, delu ali prenehanju
predstavništva v tujini ne ravna po tem zakonu (55. člen).

1. Kazniva dejanja

3. Prekrški

71. člen
Z zaporom od šestih mesecev do petih let se kaznuje
odgovorna oseba v organizaciji združenega dela ali drugi
družbeni pravni osebi, ki v nasprotju s predpisi v imenu svoje
ali druge organizacije ali skupnosti ustanovi v tujini podjetje,
banko, drugo finančno organizacijo, predstavništvo ali
poslovno enoto, ali vloži sredstva v tuje podjetje ali poveri
posle tuji osebi.
S kaznijo iz pravnega odstavka tega člena se kaznuje tudi
odgovorna oseba v organizaciji združenega dela ali drugi
družbeni pravni osebi, ki gospodarske dejavnosti v tujini ne
opravlja v skladu s predpisi, če ne zagotovi, da se družbena
sredstva, vložena v ustanovitev, uporabljajo v skladu z njihovim zakonom, ali če onemogoči kontrolo njihove uporabe.
Če je zaradi dejanja iz prvega in drugega odstavka tega
člena nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje
z zaporom od enega do šestih let.

73. člen
Organizacija združenega dela ali druga družbena pravna
oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1.000,000
do 5.000,000 dinarjev:
1, če pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini ne
sodeluje z diplomatskim oziroma konzularnim predstavnišvom Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki jo
začenja opravljati ali jo opravlja v zadevni državi (7. člen);
2. če ne obvesti zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino, da je njeno podjetje v tujini ustanovilo
predstavništvo v isti ali drugi državi (15. člen);
3 če pristojni službi družbenega knjigovodstva v predpisanem roku ne pošlje zaključnega računa, sestavljenega po
predpisih države, v kateri je podjetje ustanovljeno (25. člen);
4. če ne obvesti zveznega upravnega organa za ekonomske
odnose s tujino ali ne priloži sklepa organa upravljanja o spojitvi ali pripojitvi podjetij v tujini (30. člen);
5. Č6 poslovanje podjetja v tujini miruje brez dovoljenja
zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino
(31. člen);
6. če sprejme sklep o prenehanju predstavništva ali
poslovne enote v tujini, o tem pa v predpisanem roku ne
obvesti zveznega upravnega organa za ekonomske odnose
s tujino (37. člen);

2. Gospodarski prestopki
72. člen
Organizacija združenega dela ali druga družbena pravna
oseba se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo
od 10.000,000 do 100.000,000 dinarjev;
poročevalec
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7. če pogodb o poverjanju opravljanja gospodarskih dejavnosti tujim osebam ne predloži v predpisanem roku Gospodarski zbornici Jugoslavije, da jih evidentira (39. člen);
8. če pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini ne
sodeluje s predstavništvi Gospodarske zbornice Jugoslavije
v določeni državi ali če predstavništva Gospodarske zbornice
Jugoslavije v tej državi ne obvesti, da je začela opravljati ali da
opravlja gospodarsko dejavnost v tej državi (7. člen);
9. če zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose
s tujino ne pošlje pravočasno popolne in točne dokumentacije in podatkov, predpisanih s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi (67. člen);
10. če pristojni službi družbenega knjigovodstva ne pošlje
v predpisanem roku zaključnega računa - bilance podjetja,
banke, poslovne enote in zavarovalne ali pozavarovalne organizacije v tujini ali poročila o opravljeni reviziji zaključnega
računa z bilanco ali ne pošlje bilance vsakega podjetja, ki ga
je ustanovilo holding podjetje (68. člen);
11. če pri kontroli ne obravnava periodičnih obračunov,
zaključnih računov in poročil o poslovanju svojih oblik opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini ali če organom, pristojnim za devizno kontrolo in za revizijo materialno-finančnega
poslovanja, ne omogoči vpogleda v poslovanje ali ne da na
razpolago potrebne dokumentacije in ne da zahtevanih
podatkov ali če ne zagotovi potrebnih pogojev za kontrolo
poslovanja v tujini (70. člen).
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji združenega dela ali drugi družbeni pravni osebi, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
74. člen
Odgovorni osebi v organizaciji in skupnosti se lahko za
gospodarski prestopek iz 73. člena poleg denarne kazni
izreče tudi varstveni ukrep prepovedi opravljanja del, za
katera so potrebna posebna pooblastila in odgovornosti, in
drugih strokovnih del v zvezi z opravljanjem gospodarskih
dejavnosti v tujini za čas od šestih mesecev do enega leta.
Trajanje izrečenega ukrepa iz prvega odstavka tega člena
se šteje od dneva, ko je postala odločba o gospodarskem
prestopku pravnomočna.
Organizaciji in skupnosti se odvzame premoženjska korist
s sodno odločbo, s katero je bil ugotovljen gospodarski prestopek.
75. člen
Postopek za prekršek za prekrške iz tega zakona vodi na
prvi stopnji Zvezni devizni inšpektorat.
O pritožbi zoper odločbo Zveznega deviznega inšpektorata
odloča Zvezni senat za prekrške.
76. člen
Postopek za prekrške iz tega zakona se ne more začeti, če
so od dneva, ko je bil prekršek storjen, minila tri leta.
Izrečena kazen in varstveni ukrep za prekršek se ne moreta
izvršiti, če so od dneva, ko je postala odločba o prekršku
pravnomočna, minila tri leta.

4. Pravne posledice obsodbe
77. člen
V organizacijah združenega dela ali drugi družbeni pravni
osebi, ki se ukvarjajo z opravljanjem gospodarskih dejavnosti
v tujini, s posli zunanjetrgovinskega prometa v državi ali
s posli v zvezi s tem, zadevnih poslov ne sme opravljati oseba,
ki je naklepno storila kaznivo dejanje zoper temelje socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije, zoper oborožene sile
Socialistične federativne republike Jugoslavije, zoper človečnost ali mednarodno pravo, zoper ugled Socialistične federativne republike Jugoslavije in tuje države ali mednarodne
organizacije, zoper pravico samoupravljanja in zoper gospodarstvo in enotnost jugoslovanskega trga ali kaznivo dejanje,
ki je določeno s tem zakonom, za katero je bila pravnomočno
obsojena na kazen zapora.
Denarna kazen in odvzeta premoženjska korist, nastala
s storitvijo kaznivega dejanja, gospodarskega prestopka ali
prekrška, se vplača v proračun federacije.
Za osebo, ki je naklepno storila kaznivo dejanje zoper
gospodarstvo, zoper družbeno lastnino ali druge družbene
vrednote ali zoper uradno dolžnost, nastopi prepoved iz
prvega odstavka tega člena, če je bila za tako kaznivo dejanje
pravnomočno obsojena na kazen zapora najmanj šestih mesecev.
Za osebo, ki je naklepno storila drugo kaznivo dejanje,
razen kaznivih dejanj iz prvega in drugega odstavka tega
člena, nastopi prepoved iz prvega odstavka tega člena, če je
bila za tako dejanje pravnomočno obsojena na kazen zapora
najmanj treh let.
Prepoved za osebo iz prvega in drugega odstavka tega
člena traja 10 let, za osebo iz tretjega odstavka tega člena pa
pet let od dneva prestane, odpuščene ali zastarane kazni.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
> 78. člen
Organizacije in skupnosti, ki jim je bilo pred uveljavitvijo
tega zakona dovoljeno, da v tujini ustanovijo podjetje, banko,
drugo finančno organizacijo, zavarovalno ali pozavarovalno
organizacijo, predstavništvo in poslovno enoto, lahko nadaljujejo opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini v skladu
z izdanim dovoljenjem.
79. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon
o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini (Uradni list
SFRJ, št. 71/85, 38/86 in 13/87).
80. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SFRJ.

OBRAZLOŽITEV
/■ Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona sta 5. točka prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po
zveznih organih ureja kreditne in druge oblike vlaganja domačih oseb v tujini in izdaja predpise za izvrševanje zveznih
zakonov na tem področju in zagotavlja izvrševanje zveznih
zakonov na teh področjih, ter prvi odstavek 44. člena ustave
SFRJ, po katerem sme organizacija združenega dela opravljati dejavnost in vlagati sredstva družbene reprodukcije
v tujini pod pogoji in v mejah, ki jih predpisuje zvezni zakon.
Po drugem odstavku 286. člena ustave SFRJ sprejme zakon
o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini Zbor republik in
pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.
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II. Ocena stanja na področju opravljanja
gospodarskih dejavnosti v tujini in razlogi za
izdajo zakona
Zakon o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini je bil
sprejet decembra 1985, spremenjen in dopolnjen pa julija
1986 in februarja 1987.
S tem zakonom so predvideni pogoji za ustanavljanje
podjetij, bank (lastnih, mešanih in holding podjetij), predstavništev, poslovnih enot in drugih oblik opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini, prek katerih so organizacije združenega dela, banke, zavarovalne in pozavarovalne organizacije
in drugi gospodarski subjekti neposredno pristojni na tujem
trgu. Z zakonom so torej urejeni statusno-organizacijska
vprašanja nastopa organizacij in skupnosti v tujini, postopek
poročevalec

za njihovo ustanavljanje, medsebojne pravice in obveznosti
ter odgovornost ustanoviteljev in predstavništev Gospodarske zbornice Jugoslavije v tujini, varovanje ugleda pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini, kontrola in spremljanje opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini.
Postopek, ki je predviden z zakonom, in pogoji, ki jih mora
izpolniti ustanovitelj, so številni (pri ustanovitvi podjetja 12
pogojev in dva dodatna pogoja, kadar gre za ustanovitev
mešanih podjetij, medtem ko je pri ustanovitvi predstavništev
oziroma poslovnih enot predvidenih osem pogojev, ki jih
mora izpolniti ustanovitelj. Za ustanovitev bank je predvidenih
13 pogojev in dva dodatna pogoja za ustanovitev mešanih
bank, medtem ko je za ustanovitev predstavništev oziroma
poslovnih enot bank predvidenih osem pogojev).
Ker je bilo treba k zahtevi za izdajo dovoljenja priložiti
mnenje Gospodarske zbornice Jugoslavije kot obvezen akt. je
bil postopek za reševanje zahtev pogosto počasnejši
Mnenje Gospodarske zbornice Jugoslavije je bilo nujno
tudi takrat, kadar je šlo za spojitev ali pripojitev k že ustanovljenemu lastnemu podjetju ali za ustanovitev skupnih podjetij.
Mnenja Gospodarske zbornice Jugoslavije so bila najpogosteje brez obrazložitve, tako da pogosto ni bilo mogoče ugotoviti ali je ustanovitev določene oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini družbeno-gospodarsko opravičena.
Omrežje gospodarskih enot v tujini se je številčno povečevalo, in to predvsem v tistih državah, kjer je že bilo. V državah,
s katerimi je bil dosežen največji obseg menjave, opravi 70%
do 80% prometa približno 10% do 20% našega omrežja v teh
državah, največje število gospodarskih enot v teh državah pa
uresniči samo 20% do 30% prometa.
Podrobnosti o stanju zunanjetrgovinskega omrežja v državi
in tujini so v »Analizi stanja in organiziranosti zunanjetrgovinskega omrežja v državi in tujini s programom njene racionalizacije in osposobljenosti za enoten nastop na svetovnem
trgu.«
Z veljavnim zakonom je predvideno, da gospodarske zbornice republik in avtonomnih pokrajin usposabljajo delavce za
opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini. Delavec, ki je bil
že enkrat usposobljen oziroma razporejen k delom in nalogam v tujini, se je moral, preden je bil ponovno razporejen,
ponovno usposobiti. Takšen postopek je bil strošek za same
organizacije in je onemogočal hitre kadrovske spremembe
v gospodarskih enotah v tujini, to pa je bil tudi vzrok za
zavlačevanje celotnega postopka zamenjave delavcev in
postopka ustanavljanja novih gospodarskih enot v tujini.
Upoštevajoč predloge amandmajev k ustavi SFRJ in opredelitev o izhodiščih za reformo gospodarskega sistema Jugoslavije, so bile v tem osnutku zakona opravljene pomembne
spremembe, kot so:
-povečano je število gospodarskih subjektov, ki lahko
opravljajo gospodarske dejavnosti v tujini. Poleg dosedanjih
so vnešeni tudi novi subjekti in sicer: organizacije združenega
dela na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti (znanstveno-raziskovalni instituti, zadruge in pogodbene organizacije združenega dela). Poleg tega je tudi poslovnim skupnostim organizacij združenega dela, ki so. registrirane za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa, omogočeno, da
lahko kot organizacije združenega dela opravljajo gospoda/sko dejavnost v tujini (ustanavljajo podjetja in poslovne enote
ter odpirajo predstavništva):
-poleg družbenih sredstev je predvideno, da posamezni
subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v tujini, lahko
uporabljajo sredstva članov zadrug in pogodbenih organizacij združenega dela:
-prometnim organizacijam združenega dela, registriranim
za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa, je omogočeno, da lahko s proizvodnimi organizacijami, ki niso registrirane za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa,
ustanavljajo podjetja v tujini za proizvodno dejavnost:
-črtane so določbe o predstavništvih Gospodarske zbornice Jugoslavije v tujini, ker je treba odpiranje in delo teh
predstavništev urediti z zakonom o Gospodarski zbornici Jugoslavije:
-predvidena je tudi možnost za odpiranje delovnih enot za
izvajanje investicijskih del v tujini in opravljanja drugih storitev ter za njihovo evidentiranje samo na podlagi sklepa
organa upravljanja organizacij združenega dela. Evidentiranje delovnih enot opravlja funkcijo pomoči samim organizacijam, ki opravljajo storitve za tujino, če upoštevamo, da mnoge
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zakonodaje drugih držav pri dovoljevanju opravljanja del zahtevajo določeni akt pristojnega državnega organa države, iz
katere je ustanovitelj delovne enote:
-skrajšan je postopek reševanja zahtev, predvsem zaradi
zmanjšanja števila pogojev, ki jih morajo organizacije in skupnosti izpolniti, da bi dobile dovoljenje za opravljanje določene
oblike gospodarske dejavnosti v tujini:
-v postopku ustanavljanja oblik opravljanja gospodarskih
dejavnosti v tujini je predvideno samostojno odločanje organizacij in skupnosti, ne da bi bilo treba dobiti mnenje drugih
organov in organizacij:
-organizacije in skupnosti samostojno razporejajo delavce
v oblikah opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini.
III. Načela, po katerih morajo biti urejena
razmerja na ustreznem področju, namen, ki ga
želimo doseči, in posledice predlaganih rešitev
V predlaganem zakonu izhajamo iz načel, sprejetih tudi pri
izdaji sedanjega zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini, in sicer:
1) prost nastop na tujih trgih oziroma vključevanje v mednarodne ekonomske odnose zaradi uresničevanja svojih in
skupnih poslovnih ciljev, razvoja skupne proizvodnje, kooperacije, poslovno-tehničnega sodelovanja, zagotavljanja surovin, povečanja izvoza blaga in storitev iz Jugoslavije oziroma
zagotavljanja uvoza pod pogoji, ki so ugodnejši za organizacije združenega dela, zagotavljanja plasmaja domačega blaga
pod ugodnejšimi pogoji, zagotavljanja enotnega in koordiniranega nastopa v tujini ter uresničevanja razvoja in zboljševanja skupne politike ekonomskih odnosov s tujino:
2) samoupravno odločanje pristojnih organov upravljanja
organizacij združenega dela pri opravljanju gospodarskih
dejavnostih v tujini, t. j. o vlaganju sredstev v tuja podjetja,
ustanavljanju podjetij v tujini, opravljanju gospodarskih
dejavnosti v tujini prek poslovnih enot in predstavništev,
zaupanju opravljanja gospodarskih dejavnosti tujim firmam in
opravljanju drugih oblik gospodarskega poslovanja v tujini:
3) družbeni značaj vseh sredstev in pravic, ki se pridobijo
na podlagi vlaganja sredstev družbene reprodukcije v tujini
oziroma vlaganja sredstev v tuja podjetja (razen sredstev
članov zadrug in pogodbenih organizacij združenega dela. ki
so v zasebni lastnini):
4) neposredna odgovornost pristojnih organov ter delavcev, katerih delovna mesta so v tujini:
5) prosta izbira oblik vključevanja v gospodarsko-pravne
sisteme posameznih držav v skladu s predpisi teh držav in
določbami tega zakona:
6) omejena odgovornost podjetja, ustanovljenega v tujini,
oziroma odgovornost organizacije združenega dela do višine
vloženih sredstev, ne glede na oblike, prek katerih opravljajo
gospodarske dejavnosti v tujini.
IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje
zakona, in način njihovega zagotavljanja
Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva,
ki bi se zagotavljala z zakonom o financiranju federacije.
V. Pojasnilo temeljnih pravnih institutov, kijih
vsebuje osnutek zakona
I. POGLAVJE - TEMELJNE DOLOČBE
1. do 9. člen
Določbe tega poglavja urejajo, kdo sme opravljati gospodarske dejavnosti v tujini in v katerih oblikah, ter določajo
opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini po organizacijah
združenega dela, poslovnih enotah, bankah, skupnostih premoženjskega in osebnega zavarovanja ter pozavarovalnih
skupnostih, zadrugah in pogodbenih organizacijah združenega dela ter organizacijah združenega dela na področju
znanstveno-raziskovalnih dejavnosti (znanstveno-raziskovalnih institutov).
Predpisano je, da morajo vodilni in drugi strokovni delavci,
ki jih organizacija združenega dela pošlje na delo v tujino,
izpolnjevati pogoje za uspešno opravljanje teh del. Zveznemu
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izvršnemu svetu pa je dano pooblastilo, da bi se lahko razporedili na delo v tujino. Delavce razporedi organizacija sama.
Predpisana je obveznost organizacij združenega dela. da
pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini sodelujejo
z diplomatskimi oziroma konzularnimi predstavništvi SFRJ in
predstavništvi Gospodarske. zbornice Jugoslavije v zadevni
državi, ter da jih obveščajo o svojem delu.
Glede na to, da federacija prek zveznih organov izvršuje
politiko na področju ekonomskih odnosov s tujino in skrbi za
izvrševanje zakonov na tem področju, je še naprej ostal
sistem, da zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske
odnose s tujino, izdaja dovoljenja, če so izpolnjeni pogoji iz
tega zakona.
Dovoljenja, izdana organizacijam in skupnostim za opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini, se vpišejo v posebne
registre, ki jih vodi Zvezni sekretariat za ekonomske odnose
s tujino.
Da bi se izognili možnosti za ustanavljanje »podjetij z raznoraznimi dejavnostmi«, je predvideno, da lahko organizacije
združenega dela v tujini ustanavljajo podjetja, ki se bodo
ukvarjala s tisto dejavnostjo, ki jo opravljajo v Jugoslaviji. To
pomeni, da lahko proizvodna organizacija ustanovi proizvodno podjetje, in sicer samo za tisto vrsto proizvodnje, ki jo
opravlja v Jugoslaviji, prometna organizacija - trgovsko
podjetje pa lahko skupaj s proizvodno organizacijo ustanovi
tudi proizvodno podjetje.
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z opravljanjem gospodarskih storitev, lahko prav tako v tujini ustanovijo
podjetja za tisto vrsto storitev, ki jih opravljajo v Jugoslaviji.
Zveznemu sekretariatu za ekonomske odnose s tujino je
dano pooblastilo, da izda natančnejše predpise o registrih, ki
se vodijo v sekretariatu. S tem predpisom bi se uredilo, da se
v Zveznem sekretariatu za ekonomske odnose s tujino vodijo
naslednji registri:
- register podjetij v tujini, v katerega se vpišejo: lastna in
mešana podjetja ter lastne in mešane banke oziroma druge
finančne organizacije v tujini, ime in sedež organizacije združenega dela - ustanoviteljice oziroma banke, višina vloženih
sredstev in odstotek deleža v ustanovnem kapitalu podjetja,
predmet dejavnosti podjetja oziroma banke v tujini, firma,
sedež in višina ustanovnega kapitala tujih oseb, če gre za
mešano podjetje, imena oseb s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki se razporedijo na delo v podjetje oziroma banko
v tujini. Vpis v register se opravi istočasno z izdajo dovoljenja
za ustanovitev podjetja, banke aH druge finančne organizacije:
- register predstavništev in poslovnih enot v tujini, v katerega se vpišejo: ime in sedež predstavništva oziroma
poslovne enote, ime in sedež organizacije združenega dela
ustanoviteljice oziroma poslovne skupnosti ali poslovne
banke, ime osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
ki se razporedi na delo v tujino. Te podatke vsebuje tudi
izdano dovoljenje sekretariata:
- register vlaganj sredstev v tuja podjetja, v katerega se
vpišejo: ime in sedež organizacije združenega dela, ki vlaga
sredstva, ime in sedež podjetja oziroma pogodbene strani,
v katero se vlagajo sredstva, višina in odstotek deleža sredstev, ki se vlagajo, in veljavnost pogodbe.
V registre se vpisujejo vse spremembe in dopolnitve, ki se
opravljajo na podlagi odločbe Zveznega sekretariata za ekonomske odnose s tujino.
V temeljne določbe je vključen nov člen, v katerem je
predpisano, da se s projekcijo plačilne bilance Jugoslavije
f okviru predvidenega obsega kreditiranja tujine določi znesek deviz, ki se lahko uporablja za opravljanje gospodarskih
dejavnosti v tujini, pri čemer mora biti znesek določenih deviz
v projekciji najmanj tolikšen kot celotni ustvarjeni dobiček
v podjetjih v tujini v predhodnem letu.

polagajo in jih upravljajo delavci organizacij združenega dela,
je tudi s tem zakonom dana prednost ustanavljanju lastnih
podjetij. V lastnih podjetjih imajo namreč organizacije združenega dela kot ustanoviteljice neposreden vpliv na kontrolo
uporabe teh sredstev v tujini in razpolaganja z njimi ter na
izvajanje poslovne politike, ki jo določijo pristojni organi
upravljanja organizacij združenega dela. Če predpisi določene države tujim osebam ne dovoljujejo ustanavljanja lastnih
podjetij (po navadi je tako v državah v razvoju) ali obstaja
poseben interes organizacij združenega dela, da prek mešanih podjetij plasirajo lastno tehnologijo, lahko organizacije
združenega dela ustanovijo mešano podjetje. Vendar mora
organizacija združenega dela tudi v tem primeru s pogodbo
o ustanovitvi mešanega podjetja zagotoviti izvajanje svoje
poslovne politike in varstvo družbenih interesov.
Tako kot doslej je predvideno, da mora organizacija združenega dela, ki ustanovi trgovsko podjetje v tujini, prevzeti
obveznost, da bo to podjetje večji obseg (51%) od skupaj
doseženega prometa z Jugoslavijo doseglo z izvozom blaga
in storitev iz Jugoslavije.
Tako kot v dosedanjem zakonu obstaja določba, da lahko
podjetja ustanovljena v tujini, ustanavljajo druga podjetja,
vendar mora v tem primeru organizacija združenega dela
- ustanoviteljica podjetja v tujini ravnati v skladu z določbami
zakona, t.j. tako, kot takrat, ko ustanavlja podjetje iz Jugoslavije.
Predvideno je, da se za postopek ustanavljanja podjetij po
ustanovljenih podjetjih smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki veljajo za ustanavljanje podjetij po organizacijah iz Jugoslavije.
Obdržana je možnost, da smejo ta podjetja ustanavljati
predstavništva in poslovne enote v tujini, pri čemer je določena obveznost ustanoviteljice podjetja v tujini, da zveznemu
upravnemu organu pristojnemu za ekonomske odnose
s tujino, prijavi ustanovitev teh poslovnih enot in predstavništev, da bi jih evidentiral.
16. člen
Določbe tega člena predpisujejo, katera sredstva smejo
organizacije uporabiti za ustanavljanje podjeti v tujini oziroma za povečanje ustanovne vloge. Obdržani so dosedanji
viri sredstev, pri čemer je predvidena možnost, da se lahko
uporabljajo tudi sredstva članov zadruge in pogodbenih organizacij združenega dela.
17. člen
Za ustanavljanje podjetij je še naprej obdržan sistem dovoljenj, ki jih daje zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske
odnose s tujino. To dovoljenje ne predstavlja diskrecijske
pravice organa, temveč samo to, da so izpolnjeni z zakonom
predvideni pogoji za ustanavljanje podjetij v tujini.
S tem zakonom sta združeni fazi izdajanja dovoljenj in vpisa
podjetij v register brez dodatnih listin oziroma z izdajo dovoljenja se opravi tudi vpis podjetja v tujini v register.
18. člen
Ta člen predpisuje obveznost ustanoviteljice, da upravnemu organu pošlje dokaz, da je bil opravljen vpis v register
v tujini. V nasprotnem neha veljati dovoljenje, ki je bilo
izdano. Ustanoviteljici se sme izjemoma določiti rok, ki ne
sme biti daljši od šestih mesecev, da opravi vpis v skladu
z danim dovoljenjem.
Dodan je nov odstavek, po katerem mora ustanoviteljica
stredstva, odobrena na podlagi sklepa o ustanovitvi, vrniti
v državo v 30 dneh od dneva razveljavitve dovoljenja o ustanovitvi, če ne ustanovi podjetja v skladu z danim dovoljenjem.

II. POGLAVJE — Opravljanje gospodarskih
dejavnosti v tujini organizacij združenega dela

2. Ustanavljanje podjetij v tujini, ki se ukvarjajo
z ustanavljanjem, upravljanjem in financiranjem drugih
podjetij v tujini.

1. Ustanavljanje podjetij v tujini

19. do 21. člen
Z določbami teh članov kot v veljavnem zakonu podrobneje
urejeno ustanavljanje podjetih v tujini, ki se ukvarjajo z ustanavljanjem, upravljanjem in financiranjem drugih podjetih
v tujini (holding podjetja). Holding podjetja se ustanavljajo, če

10. do 18. člen
V teh členih so določbe o ustanavljanju podjetij v tujini.
Zaradi značaja in varstva družbenih sredstev, s katerimi raz26
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se s tem prispeva k uspešnejšemu opravljanju gospodarskih
dejavnosti v tujini, pridobivanju ugodnejših kreditov v tujini,
povečanju izvoza in boljši organizaciji omrežja zadevne organizacije:
Za ustanavljanje holdinga in njegovih podjetij se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na ustanavljanje podjetij v tujini. Holding podjetje lahko upravlja proizvodno, trgovsko ali storitveno dejavnost, če predpisi domicilne države to omogočajo, pri tem pa ne izgubi lastnost
holdinga. Holding mora biti 100% v lasti ustanoviteljice,
v podjetjih, ki jih ustanavlja holding podjetje, pa več kot 50%,
da bi ustanoviteljica opravila svojo osnovno funkcijo upravljanja v holding podjetju.
3. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
ustanoviteljice in podjetja v tujini
22. do 26. člen
S temi določbami so natančneje urejene medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti organizacij združenega dela
in podjetij, ki so jih ustanovile v tujini. Rešitve v teh določbah
so v skladu z ustavnimi določbami, po katerih so pravice in
sredstva, ki se vlagajo in pridobivajo na kakršnikoli podlagi
s poslovanjem podjetij v tujini, sestavni del sredstev družbene
reprodukcije, ki jih upravljajo delavci organizacije združenega dela, ki ustanovi podjetje v tujini, delavci, razporejeni na
delovna mesta v podjetju v tujini, pa imajo iste pravice, obveznosti in odgovornosti kot delavci organizacije združenega
dela v državi.
Predpisana je obveznost organizacij združenega dela
- ustanoviteljic podjetja v tujini, da za podjetja vodijo
posebne evidence v skladu z zveznim zakonom, ki ureja
vodenje knjig, in da rezultate poslovanja ugotavljajo v zaključnem računu podjetja. S temi določbami je natančneje določena obveznost organizacije združenega dela, da rezultate
poslovanja podjeta v tujini izkaže za poslovno leto, pri čemer
je s poslovnim letom mišljeno koledarsko leto, če se poslovno
leto po predpisih države, v kateri je sedež podjetja, ne ujema
s koledarskim letom, se zaključni račun izjemoma sestavi za
obdobje, ki je predpisano v zadevni državi.
Predpisana je obveznost organizacij združenega dela, da
letno poročilo, ki ga pošiljajo zveznemu organu, pristojnemu
za ekonomske odnose s tujino, pošiljajo tudi Gospodarski
zbornici Jugoslavije.
Vključen je nov člen, ki ureja kritje izgub v podjetjih v tujini,
s katerim je določeno, da se izgube krijejo iz lastnih sredstev
tega podjetja. Dana je možnost organizaciji združenega dela
- ustanoviteljici podjetja v tujini, da zavrže postopek za
sanacijo tega podjetja, o čemer mora obvestiti zvezni upravni
organ, pristojen za ekonomske odnose s tujino, ki v tem
smislu izda ustrezno odločbo. Sredstva za sanacijo podjetja
v tujini se uporabljajo v skladu s predpisi o deviznem in
kreditnem poslovanju s tujino.
26. člen
Osnutek zakona ureja pravice in obveznosti organizacij
združenega dela - ustanoviteljic do podjetja v tujini glede na
dobiček podjetja v tujini, dosežen pri poslovanju. Glede
dobička kot dela dohodka podjetja v tujini, dobička, ki ga
organizacija združenega dela ustvari v lastnem podjetju, in
dobička iz naslova delitve v mešanem podjetju, ugotovljenega
v zaključnem računu, sestavljenem po predpisih zadevne
države, ter vnašanja tega dobička v državo so v bistvu ostale
dosedanje rešitve, pri čemer je natančneje določena obveznost organizacije združenega dela, da prihodek, ki ga ustvari
na podlagi dobička v podjetju v tujini, vnese v državo v 30
dneh od dneva, ko je podjetje sestavilo zaključni račun in ga
dalo na vpogled pooblaščeni revizijski organizaciji v zadevni
državi (najmanj v odstotku, ki ga predpiše Zvezni izvršni svet),
če po predpisih zadevne države ni določeno, da se sme
takšen dobiček transferirati šele takrat, ko pooblaščena revizijska organizacija opravi revizijo zaključnega računa, kar se
izjemoma dogaja. Omenjeni rok je določen v okviru roka, ki je
določen z zakonom o deviznem poslovanju, in po omenjenem
zakonu ne sme biti daljši od 60 dni. Tudi glede dela dobička,
ki ostane po poravnavi obveznosti v državi, v kateri je sedež
podjetja, so v bistvu ostale sedanje rešitve glede uporabe
dobička (26. člen).
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4. Prenehanje podjetja v tujini
27. do 31. člen
Podjetje v tujini lahko preneha po sklepu organizacije združenega dela - ustanoviteljice, po tem zakonu ali po predpisih
države, v kateri je podjetje registrirano in v kateri dela.
Glede na to, da sklep o ustanovitvi podjetja sprejme pristojni organ upravljanja, predvideno, da tudi sklep o prenehanju podjetja sprejme pristojni organ upravljanja organizacije
združenega dela.
Kadar ustanoviteljica sprejme sklep o prenehanju podjetja,
mora začeti postopek likvidacije podjetja, določiti mora rok,
v katerem mora biti ta postopek končan, ter o tem obvestiti
zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske odnose
s tujino. Ko se začne postopek likvidacije, podjetje ne sme
sklepati novih poslov, temveč lahko samo konča začete in
izterja svoje terjatve. Po končanem postopku likvidacije mora
organizacija združenega dela sestaviti likvidacijsko bilanco,
ki jo sprejme pristojni organ upravljanja organizacije združenega dela, ter vsa sredstva, ki so ji pripadla po končanem
postopku, vnesti v Jugoslavijo v denarni ali naturalni obliki. Za
takšen uvoz oziroma vnašanje se ne uporabljajo predpisi, ki
veljajo za uvoz.
Ce podjetje v tujini neha izpolnjevati pogoje iz tega zakona
oziroma če posluje v nasprotju s temeljnimi načeli družbene
ureditve in politike SFRJ, če ne uresničuje ciljev, zaradi katerih je bilo ustanovljeno, če ustanoviteljica ne omogoči pristojnemu organu kontrole materiatno-finančnega poslovanja in
ne zagotovi dokumentacije v skladu s predpisi, če se dobiček
ne transferira in če se odpravi možnost za transfer dobička,
izda zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske odnose
s tujino, odločbo o prenehanju podjetja in naloži organizaciji
- ustanoviteljici, da uvede postopek likvidacije.
Obdržana je tudi določba, da se ustanoviteljici lahko dovoli,
da njeno podjetje začasno miruje, če podjetje ne more opravljati svoje dejavnosti zaradi vojnega stanja ali izredne politike
ali ekonomske situacije domicilne države, pod pogojem, da
so stroški mirovanja nižji od stroškov likvidacije ali ponovne
ustanovitve podjetja.
5. Predstavništva, poslovne enote in poslovnice v tujini
32. do 37. člen
S temi določbami je predvideno odpiranje predstavništev in
poslovnih enot v tujini kot sestavnih delov organizacij združenega dela. Predstavništva in poslovne enote niso samostojni
pravni subjekti, temveč delajo izključno po nalogu in v imenu
organizacije - ustanoviteljice. Predstavništvo ne ustvarja
samostojno prihodka in se financira iz države, medtem ko
poslovna enota s svojim poslovanjem lahko ustvarja prihodek, ki je v bistvu prihodek organizacije, katere sestavni del je.
S tem osnutkom zakona je omogočeno tudi odpiranje poslovalnic predstavništev in poslovnih enot v isti državi. Za odpiranje poslovalnic ni potrebno dovoljenje, temveč samo evidentiranje.
Obdržana je tudi možnost odpiranja predstavništev poslovnih skupnosti.
Predvidena je tudi možnost ustanavljanja sestavljalnic ter
drugih enot za opravljanje storitev (poleg prej danih oblik
v veljavnem zakonu).
35. člen
Za odpiranje predstavništev oziroma ustanavljanje poslovnih enot je obdržan sistem dovoljenj brez diskrecijske pravice
pristojnega upravnega organa. Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino mora dati dovoljenje, če so izpolnjeni
predvideni pogoji iz tega člena.
6. Ustanavljanje delovnih enot za izvajanje investicijskih
del v tujini in opravljanje drugih storitev
38. in 39. člen
Organizacije združenega dela smejo za izvajanje investicijskih del v tujini odpirati obrate, gradbišča in druge delovne
enote na podlagi sklepa organa upravljanja po konkretni
pogodbi.
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Delovna enota nima statusa pravne osebe in je sestavni del
organizacije združenega dela - ustanoviteljice, posle pa
opravlja izključno po nalogu in za račun ustanoviteljice.
Delovno enoto lahko ustanovi poslovna skupnost, če je
sklenila pogodbo ali je nosilec posla, ter organizacija združenega dela, ki opravlja promet blaga in storitev, če je sklenila
samoupravni sporazum zaradi skupnega izvajanja investicijskih del v tujini ali drugi akt, s katerim se urejajo medsebojne
pravice in obveznosti na tem področju oziroma v zvezi s konkretnim poslom.
Delovne enote v tujini lahko ustanovijo tudi druge organizacije združenega dela, ki imajo s tujo osebo sklenjene pogodbe
o opravljanju določenih storitev v tujini.
7. Poverjanje opravljanja gospodarskih dejavnosti tujim
osebam
40. in 41. člen
S temi določbami je urejena možnost, da se zastopniški
posli, prodaja blaga s konsignacijskega skladišča in servisna
služba poverijo tujim firmam, da se ti posli poverijo samo, če
se sklene pogodba s firmami, ki imajo ugodno boniteto, in (e
se jugoslovansko blago zavaruje pred komercialnimi riziki. Te
pogodbe evidentira Gospodarska zbornica Jugoslavije.
8. Vlaganje sredstev v tuja podjetja
42. in 43. člen
Kot do sedaj je za vlaganje sredstev v tuja podjetja potrebno
dovoljenje Zveznega sekretariata za ekonomske odnose
s tujino. S pogodbo ne nastane pravni subjekt, temveč samo
obligacijska razmerja med partnerji.
Poleg dosedanjih rešitev o vlaganju sredstev je predvidena
tudi možnost vlaganja sredstev za razvoj turizma.
Za vlaganje v tuja podjetja se lahko uporabljajo oprema,
pravica do patenta, licenca in tehnična izboljšava ter druge
pravice, ki pomenijo osnovna sredstva, izražena v denarju.
Izjemoma se smejo za vlaganje uporabljati tudi devize,
kupljene na enotnem deviznem trgu, do zneska, ki je naveden
v dovoljenju pristojnega upravnega organa.
III. POGLAVJE — Opravljanje bančnih in
finančnih poslov tujini
1. Ustanavljanje bank in drugih finančnih organizacij v tujini
44. do 46. člen
Ustanavljanje bank in drugih finančnih organizacij temelji
na sistemu dovoljenja, ki jih izdaja zvezni upravni organ,
pristojen za ekonomske odnose s tujino. S tem zakonom je
precej poenostavljen postopek, s tem pa tudi skrajšan postopek za izdajo dovoljenj. Obdržane so rešitve iz zakona, da si
banka priskrbi mnenje Narodne banke Jugoslavije in pristojnega zveznega upravnega organa za finance o družbenoekonomski opravičenosti ustanovitve banke v tujini.
Sklep o ustanovitvi banke sprejema pristojni organ upravljanja banke. Pri urejanju določb o bankah smo izhajali iz
stališča, da so banke v Jugoslaviji finančne organizacije, ki
samostojno odločajo o ustanavljanju bank v tujini. S tako
rešitvijo bo dosežena večja učinkovitost pri delu in omogočeno, da se pravočasno in v krajših rokih rešijo statusna in
druga vprašanja bank v zvezi z ustanavljanjem in povečanjem
ustanovnih vlog bank v tujini.
2. Predstavništva in poslovne enote bank
47. do 51. člen
Tako kot za organizacije združenega dela je v teh členih
izrecno precizirano, da so predstavništva in poslovne enote
sestavni deli bank ustanoviteljic in da opravljajo dejavnost
v tujini po nalogu banke. Poudarjena je razlika med predstavništvom banke, ki raziskuje trg, proučuje gospodarska in
finančna gibanja na zunanjem trgu ter opravlja druge posle.
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Predstavništvo ne ustvarja prihodka. Poslovna enota s svojim
poslovanjem (zbiranjem sredstev, opravljanjem kreditnih
poslov, nakupom in prodajo deviz, sprejemanjem in dajanjem
depozitov ter posli plačilnega prometa) ustvarja prihodke, ki
so sestavni del prihodkov banke ustanoviteljice. Čeprav je
obdržan sistem dovoljenj, ki jih daje zvezni upravni organ,
pristojen za ekonomske odnose s tujino, je pri vložitvi zahteve
za izdajo dovoljenja zmanjšano število pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati banke, da dobijo dovoljenje. Tako kot za ustanavljanje bank v tujini je predvideno, da je treba dobiti mnenje
Narodne banke Jugoslavije in zveznega upravnega organa za
finance o družbenoekonomski upravičenosti odpiranja predstavništev in ustanavljanja poslovnih enot bank v tujini.
V 47. členu je sprememba, v katero je predvideno, da se
informativni biroji bank lahko ustanovijo samo v isti državi,
kjer je sedež predstavnišva banke.
IV. POGLAVJE - Opravljanje poslov zavarovanja in pozavarovanja v tujini
52. do 55. člen
Kot v dosedanjem zakonu je skupnostim premoženjskega
osebnega zavarovanja in pozavarovanja skupnostim omogočeno, da v tujini ustanovijo zavarovalne in pozavarovalne
organizacije ter odpirajo predstavništva na isti način in pod
istimi pogoji kot organizacije združenega dela. Za ustanavljanje, poslovanje, prenehanje in druge statusne spremembe se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na
podjetja in predstavništva, ki so jih ustanovile organizacije
združenega dela.
V. POGLA V JE — Opravljanje gospodarskih
dejavnosti v tujini zadrug in pogodbenih
organizacij združenega dela
56. do 60. člen
S temi členi je predvideno, da smejo zadruge in pogodbene
organizacije kot novi subjekti na tem področju v tujini ustanavljati lastna in mešana podjetja, ter poslovne enote.
Predvideno je, da zadruge in pogodbene organizacije združenega dela lahko ustanovijo proizvodna in storitvena
podjetja za tisto vrsto proizvodnje oziroma storitev, ki jih
opravljajo v Jugoslaviji.
'
Zadruge in pogodbene organizacije lahko ustanovijo samo
poslovne enote za tisto vrsto proizvodnje oziroma storitev
oziroma za tisto vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo v Jugoslaviji.
Za ustanavljanje podjetij lahko uporabljajo sredstva
v skladu s predpisi o deviznem poslovanju ter sredstva članov
zadruge oziroma pogodbene organizacije združenega dela.
Za ustanovitev podjetij in poslovnih enot je potrebno dovoljenje pristojnega upravnega organa za ekonomske odnose
s tujino, če so izpolnjeni predvideni pogoji iz zakona.
Za ustanavljanje, delo in prenehanje podjetij in poslovnih
enot, ki so jih ustanovile zadruge in pogodbene organizacije
združenega dela, se smiselno uporabljajo določbe, ki se
nanašajo na podjetja in poslovne enote v tujini, ki so jih
ustanovili organizacije združenega dela.
VLPOGLAVJE - Opravljanje gospodarskih
dejavnosti v tujini organizacij združenega dela
na področju znanstvenoraziskovalnih
dejavnosti (znanstvenoraziskovalni instituti)
61. člen
V skladu s spremembami v 1. členu tega zakona, s katerimi
je določeno, da smejo gospodarske dejavnosti v tujini opravljati tudi organizacije združenega dela na področju znanstvenoraziskovalnih dejavnosti (znanstvenoraziskovalni instituti),
je v tem členu predvidena možnost, da te organizacije lahko
ustanavljajo podjetja in poslovne enote, ter odpirajo predstavništva v tujini pod istimi pogoji kot organizacije združenega
dela, le da jim ni treba izpolniti predhodnega pogoja - da so
registrirane za opravljanje del zunanjetrgovinskega prometa.
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VII. POGLAVJE — Varovanje ugleda pri
opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini

Vključen je nov odstavek, po katerem se kontrola bank,
drugih finančnih organizacij, zavarovalnih in podzavarovalnih
skupnosti poveri Narodni banki Jugoslavije.

62. do 65. člen
Z določbami teh členov je predpisano, kot v dosedaj veljavnem zakonu, da morajo organizacije združenega dela in njihovi delavci pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini
varovati svoj ugled, ugled svoje organizacije in ugled Socialistične federativne republike Jugoslavije in določiti, kaj se
šteje za kršitev tega ugleda.
Poleg tega je zveznemu upravnemu organu, pristojnemu za
ekonomske odnose s tujino dano pooblastilo, da v primeru
kršitve ugleda lahko izreče enega ali več ukrepov, kot so pisni
opomin in prepoved opravljanja gospodarskih dejavnosti
v tujini za organizacije in odgovorne osebe v teh organizacijah. Prepovedi se lahko nanašajo na opravljanje dejavnosti
v celoti ali na posamezne oblike opravljanja dejavnosti ter na
posamezne države. Poleg tega je predvideno tudi izrekanje
ukrepov, predpisanih z zakonom o zunanjetrgovinskem prometu.
Predpisan je tudi postopek izrekanja teh ukrepov.
Opredeljen je tudi pojem nelojalne konkurence in pristojnemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino dano
pooblastilo, da lahko izreče organizaciji združenega dela, če
je kaznovana za gospodarski prestopek iz zakona o preprečevanju nelojalne konkurence, kakšen upravni ukrep, predpisan
z zakonom o zunanjetrgovinskem prometu, lahko pa izda tudi
odločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje
gospodarskih dejavnosti v tujini.

IX. POGLAVJE - KAZENSKE DOLOČBE

VIII. POGLAVJE - Kontrola in spremljanje
opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini
66. do 70. člen
Opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini se mora kontrolirati in spremljati. Zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske odnose s tem zakonom za ustanavljanje in poslovanje gospodarskih enot v tujini (podjetij, predstavništev,
poslovnih enot, bank in predstavništev oziroma poslovnih
enot bank), ter ocenjuje, ali so podatki v vloženi zahtevi
popolni, točni in pravilni in ali se uresničujejo cilji, zaradi
katerih se te dejavnosti opravljajo.
Za uresničevanje navedenih del je predvidena uporaba
obstoječe carinske dokumentacije in uporaba podatkov Zveznega zavoda za statistiko, ki mora te podatke pošiljati zveznemu upravnemu organu, pristojnemu za ekonomske odnose
s tujino - na njegovo zahtevo. Na ta način je zagotovljeno
celotno spremljanje poslovanja gospodarskih enot v tujini.
Organizacija združenega dela pošlje pristojni službi družbenega knjigovodstva poleg zaključnega računa, ki ga sestavi
po naših predpisih o knjigovodstvu za podjetja in banke
v tujini, tudi bilanco podjetja oziroma banke, sestavljeno po
predpisih domicilne države, in sicer zaradi popolne kontrole
nad družbenimi sredstvi. Za holding podjetja se poleg konsolidirane bilance pošlje tudi bilanca vsakega podjetja, ki ga
ustanovijo holding podjetja.
Predvidena je tudi obveznost ustanovitelja, da kontrolira
poslovanje podjetij in drugih oblik opravljanja gospodarskih
dejavnosti v tujini, da obravnava poročila o poslovanju, da
pooblaščenim kontrolnim organom omogoči kontrolo in vpogled v poslovanje vseh oblik opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini ter da jim da na razpolago vso potrebno dokumentacijo in podatke.
Predvidena je napotilna določba za inspekcijske organe, da
poslovanje oblik opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini
kontrolirajo v skladu s pristojnostjo, določeno z zakonom.
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1. Kazniva dejanja
71. člen
Obdržana je določba, da odgovorna oseba v organizaciji
združenega dela, poslovni skupnosti, banki, skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja in pozavarovalni skupnosti, zadrugi in pogodbeni organizaciji združenega dela, ki
opravlja določena dejanja v nasprotju s predpisi, stori kaznivo
dejanje. To so predvsem dejanja, ki se nanašajo na nezakonito opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini, nevestno
upravljanje družbenih sredstev v podjetjih, bankah, holding
podjetjih, poslovnih enotah in predstavništvih v tujini, nenamensko uporabo teh sredstev, onemogočanje kontrole ali
povzročitev škode organizacije združenega dela, drugi družbeni pravni osebi ali družbeni skupnosti.
2. Gospodarski prestopki
72. člen
Novosti tega zakona glede konkretnih določb so v povečanju zneska minimuma in maksimuma denarnih kazni za
gospodarske prestopke.
Ker se pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini uporabljajo precejšnja družbena sredstva in ker lahko njihova
nenamenska in nezakonita uporaba povzroči precejšnjo
škodo družbeni skupnosti, so za večje število gospodarskih
prestopkov predvideni maksimalni zneski denarnih kazni
3. Prekrški
73. do 76. člen
Tudi za prekrške je predlagano povečanje denarnih kazni.
4. Pravne posledice obsodbe
77. člen
Obdržane so določbe sedaj veljavnega zakona o pravnih
posledicah obsodbe. Odgovorna oseba, ki je obsojena za
kaznivno dejanje iz tega zakona, namreč ne sme opravljati
poslov, za katere so potrebna posebna pooblastila in odgovornosti, in ne drugih strokovnih del v zvezi z opravljanjem
gospodarskih dejavnosti v tujini.
Denarne kazni, odvzeta premoženjska korist in odvzeti
predmeti, ki so bili uporabljeni za storitev kaznivega dejanja,
gospodarskega prestopka ali prekrška, se vnesejo v proračun
federacije.
X. POGLAVJE - PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
78. in 80. člen
S temi določbami je predpisano, da organizacije in skupnosti, ki jim je bilo do dneva uveljavitve tega zakona dovoljeno,
da v tujini opravljajo gospodarske dejavnosti, lahko nadaljujejo z opravljanjem teh dejavnosti, če s tem zakonom ni
drugače predvideno. Potemtakem ni predvidena ponovna
preregistracija zunanjetrgovinskega omrežja v tujini.
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OSNUTEK ZAKONA

delovno gradivo

o zunanjetrgovinskem prometu (ESA-567)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja pogoje za opravljanje zunanjetrgovinskega
prometa, oblike izvoza in uvoza, posle zunanjetrgovinskega
prometa, spodbujanje in pospeševanje zunanjetrgovinskega
prometa, organiziran nastop do tujine in druga vprašanja,
pomembna za razvoj ekonomskih odnosov s tujino.
2. člen'
Zunanjetrgovinski promet se opravlja na podlagi pogodb,
sklenjenih smed domačimi in tujimi osebami, in sicer: na
podlagi pogodbe o izvozu, pogodbe o uvozu, v primerih, ki jih
določa zakon, pa tudi pogodb o izvozu in uvozu v okviru
poslov zunanjetrgovinskega prometa.
Zunanjetrgovinski promet smejo opravljati organizacije
združenega dela (podjetja), poslovne skupnosti, zadruge in
zadružene zveze s področja gospodarskih dejavnosti, če so
vpisane v sodni register za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa.
Zunanjetrgovinski promet smejo v svojem imenu in za svoj
račun opravljati delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, in njihove oblike združevanja pod
pogoji, ki jih predpisuje ta zakon.
Poslovne skupnosti, zadruge in zadružne zveze (v nadaljnjem besedilu: skupnosti in zadruge) smejo opravljati tisti
zunanjetrgovinski promet za svoje člane, za katerega so jih leti pooblastili, ter pod pogojem, da so vpisane v sodni register
za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa.
Zunanjetrgovinski promet oborožitvenih sredstev in vojaške opreme ureja poseben zakon.
Zunanjetrgovinski promet specifičnih sredstev, ki se uporabljajo pri delu varnostnih organov (v nadaljnjem besedilu:
varnostna sredstva), sme opravljati zvezni organ za notranje
zadeve oziroma po njegovem pooblastilu Inštitut za varnost.
3. člen
Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, ne smejo ustanoviti delovne organizacije niti
druge oblike združevanja za opravljanje zunanjetrgovinskega
prometa.
Fizične osebe smejo odnašati in pošiljati v tujino oziroma
prinašati in prejemati iz tujine predmete za osebne potrebe in
za potrebe svojega gospodinjstva pod pogoji, predpisanimi
s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
4. člen
Zunanjetrgovinski promet je promet blaga in storitev med
domačimi in tujimi osebami, ki se opravlja na podlagi
pogodbe, sklenjene v skladu s predpisi SFRJ in mednarodnimi pogodbami. Zunanjetrgovinski promet obsega izvoz
blaga in storitev, uvoz blaga in storitev iz naslova vseh poslov
zunanjetrgovinskega prometa, opravljanje prevoznih storitev
v tujini ter začasni izvoz in uvoz.
Izvoz oziroma uvoz je opravljen, ko je blđgo ocarinjeno in
ko je prešlo carinsko črto oziroma ko je storitev opravljena.
Dan izvoza oziroma uvoza blaga je dan, ko je blago ocarinjeno.
Začasni izvoz oziroma začasni uvoz je opravljen, ko je blago
prešlo carinsko črto, mora pa se vrniti v državo oziroma
v tujino. Tuje fizične osebe odnesejo in pošljejo predmete
v tujino oziroma prinesejo in sprejmejo predmete iz tujine, ko >
je blago prešlo carinsko črto.
1 Termin: »organizacija združenega dela (podjetja)« - skupni naziv
za: delovne organizacije, sestavljene organizacije združenega dela
in temeljne organizacije združenega dela oziroma za samoupravna
podjet|a ter termini, ki se nanašajo na delovne ljudi, ki opravljajo
dejavnost z osebnim delom, in njihova združenja, bodo usklajeni
s terminologijo, ki bo sprejeta v zakonu o samoupravnih podjetjih.
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5. člen
Za zunanjetrgovinski promet se uporabljajo predpisi, ki
urejajo promet blaga in storitev v Jugoslaviji, če s tem zakonom ali s predpisom, izdanim na njegovi podlagi, ni drugače
določeno.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE
ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA
6. člen
Vpis pravice do opravljanja poslov zunanjetrgovinskega
prometa v sodni register se opravi na podlagi zahteve, ki jo
organizacija združenega dela (podjet je) ali druge pravne
osebe iz 2. člena tega zakona vložijo pri pristojnem sodišču,
in soglasja zveznega upravnega organa za ekonomske
odnose s tujino.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena se izda, če so
izpolnjeni pogoji iz 7. do 12. člena tega zakona.
Zvezni upravni organ iz navedenega odstavka odločiti v 45
dneh po vložitvi zahteve. Zoper ta sklep ni mogoče vložiti
pritožbe, dopusten pa je upravni odbor.
7. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) in poslovna skupnost ter zadruga se lahko vpišejo v sodni register za posle
zunanjetrgovinskega prometa (v nadaljnjem besedilu: zunanjetrgovinska organizacija) v svojem imenu in za svoj račun,
v svojem imenu in za tuj račun ter v tujem imenu in za tuj
račun, kadar je to predpisano s tem zakonom, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1) če je organ upravljanja sprejel sklep o opravljanju poslov
zunanjetrgovinskega prometa oziroma če je s splošnim aktom
te organizacije združenega dela določeno, da opravlja posle
zunanjetrgovinskega prometa;
2) če ima v poslovnem skladu na razpolago določena minimalna sredstva;
3) če prevzame obveznost, da bo ustvarila določeni minimalni obseg izvoza blaga po oddelkih carinske tarife, za
katere se želi vpisati v sodni register, če pa je specializirana za
promet določenega blaga, da bo ustvarila določeni obseg
prometa.
4) če ima delavce z ustrezno strokovno izobrazbo, ki izpolnjujejo druge predpisane pogoje, za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa, za katere se vpiše v sodni register.
V sodni register se vpiše pravica do opravljanja zunanjetrgovinskega prometa za posle izvoza in uvoza blaga po oddelkih oziroma poglavjih carinske tarife.
8. člen
Proizvodna organizacija združenega dela (podjetje) ali
zadruga, ki se ukvarja s proizvodnjo ali organiziranjem proizvodnje,, se Sme vpisati v sodni register za izvoz proizvodov
lastne proizvodnje in uvoz blaga za lastno proizvodnjo ter za
proizvodnjo organizacij združenega dela (podjetij), s katerimi
je v kooperantskem razmerju pri proizvodnji skupnega proizvoda, ter za izvoz in uvoz storitev za opravljanje teh poslov, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1) če je organ upravljanja sprejel sklep o opravljanju poslov
zunanjetrgovinskega prometa oziroma če je s splošnim aktom
te organizacije določeno da opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa;
2) če od celotne proizvodnje določeni del izvaža oziroma če
prevzame obveznost, da bo določeni del proizvodnje izvozila;
3) če ima delavce z ustrezno strokovno izobrazbo, izpolnjujejo tudi druge predpisane pogoje, za opravljanje del zunanjetrgovinskega prometa, za katere se vpiše v register.
Proizvodna organizacija združenega dela (podjetje) ali
zadruga sme v mejah svoje proizvodne dejavnosti sklepati
poročevalec

c

s tujimi osebami pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, pogodbe o pridobitvi in odstopu pravice industrijske
lastnine in vlaganja sredstev ter opravljati te posle med veljavnostjo teh pogodb, ne da bi bila vpisana v sodni register za
opravljanje teh poslov zunanjetrgovinskega prometa.
9. člen
• Organizacija združenega dela (podjetje) ali zadruga, ki se
ukvarja z opravljanjem storitev, se sme vpisati v sodni register
za izvoz in uvoz storitev, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1) če je organ upravljanja sprejel sklep o opravljanju poslov
zunanjetrgovinskega prometa oziroma če je s splošnim aktom
te organizacije določeno, da opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa;
2) če ima na razpolago določena delovna sredstva, nujna za
opravljanje teh storitev;
3) če ima delavce z ustrezno strokovno izobrazbo, ki izpolnjujejo tudi druge predpisane pogoje, za opravljanje poslov
zunanjetrgovinskega prometa, za katere se vpiše v sodni
register.
Organizacija združenega dela (podjetje) iz prvega odstavka
tega člena se sme vpisati v sodni register za uvoz opreme za
opravljanje svojih storitev oziroma za izvoz rabljene opreme,
če izpolnjuje pogoje iz 24. člena tega zakona.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki je vpisana
v sodni register za izvoz in uvoz storitev, sme tudi zastopati
tuje osebe, ki opravljajo ustrezne storitve, brez posebnega
vpisa v sodni register za zastopanje tujih oseb.
Organizacije združenega dela, ki opravljajo znanstvenoraziskovalne in raziskoval no-razvoj ne dejavnosti, smejo
opravljati in uporabljati storitve iz 96. člena tega zakona, .udi
če niso vpisane v sodni register za opravljanje teh storitev
v zunanjetrgovinskem prometu.
10. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) se lahko vpiše
v sodni register za posle zastopanja tujih oseb, posle posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu iz 74. člena tega
zakona in agencijske posle, če izpolnjuje pogoje iz 7. člena
tega zakona, za agencijske posle na področju gospodarskih
storitev pa iz 9. člena tega zakona.
11. člen
Organizacija združenega dela (podjetje), vpisana v sodni
register za izvajanje investicijskih del v Jugoslaviji, fse lahko
vpiše v sodni register za izvajanje teh del v tujini, če izpolnjuje
pogoje iž 9. člena tega zakona.
Zunanjetrgovinska organizacija se lahko vpiše v sodni register za izvajanje investicijskih del v tujini in opravljanje konzultantskih storitev, če izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega
zakona in če je sklenila samoupravni sporazum ali pogodbo
z organizacijo združenega dela (podjetjem), ki izvaja ta dela,
poslovna skupnost pa, če izpolnjuje pogoje iz 7. člćna tega
•zakona in če jo članice skupnosti pooblastijo za sklepanje
pogodb o izvajanju investicijskih del v tujini.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki je v sodni register vpisana za izvajanje investicijskih del v tujini, sme brez
posebnega vpisa v sodni register:
1. izvažati in kupovati v tujini opremo, reprodukcijski in
drug material ter pribor, ki so potrebni za investicijska dela, ki
jih izvaja v tujini, ter blago, namenjeno osebni porabi delavcev
v svojih obratih v tujini;
2. uvažati blago v okviru odobrenega kompenzacijskega
posla s tujino iz 48. člena tega zakona;
3. opravi posel posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, ki ga odobri zvezni upravni organ za ekonomske
odnose s tujino, če s tem prispeva k izvozu lastnih proizvodov
oziroma storitev.
12. člen
Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, in njihove oblike združevanja, ki so vpisani v register za opravljanje te dejavnosti, se lahko vpišejo v sodni
register za izvoz in uvoz proizvodov lastne proizvodnje, za
uvoz blaga, potrebnega za lastno proizvodnjo, oziroma za
odpravljanje svojih storitev ter za sklepanje in izvrševanje
pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji, pogodb o pridoporočevalec

bitvi in odstopitvi materialnih pravic do tehnologije in pogodb
o izvajanju investicijskih del v tujini s tujimi osebami, če
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. če v Jugoslaviji opravljajo ustrezno proizvodno oziroma
storitveno dejavnost;
2. če prevzamejo obveznost, da bodo izvozili svoje proizvode oziroma storitve v določenem obsegu.
13. člen
Organizacije združenega dela (podjetja) in druge osebe iz 2.
člena tega zakona, ki opravljajo gostinske storitve, smejo
sklepati pogodbe za gostinske storitve tujim osebam in te
storitve opravljati v Jugoslaviji, tudi če niso vpisane v sodni
register za izvoz in uvoz teh storitev v zunanjetrgovinskem
prometu.
14. člen
Organizacije združenega dela (podjetja) in druge osebe iz 2.
člena tega zakona, ki se ukvarjajo s športnim lovom in ribolovom ter z gojitvijo divjadi in rib v Jugoslaviji, smejo opravljati
posebne storitve v zvezi s športnim lovom in ribolovom tujim
osebam tudi, če niso vpisane v sodni register za opravljanje
teh storitev v zunanjetrgovinskem prometu.
15. člen
Organizacije združenega dela (podjetja) in druge osebe iz 2.
člena tega zakona, ki opravljajo storitve v zvezi z dajanjem
v zakup letal, motornih vozil in plovil, sprejemanjem in
hrambo motornih vozil in plovil v Jugoslaviji, smejo.te storitve
opravljati za tuje osebe brez posebnega vpisa v sodni register
za opravljanje teh storitev v zunanjetrgovinskem prometu.
16. člen
Proizvodna organizacija združenega dela (podjetje) sme
izvažati in uvažati blago neposredno, če je za izvoz oziroma
uvoz tega blaga vpisana v sodni register, ali s posredovanjem
zunanjetrgovinske organizacije, ki mora zaupani posel opraviti sama.
Zunanjetrgovinska organizacija (podjetje), ki določeni
posel opravlja v svojem imenu in za svoj račun, ne sme
izvršitve tega posla zaupati drugi organizaciji združenega
dela, če s tem zakonom ni drugače določeno.
Alternativa; 16. člen se črta.
17. člen
Zunanjetrgovinska organizacija (podjetje) sme s tujo osebo
skleniti pogodbo o prodaji ali nakupu blaga za tuj račun, če je
prej v Jugoslaviji sklenila pogodbo za tisto količino blaga, ki
naj bi jo prodala oziroma kupila v tujini.
Količina kmetijskih pridelkov se lahko v pogodbi o nakupu
in prodaji blaga določi tudi na podlagi ocene pridelka na ha
ali na podlagi okvirne pogodbe o izvozu teh pridelkov, sklenjene med organizacijami združenega dela (podjetji), ki se
ukvarjajo s proizvodnjo, in organizacijami združenega dela
(podjetji), ki se ukvarjajo s prometom kmetijskih pridelkov.
Zunanjetrgovinska organizacija (podjetje) lahko izvede
predhodna in pripravljalna dela v zvezi s sklenitvijo pogodbe
o izvajanju investicijskih del v tujini, če je sklenila samoupravni sporazum ali pogodbo z organizacijo združenega dela
(podjetjem), ki bd izvajala investicijska dela v tujini.
Alternativa: 17. člen se črta.
18. člen
Posle zunanjetrgovinskega prometa smejo opravljati samo
delavci, ki imajo predpisano strokovno izobrazbo in izpolnjujejo druge predpisane pogoje. Organizacija združenega dela
(podjetje) oziroma druga pravna oseba iz 2. člena tega zakona
določi s samoupravnim splošnim aktom dela oziroma delovne
naloge, ki se štejejo za dela oziroma delovrte haloge pri
opravljanju zunanjetrgovinskega prometa, in določi strokovno izobrazbo in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
strokovni delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za
opravljanje teh del oziroma delovnih nalog.
Gospodarska zbornica republike oziroma gospodarska
zbornica avtonomne pokrajine ugotovi na zahtevo organizacije združenega dela (podjetja) oziroma druge pravne osebe

iz 2. člena tega zakona ali na zahtevo zainteresiranega
delavca, ali delavec iz drugega odstavka tega člena izpolnjuje
pogoje za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa.
Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami republik in gospodarskima zbornicama
avtonomnih pokrajin določi enoten program za usposabljanje
strokovnih delavcev za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa.
19. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) in druge osebe iz 2.
člena tega zakona lahko začnejo opravljati posle zunanjetrgovinskega prometa šele, ko so za te posle vpisane v sodni
register.
20. člen
Sodišče, ki vodi sodni register, mora zveznemu upravnemu
organu za ekonomske odnose s tujino ter pristojnim republiškim organom oziroma pokrajinskima organoma dostaviti
v 30 dneh po vpisu oziroma spremembah v registru izvod
sklepa o vpisu v sodni register oziroma sklep o spremembah
v tem registru.
Akt o opravljenem vpisu v sodni register in akt o izbrisu iz
sodnega registra pravic do opravljanja poslov zunanjetrgovinskega prometa se objavi v Uradnem listu SFRJ na stroške
organizacije .združenega dela (podjetja) oziroma druge
pravne osebe iz 2. člena tega zakona, katerih pravice se
vpišejo oziroma izbrišejo iz sodnega registra.
21. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) oziroma druga
pravna oseba iz 2. člena tega zakona, za katero se je začel
postopek likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja, ne sme
sklepati pogodb o poslih zunanjetrgovinskega prometa in
mora o tem postopku v 15 dneh po začetku postopka obvestiti
sodišče, pri katerem je vpisana v sodni register za opravljanje
poslov zunanjetrgovinskega prometa. Začete posle lahko
dokonča sama ali jih odstopi zunanjetrgovinski organizaciji.
22. člen
Zvezna, republiške in pokrajinske organizacije za blagovne
rezerve smejo izvažati blago iz blagovnih rezerv in uvažati
blago za blagovne rezerve, če imajo delavce, ki izpoljnjuieio
pogoje iz 18. člena tega zakona, in če izpolnjujejo pogoje
določene v predpisih, ki urejajo blagovne rezerve.
'
23. člen
Pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji in pogodbe
o pridobitvi in odstopu pravic do izumov in pravic do znakov
razlikovanja, ki se nanašajo na varnostna sredstva odobri
Zvezni sekretariat za notranje zadeve oziroma po njeaovem
pooblastilu Inštitut za varnost.
Uvoz in izvoz varnostnih sredstev ter gotovih izdelkov
polizdelkov, sklopov, podsklopov, delov, reprodukcijskeaa
materiala, surovin, opreme in drugih proizvodov ter opravljanje storitev, ki so posebnega pomena za proizvodnjo varnostnih sredstev za Inštitut za varnost pri Zveznem sekretariatu za
notranje zadeve, se opravlja z dovoljenjem, ki ga izda ta
sekretariat.
24. člen
Zvezni izvršni svet predpiše najmanjši znesek sredstev in
obseg izvoza iz 7. in 8. člena tega zakona, najmanjši znesek in
vrsto sredstev iz 9. člena tega zakona, natančnejše pogoje za
izvoz lastnih proizvodov ter uvoz opreme in materiala, potrebnih za lastno proizvodnjo in lastne storitve oseb iz tretjega
odstavka 2. člena tega zakona, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati poslovne skupnosti, zadruge in zadružne zveze, dokazila,
ki se vložijo pri zveznem upravnem organu za ekonomske
odnose s tujino, da bi se dobilo soglasje za vpis v sodni
register, strokovno izobrazbo in druge pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati delavci, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega
M
prometa.
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OBLIKE IZVOZA IN UVOZA
25. člen
Izvoz in uvoz blaga sta prosta (LB).
Da bi se odpravile motnje na domačem trgu oziroma da bi
se zavarovala domača proizvodnja, se lahko izvoz in regulirata z določitvijo kontingentov (K).
Zaradi izvrševanja mednarodnih pogodb, reguliranja izvoza
oborožitvenih predmetov in vojaške opreme, izvoza in uvoza
zgodovinskih in umetniških del ter posameznih plemenitih
kovin se določeno blago lahko izvaža in uvaža na podlagi
dovoljenja (D).
Uvoz nadomestnih delov za vzdrževanje uvozne opreme je
prost.
Izvoz in uvoz storitev sta prosta, če z zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, ni drugače določeno.
26. člen
Izvoz in uvoz določenega blaga se lahko regionalno
usmerja z izdajanjem soglasij.
27. člen
Blago, ki se uvaža, mora ustrezati standardom, tehničnim
normativom in normam kakovosti, predpisanim za dajanje
blaga v promet na jugolovanskem trgu. Blago, za katero je
obvezna zdravstvena, veterinarska, fitopatološka kontrola in
kontrola kakovosti, se sme,uvažati, če so izpolnjeni predpisani pogoji za dajanje tega blaga v promet oziroma za uporabo v Jugoslaviji.
Organizacije združenega dela (podjetja) in druge pravne
osebe iz 2. člena tega zakona ne smejo skleniti pogodbe
o zunanjetrgovinskem prometu, preden so izpolnjeni pogoji iz
prvega odstavka tega člena in preden priskrbijo predpisano
dokumentacijo o izpolnitvi teh pogojev.
Da bi se preprečilo ogrožanje življenja in zdravja ljudi človekovega okolja, Zvezni izvršni svet lahko prepove uvoz določenega blaga ali predpiše pogoje, pod katerimi se tako blago
sme izvažati in uvažati.
28. člen
Zvezni izvršni svet po dobljenem mnenju Gospodarske
zbornice Jugoslavije razvršča blago na posamezne oblike
izvoza in uvoza.
Dovoljenja in soglasja za izvoz in uvoz izdaja zvezni upravni
organ za ekonomske odnose s tujino^ če s tem zakonom ni
drugače predpisano. Zvezni upravni organ za ekonomske
odnose s tujino predpiše navodilo za izdajanje dovoljenja in
soglasja.
29. člen
Zvezni izvršni svet na predlog zveznega upravnega organa
za ekonomske odnose s tujino določi obseg kontingentov za
izvoz in uvoz blaga ter regionalno strukturo uvoza. Pri določitvi kontingentov se upoštevajo kontingenti, določeni za
blago, ki se uvaža na kredit ali se uvaža dlje kot eno leto.
Kontingente sporazumno razdelitev organizacije združenega dela (podjetja) in druge pravne osebe iz 2. člena tega
zakona v Gospodarski zbornici Jugoslavije najkasneje do 1.
decembre tekočega lefa za naslednje leto, in sicer: za izvoz
- proizvajalci, za uvoz - porabniki (uporabniki) in določijo
dinamiko izvoza oziroma uvoza ter medsebojne pravice in
obveznosti. Pri delitvi kontingentov smejo sodelovati tudi
zunanjetrgovinske organizacije, če izvažajo blago za račun
družbenopolitičnih skupnosti ter njihovih organov in organizacij.
Če se v roku iz drugega odstavka tega člena kontingenti ne
razdelijo, jih v nadaljnjih 30 dneh razdeli na posamezne organizacije združenega dela (podjetja) zvezni upravni organ za
ekonomske odnose s tujino.
Gospodarska zbornica Jugoslavije obvesti organizacije
združenega dela (podjetja) in osebe iz drugega odstavka tega
člena, kje in kdaj bodo kontingenti razdeljeni, najkasneje

poročevalec

osem dni prej. Poročilo o opravljeni razdelitvi kontingentov
pošlje Gospodarska zbornica Jugoslavije bankam, pooblaščenim za posle s tujino, in zveznemu upravnemu organu za
ekonomske odnose s tujino.
Pri delitvi kontingentov se zagotovi najmanj 10% za poznejšo delitev, in sicer: za na novo ustanovljene organizacije
združenega dela (podjetja) in druge osebe iz 2. člena tega
zakona; na novo proizvodnjo in organizacije združenega dela
(podjetja) in druge osebe iz tega člena, katerih potreb ni bilo
mogoče predvideti pri delitvi kontingentov.
Gospodarska zbornica Jugoslavije določi v sodelovanju
z gospodarskimi zbornicami republik in gospodarskima zbornicama avtonomnih pokrajin način in razdelitev kontingentov
za osebe iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona ter prerazdelitev neizkoriščenih kontingentov iz tega člena.
30. člen
S kontingenti se določi obseg izvoza oziroma uvoza posameznega blaga po količini ali po vrednosti, praviloma za eno
leto. Če se blago uvaža na kredit ali se uvaža dlje kot eno leto,
se kontingent določi za čas uvoza zadevnega blaga.
31. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino sme,
ko dobi mnenje Gospodarske zbornice Jugoslavije, posameznim organizacijam združenega dela (podjetjem) in drugim
osebafn iz 2. člena tega zakona določiti kontingent nad določenim kontingentom iz 29. člena tega zakona, in sicer: (1)i za
uvoz blaga za zamenjavo blaga, ki ga je uničilo delovanje višje
sile ali elementarnih nesreč; (2) blaga, ki se uvaža na podlagi
odobrenega kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj
in mednarodne licitacije; (3) za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo za izvoz s prevzemom obveznosti določenega izvoza v roku, predvidenem v odobritvi; (4)
za izvoz blaga, ki ne povzroča motenj v preskrbi domačega
trga.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino sme
spremeniti tudi regionalno strukturo izvoza in uvoza kontingentov iz 29. člena tega zakona, če se s tem ne skalijo
proporci plačilne bilance.
32. člen
Uvoženo blago se ne sme izvažati brez predhodne predelave, dodelave, obdelave ali uporabe, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
IV. POSLI ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA
33. člen
Izvoz in uvoz na podlagi pogodbe o vlaganju sredstev tujih
oseb v domače organizacije združenega dela (podjetja) se
opravlja v skladu z. omenjeno pogodbo, predpisi, ki urejajo
skupna vlaganja sredstev tujih in domačih oseb v Jugoslaviji,
če pa gre za blago, katerega izvoz in uvoz sta urejena s kontigentom in dovoljenjem, pa na podlagi akta zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino, s katerim se ta
pogodba odobri.
1. Dolgoročna proizvodna kooperacija s tujino
34. člen
Dolgoročna proizvodna kooperacija med organizacijami
združenega dela (podjetji) in drugimi pravnimi osebami iz 2.
člena tega zakona ter tujimi osebami je po tem zakonu sodelovanje pri proizvodnji skupnega proizvoda pri kateri ena
pogodbenica dobavlja drugi pogodbenici dele in koponente,
ki se vgrajujejo v skupni proizvod; sodelovanje, pri katerem
ena pogodbenica dobavlja dele in komponente, druga pogodbenica pa dobavlja gotov proizvod, v katerega je vgradila te
dele in komponente, in sodelovanje pri proizvodnji in dobavi
gotovih proizvodov iste vrste (v nadaljnjem besedilu: kooperacija).

35. člen
Pogodba o kooperaciji mora biti sklenjena v pisni obliki
z veljavnostjo najmanj treh let.
V pogodbi o kooperaciji morajo biti navedeni: firme oziroma imena in sedeži sopogodbenic, predmet pogodbe, cena
oziroma elementi, na podlagi katerih se cena lahko določi,
dan in kraj sklenitve pogodbe, čas začetka proizvodnje, rok,
za kateri je bila pogodba sklenjena, določbe o skupnem
razvojnem programu, o uvajanju proizvodnje, čas začetka
dobave sestavnih delov oziroma proizvodov, specifikacija
sestavnih delov oziroma proizvodov, ki so predmet kooperacije, valuta obračunavanja oziroma plačevanja, čas, v katerem
se opravi obračunavanje oziroma plačilo, ter način plačevanja
medsebojnih dobav sestavnih delov oziroma proizvodov, ki so
predmet kooperacije.
36. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) in druge pravne
osebe iz 2. člena tega zakona sklenejo pogodbo o kooperaciji
s tujo osebo, ki opravlja proizvodno dejavnost, lahko pa jo
sklenejo tudi s tujo osebo, ki neposredno ne sodeluje pri
proizvodnji oziroma opravljanju storitev, če predpisi države, iz
katere je tuja oseba, ne dovoljujejo sklepanja pogodb s tujo
osebo, ki opravlja proizvodno dejavnost.
Pogodbo o kooperaciji lahko sklene več organizacij združenega dela (podjetij) in več tujih oseb, če skupaj sodelujejo pri
proizvodnji skupnega proizvoda (večstranska kooperacija).
37. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) in druge pravne
osebe iz 2. člena tega zakona, ki so sklenile pogodbo
o kooperaciji, lahko opravljajo kooperacijske posle' same ali
v sodelovanju z drugimi organizacijami (podjetji) in drugimi
pravnimi osebami iz 2. člena tega zakona, če je to določeno
v pogodbi o kooperaciji.
#
38. člen
Tuja oseba lahko izvršuje pogodbo o kooperaciji tudi
z dobavami proizvodov iz svojih podjetij, ki so v državah zunaj.
sedeža matičnega podjetja.
39. člen
Vrednost proizvodov, ki se izvažajo na podlagi pogodbe
o kooperaciji, mora biti vsaj enaka vrednosti proizvodov, ki se
uvažajo na podlagi te pogodbe.
40. člen
Pogodba o kooperaciji, spremembe in dopolnitve te
pogodbe odobri zvezni upravni organ za ekonomske odnose
s tujino. Sestavni del odobritve je specifikacija delov, proizvodov in komponent, ki se izvažajo in uvažajo na podlagi odobrene pogodbe, ki so predmet pogodbe.
Odobrena pogodba se vpiše v poseben register, ki se vodi
v zveznem upravnem organu za ekonomske odnose s tujino.
Vpis v register se opravi po uradni dolžnosti v 15 dneh potem,
ko postane pravnomočna odločba, s katero je bila pogodba
odobrena.
Odobritev iz prvega odstavka tega člena velja, dokler velja
pogodba. Izvoz in uvoz po pogodbi iz prvega odstavka tega
člena se opravljata v skladu s to odobritvijo.
Z zahtevo za odobritev pogodbe iz prvega odstavka tega
člena vloži organizacija združenega dela (podjetje) in druga
pravna oseba in 2. člena tega zakona pogodbo o kooperaciji,
slenjeno s tujo osebo, ter ekonomsko-tehnično-tehnološki
elaborat, v katerem so osnovni podatki o tehnično-tehnoloških rešitvah, osnovnih surovinah in reprodukcijskem materialu, ki se uporabljajo pri proizvodnji, energetskih virih, ki se
uporabljajo pri procesu proizvodnje, sredstva, potrebna za
izvršitev pogodbe, podatke o strokovnih kadrih, podatke
o varstvu človekovega okolja in o ekonomskih učinkih sklenjene pogodbe.
41. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino ne
odobri pogodbe o kooperaciji, če so v njej določbe, ki utegnejo povzročiti omejitev poslovnih, razvojnih in samouprav-

nih funkcij organizacije združenega dela (podjetja) ali druge
pravne osebe, neenake oziroma neugodne pogoje za poslovanje in neenakopravnost pogodbenic.
42. člen4
Plačila po pogodbi o proizvodni kooperaciji se opravljajo
posebej za vsako kooperacijo v gotovini ali po kontokorentnem računu s pravico do pobota dolgov in terjatev.
Način plačevanja po prvem odstavku tega člena se določi
v pogodbi.
43. člen5
Višino zneska, do katerega sme organizacija združenega
dela (podjetje) dolgovati oziroma terjati na kontokorentnem
računu, določi organizacija združenega dela (podjetje) v sporazumu z narodno banko republike oziroma narodno banko
avtonomne pokrajine pred istekom koledarskega leta za
naslednje leto, s tem da saldo dolgov oziroma terjatev po tem
računu ne sme biti večji od 40% enoletne vrednosti dobav po
pogodbi v eni smeri.
Ce narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne pokrajine ugotovi, da je organizacija združenega dela
(podjetje) imela stalne terjatve salda zaradi realizacije uvoza
pod 50% s pogodbo predvidenih količin, da nalog organizaciji
združenega dela (podjetju), da saldo izravna v 180 dneh. Če
organizacija združenega dela (podjetje) v tem roku ne izravna
salda, mora že izvoženo blago izterjati v devizah v skladu
s predpisi, ki urejajo devizno poslovanje v kreditne odnose
s tujino.
44. člen6
Narodna banka republike oziroma narodna baka avtonomne pokrajine vodi posebno evidenco in kontrolo dolgov
in terjatev iz pogodb o kooperaciji na način, ki ga predpiše
Narodna banka Jugo^vije, in pošilja zveznemu upravnemu
organu za ekonomske odnose s tujino podatke iz te evidence.
2. Drugi posli zunanjetrgovinskega prometa
45. člen
Kompenzacijski posli s tujino so po tem zakonu posli,
sklenjeni med organizacijami združenega del (podjetji) in
drugimi pravnimi osebami iz 2. člena tega zakona ter tujimi
osebami, pri katerih se izvoz blaga in storitev izterjuje z uvozom blaga in storitev. Kompenzacijski posli se opravljajo na
podlagi odobritve zveznega upravnega organa za ekonomske
odnose s tujino, ki se lahko izda če gre za izvoz, katerega
plačila zaradi plačilnobilančnih težav zadevne države ni
mogoče izterjati v devizah po banki za opravljanje plačilnega
prometa s tujino.
Vezani posli s tujino so po tem zakonu izvozni in uvozni
posli, sklenjeni med organizacijami združenega dela (podjetji)
in tujo osebo, po katerih je izvoz vezan na uvoz, opravljajo pa
se kot izvozni in uvozni posli z izterjavo in plačilom po
pooblaščenih bankah.
Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje, način in
roke, pod katerimi se smejo opravljati kompenzacijski posli.
V tem predpisu se lahko določi, da se posamezni vezani posli
opravljajo na podlagi posebne odobritve pristojnega organa,
lahko pa se predpišejo tudi pogoji za odobritev teh poslov.
če gre za uvoz opreme, da bi se povečal obseg in tehnološka raven proizvodnje, se lahko izjemoma odobrijo posli iz
prvega odstavka tega člena pod pogojem, da se uvoz opreme
plača z izvozom blaga, proizvedenega s to opremo.
46. člen
Maloobmejni promet se opravlja na obmejnem in sosednem
čezmorskem območju v skladu s sklenjenimi mednarodnimi
pogodbami in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona.
Obmejno območje in sosedno čezmorsko območje je po
tem zakonu ozemlje, določeno z meddržavno pogodbo,
če z meddržavno pogodbo ni določeno območje iz drugega
4), 5) in 6) Te odločbe so predmet urejanja predpisov, ki urejajo
devizno poslovanje.
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odstavka tega člena, ga na ozemlju Socialistične federativne
republike Jugoslavije določi Zvezni izvršni svet.
Posle izvoza in uvoza blaga in storitev v maloobmejnem
prometu sme opravljati organizacija združenega dela
(podjetje), zadruga, organizacija drobnega gospodarstva in
pogodbena organizacija združenega dela, ki je vpisana
v sodni register za tovrstne posle in ima sedež na tem
območju, s tem da se v'okviru tega prometa lahko izvažajo
blago in storitve s tega območja oziroma uvažajo blago in
storitve, namenjene temu območju.
Alternativa za četrti odstavek:
»Posle izvoza in uvoza blaga in storitev v maloobmejnem
prometu sme opravljati organizacija združenega dela
(podjetje), ki ima sedež oziroma predstavništvo ali poslovno
enoto na tem območju in je vpisana v sodni register za
opravljanje tovrstnih poslov.
Skupščina SFRJ pri določanju politike ekonomskih odnosov s tujino za tekoče leto določi obseg menjave v maloobmejnem prometu. *
Organizacije združenega «dela (podjetja) iz četrtega
odstavka tega člena v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije sporazumno razporejajo količine oziroma vrednosti
blaga, ki se izvaža in uvaža v okviru maloobmejnega prometa
po blagovnih listah, določenih v meddržavnih pogodbah, ter
obsega izmenjave, določene po petem odstavku tega člena,
upoštevajoč potrebe proizvodnje v obmejnem območju.
Če se delitev iz šestega odstavka tega člena ne opravi v 60
dneh po izdaji akta iz petega odstavka tega člena, opravi
delitev na posamezne organizacije združenega dela (podjetja)
v nadaljnjih 30 dneh zvezni upravni organ za ekonomske
odnose s tujino potem ko dobi mnenje Gospodarske zbornice
Jugoslavije.
47. člen
Izvoz in uvoz blaga na podlagi mednarodnih sejemskih
kompenzacijskih poslov smejo opravljati organizacije združenega dela (podjetja), zadruge, organizacije drobnega gospodarstva in pogodbene organizacije združenega dela, ki so
vpisane v sodni register za opravljanje zunanjetrgovinskega
prometa, v okviru skupne vrednosti izvoza in uvoza, ki jo za
posamezne sejme vsako leto določi Zvezni izvršni svet,
potem, ko dobi mnenje Gospodarske zbornice Jugoslavije.
Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami republik in gospodarskima zbornicama
avtonomnih pokrajin določi blagovne liste za izvoz in blagovne liste za uvoz po vrednosti in vrstah proizvodov za vsak
sejem in za vsako leto.

3. Gospodarske storitve v zunanjetrgovinskem
prometu
48. člen
Gospodarske storitve v zunanjetrgovinskem prometu so po
tem zakonu zlasti: posli mednarodne špedicije, posli mednarodnega transporta blaga in potnikov, mednarodni prometnoagencijski posli, turistični posli s tujino, posli pogodbene
kontrole kakovosti in količine blaga v mednarodnem prometu, izvajanje investicijskih del v tujini, zastopanje tujih
oseb, posli posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu,
luške storitve, posli javnega skladiščenja, telekomunikacijske,
poštne, telegrafsko-teleprinterske storitve, posli z vlačenjem,
reševanjem in dviganjem ladij in drugih plovil, vodenje ladij in
pomorskotehnična dela na morju, storitve cevovodnega
tranpsorta, storitve reklame in ekonomske propagande, storitve nadzorstva in pregleda graditve ladij, letal, drugih prevoznih sredstev in drugih postrojev, znanstvenoraziskovalne in
intelektualne storitve (konzultativne računalniške storitve idr.)
ter druge gospodarske storitve, ki se opravljajo v prometu
s tujino pod pogojem, da je organizacija združenega dela
(podjetje) in druga pravna oseba vpisana v sodni register za
opravljanje teh storitev v zunanjetrgovinskem prometu, če
s tem zakonom ni drugače določeno.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino predpiše, kateri dan se šteje za dan, ko je bila storitev opravljena.
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1) Izvajanje investicijskih del v tujini
49. člefi
Z izvajanjem investicijskih del v tujini so mišljeni:
1) izdelava ekspertiz in študij, investicijskih programov,
prostorskih in urbanističnih načrtov in projektov, idejnih,
glavnih in detaljnih projektov ter investicijsko-tehnične dokumentacije, licitacijskih elaboratov (tenderske dokumentacije)
ter druge investicijske dokumentacije za objekte in dela;
2) opravljanje geodetskih, geoloških in drugih raziskovalnih del, melioracijskih del in del v zvezi z oplemenitenjem
zemljišča, kultiviranjem zemljišča ter komunalno ureditvijo
zemljišča;
3) opravljanje vseh vrst gradbenih, gradbeno-obrtniških,
geoloških in rudarskih, hidrotehničnih in drugih podobnih del
ter del v zvezi z notranjo ureditvijo in dekoracijo;
4) izvajanje vseh vrst instalacijskih, montažnih in demontažnih del ter del v zvezi z vzdrževanjem in remontom industrijskih in drugih postrojev;
5) izročanje v obratovanje postrojev in opreme zgrajenih
objektov, vodenje dela, tehnično upravljanje obratovanja ali
proizvodnega procesa ter vzdrževanje zgrajenih postrojev,
objektov in obratov;
6) graditev kompletpih objektov in dobava delov in materiala za kompletno opremo, tehnoloških linij in drugih komponent za pogodbene objekte;
7) organizacija in posredovanje pri graditvi kompletnih
objektov (inženiring);
8) strokovno-tehnično nadzorstvo nad izvajanjem investicijskih del v tujini ter nad graditvijo investicijskih objektov;
9) strokovna pomoč med graditvijo in pri delih na zgrajenih
objektih;
10) vzdrževanje in remont zgrajenih objektov in preskušanje opreme;
11) usposabljanje delavcev, prenašanje znanja in izkušenj
ter organiziranje proizvodnje (know-how);
12) druga dela v zvezi z izvajanjem investicijskih del v tujini.
50. člen
Investicijska dela v tujini izvajajo organizacije združenega
dela (podjetja) in druge pravne osebe iz 2. člena tega zakona
v okviru dejavnosti, ki jo opravljajo v Jugoslaviji.
51. člen
Pogodbo o izvajanju investicijskih del v tujini lahko skleneta organizacija združenega dela (podjetje) in skupnost iz
11. in 12. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: nosilci
posla).
Pogodbo o izvajanju investicijskih del v tujini iz prvega
odstavka tega člena lahko s tujo osebo skupaj skleneta dve
organizaciji združenega dela ali več organizacij združenega
dela (podjetji) kot nosilci posla.
52. člen
Nosilec posla za izvajanje investicijskih del v tujini lahko
angažira domačega kooperanta in tujega kooperanta, kooperanti pa proizvajalce.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri izpolnjevanju pogodb o izvajanju investicijskih del v tujini sporazumno uredijo udeleženci v poslu (nosilec posla s kooperantom in kooperant s proizvajalcem).
53. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) lahko pod pogojem, določenim s tem zakonom, sklene pogodbo s tujo osebo,
da skupaj izvajata investicijska dela na pogodbenem objektu
v tujini.
Organizacija združenega dela (podjetje) mora s tujo osebo,
s katero izvaja dela v tujini, s pogodbo določiti medsebojne
obveznosti glede vrste, obsega in vrednosti del, medsebojne
odgovornosti za rok izvršitve del, njihovo kakovost in način
plačevanja.
•
54. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona, ki se udeleži mednarodne

licitacije ali dobi vabilo za predložitev ponudb za sklenitev
pogodbe o izvajanju investicijskih del v tujini, mora v Gospodarski zbornici Jugoslavije izvesti priprave za uresničitev tega
posla v skladu s pravili, ki jih predpiše Gospodarska zbornica
Jugoslavije.
55. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona, ki sklene pogodbo o izvajanju
investicijskih del v tujini, pošlje zadevno pogodbo zveznemu
upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino zaradi
vpisa v register ter potrdilo Gospodarske zbornice Jugoslavije
o izvedenih pripravah iz 54. člena tega zakona.
Alternativa: besede: »zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino« se nadomestijo z besedami:
»Gospodarski zbornici Jugoslavije«.
56. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona, ki izvaža opremo ali izvaja
investicijska dela v tujini, sme brez uvoza v Jugoslavijo kupovati v tujini del opreme in materiala za kompletiranje dobavljene opreme ali investicijskega objekta, ki se gradi, če se ne
proizvajata v Jugoslaviji ali se v Jugoslaviji ne moreta nabaviti
v ustrezni kakovosti, rokih in po ustrezni ceni ali če je vgraditev tuje opreme in materiala predvidena v razpisnih pogojih,
kar se dokaže z razpisno dokumentacijo oziroma pogodbo, če
ni razpisne dokumentacije.
Za nakup blaga'po prvem odstavku tega člena še ne uporabljajo predpisi, ki veljajo za uvoz tega blaga v Jugoslavijo.
Organizacija združenega dela (podjetja) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona, ki ima sklenjeno pogodbo
o kooperaciji s tujo osebo, sme opremo in dele opreme, ki se
proizvajajo po tej pogodbi, dobaviti izvajalcu investicijskih del
v tujini neposredno po tujem kooperantu - brez uvoza v Jugoslavijo.
57. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona, ki izvaja investicijska dela
v tujini, sme ža izkoriščanje prostih zmogljivosti v tujini skleniti s tujo osebo tudi druge pogodbe o opravljanju investicijskih del, katerih skupna vrednost znaša do 25% vrednosti del,
ki jih je organizacija združenega dela prijavila banki; za te
pogodbe se ne uporabljajo določbe 54. in 55. člena tega
zakona.
58. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona, ki izvaja investicijska dela
v tujini, sme po končanih delih oziroma potem ko neha
uporabljati osnovna sredstva in nadomestne dele zanje, ki jih
je nabavila v tujini in uporabljala za izvršitev poslov iz
pogodbe o izvajanju investicijskih del v tujini, ta sredstva in
nadomestne dele uvoziti v Jugoslavijo prosto.
Za neamortizirani del sredstev in nadomestnih delov iz
prvega odstavka tega člena, ki jih uvozi organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna oseba iz 2. člena tega
zakona, se plačajo
carina in uvozne davščine v skladu s carinskimi predpisi.7
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona mora pri uvozu sredstev in
nadomestnih delov iz prvega odstavka tega člena predložiti
poleg dokazov o nakupu tudi sklep organa upravljanja
o nabavi sredstev in nadomestnih delov za izvajanje del iz
prvega odstavka tega člena ter izjavo poslovodnega organa,
da so bila ta sredstva v tujini uporabljena za izvajanje investicijskih del.
Če organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona namerava zadržati določena
sredstva iz prvega odstavka tega člena v tujini za izvajanje
investicijskih del po drugi pogodbi, mora o tem skupaj s končnim obračunom del poslati sklep organa upravljanja banki, pri
kateri je bila vložena prijava o izvajanju teh investicijskih del.
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59. člen8
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona, ki izvaja investicijska dela
v tujini, smeta med trajanjem teh del uporabljati za potrebe
tekočega poslovanja devize, ki izvirajo:
1) iz predujmov, prejetih na podlagi pogodbe, sklenjene
s tujimi osebami;
2) iz zneskov, ki so jih ji plačale tuje osebe med izvajanjem
del;
3) iz sredstev zagotovljenih kreditov.
Devize iz prvega odstavka tega člena sme organizacija
združenega dela (podjetje) ali druga pravna oseba iz 2. člena
tega zakona uporabljati tudi za začasno financiranje del po
drugih pogodbah o izvajanju investicijskih del v tujini, vendar
samo dokler ne konča del po sklenjeni pogodbi, za uresničitev katere so bila ta sredstva pridobljena.
60. člen9
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona sme za izvajanje investicijskih
del v tujini najemati kredite v tujini v skladu z zveznim zakonom, ki ureja kreditne odnose s tujino, pod naslednjimi pogoji:
1) da znesek kreditov ne presega vrednosti poslov določenih s pogodbo o izvajanju investicijskih de(\v tujini, zmanjšan
za vrednost prejetega predujma;
2) da se krediti uporabljajo samo za izvajanje investicijskih
del v tujini;
3) da se krediti odplačujejo iz sredstev, ustvarjenih z izvajanjem investicijskih del v tujini.
61. člen10
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona, ki izvaja investicijska dela
v tujini, mora po končanih delih vnesti v Jugoslavijo devize,
izkazane kot dobiček, ki jih ima na računu pri tuji banki,
oziroma mora devize na računu pri banki, pooblaščeni za
posle s tujino, prodati v 60 dneh po končanih investicijskih
delih.
Če gre za izvajanje investicijskih del na kredit, se rok iz
omenjenega odstavka ne glede na fDrvi odstavek tega člena
računa od dneva zapadlosti anuitet v skladu z anuitetnim
načrtom iz sklenjene kreditne pogodbe.
Če so bili z naročnikom dogovorjeni garancijski roki in če je
naročnik obdržal devize ko garancijo za brezhibnost opravljenih del, mora organizacija združenega dela (podjetje) ali
druga pravna oseba iz 2. člena tega zakona te devize vnesti
v Jugoslavijo v 60 dneh po poteku pogodbenega garancijskega roka.
Ne glede na prvi odstavek tega člena sme organizacija
združenega dela (podjetje) ali druga pravna oseba iz 2. člena
tega zakona, ki izvaja investicijska dela v tujini, tudi med
izvajanjem del vnašati v Jugoslavijo devize, izkazane kot dobiček od izvajanja zadevnih del, ter jih prodajati banki, pooblaščeni za posle s tujino, na podlagi obračuna za koledarsko
leto.
Narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne pokrajine sme podaljšati roke iz tega člena pod
pogoji, ki jih v skladu z zveznim zakonom, ki ureja devizno
poslovanje, predpiše Narodna banka Jugoslavije.
62. člen'1
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona, ki izvaja investicijska dela
v tujini, mora vnesti v Jugoslavijo devize v dinarski protivrednosti stroškov, plačanih v Jugoslaviji v dinarjih (kupljeno
blago in opravljene storitve, izplačani osebni dohodki, prispevki od osebnih dohodkov idr.), v 60 dneh od dneva, ko jih ji
plača investitor.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se devize ne vnesejo
v Jugoslavijo, če je organizacija združenega dela (podjetje) ali
druga pravna oseba iz 2. člena tega zakona plačala stroške iz
omenjenega odstavka v dinarjih, ki jih-je ustvarila z izterjavo
terjatev z uvozom blaga.
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63. člen12
Plačane zneske iz naslova predujmov in začasnih situacij
razporedi nosilec posla na udeležence v poslu v dogovorjenem roku, najpozneje pa v 15 dneh od dneva plačila po
začasno dogovorjeni strukturi udeležbe pri doseženih rezultatih poslovanja na podlagi samoupravnega sporazuma ali
pogodbe kot akontacijo do obračuna opravljenih del.
2) Oddajanje izvajanja investicijskih del tujemu izvajalcu
64. člen
Izvajanje investicijskih del oziroma izvajanje posameznih
del na investicijskem objektu v Jugoslaviji (v nadaljnjem besedilu: investicijska dela v Jugoslaviji) se sme tujemu izvajalcu
oddati:
1) če se investicijska dela v Jugoslaviji najmanj s 30%
financirajo s sredstvi zunanjega kadra, s kreditno pogodbo ali
drugo mednarodno pogodbo pa je predvideno, da mora
domači investitor omogočiti tujemu izvajalcu udeležbo na
javni licitaciji ali pri zbiranju ponudb;
2.) če je s pogodbo o vlaganju sredstev tujih oseb zaradi
skupnega poslovanja predvideno, da mora domači investitor
za izvajanje del omogočiti tujemu izvajalcu, specializiranemu
za izvajanje takih del, udeležbo na javni licitaciji ali pri zbiranju ponudb.
65. člen
Izvajanje investicijskih del v Jugoslaviji se odda tujemu
izvajalcu z javno licitacijo ali zbiranjem ponudb o primernosti
izvajalskih organizacij združenega dela (podjetij).
Na javni licitaciji oziroma zbiranju ponudb se mora omogočiti udeležba domačih organizacij združenega dela. Če
domača organizacija združenega dela (podjetje) ponudi
enake pogoje glede cene, rokov in kakovosti dela, ima prednost njena ponudba.
66. člen
Pogoje za oddajanje izvajanja investicijskih 9el v Jugoslaviji
tujemu izvajalcu določi organizacija združenega dela
(podjetje) oziroma druga pravna oseba - investitor. S temi
pogoji se morata določiti:
1) obveznost tujega izvajalca, da k ponudbi priloži bančno
garancijo za povrnitev škode, ki bi jo utegnil imeti investitor,
če izvajalec ne bi v redu izpolnil pogodbe;
2) varščina kot pogoj za udeležbo na javnem razpisu in
njega oblika.
67. člen
Pogodba o oddaji izvajanja investicijskih del v Jugoslaviji se
vpiše v register, ki se vodi pri zveznem upravnem organu za
ekonomske odnose s tujino. Zahtevo za vpis pogodbe v register vloži organizacija združenega dela (podjetje) oziroma
druga pravna oseba - investitor, ki jo je sklenila.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino ne
vpiše pogodbe v register, če ugotovi:
1) da pogodba ni v skladu s tem zakonom ali drugimi
zveznimi predpisi:
2) da ni dobljeno potrdilo iz 68. člena tega zakona,
s pogodbo pa je predvidena uporaba mednarodnih ali tujih
standardov in tujih predpisov o tehničnih normativih oziroma
normah kakovosti;
3) da se s pogodbo vzpostavljajo razmerja, s katerimi je
bistveno prizadeta enakopravnost med domačimi organizacijami združenega dela (podjetji) in drugimi pravnimi osebami
iz 2. člena tega zakona - uporabniki storitev ter tujim izvajalcem;
4) da pogodba nasprotuje interesom varnosti ali obrambe
države;
5) da pogodba ne vsebuje obveznosti izvajalca, da pri izvajanju investicijskih del spoštuje predpise v Jugoslaviji.
7 Drugi odstavek bi bilo treba urediti s carinskim zakonom.
8, 9,10,11 in 12 - te člene bi bilo treba urediti z zakonom o deviznem
poslovanju, s katerim je treba urediti tudi druga vprašanja v zvezi
s finančnim poslovanjem, obračunom investicijskih del v tujini, osebnimi dohodki in drugimi prejemki delavcev.
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68. člen
Pri izvajanju investicijskih, del v tujini sme tuji izvajalec
izjemoma uporabljati standarde mednarodnih ali tujih nacionalnih organizacij za standardizacijo ter predpise tujih držav
o tehničnih normativih, normativih za higiensko-tehnično varstvo in varstvo človekovega okolja oziroma normah kakovosti,
če niso v,nasprotju s predpisi o jugoslovanskih standardih,
tehničnih normativih oziroma normah kakovosti ali če za
določeni proizvod, proizvodnjo, storitev oziroma dela niso
izdani predpisi o jugoslovanskih standardih, tehničnih normativih oziroma normah kakovosti.
Za uporabo mednarodnih standardov in standardov tujih
nacionalnih organizacij za standardizacijo ter predpisov iz
prvega odstavka tega člena se mora pred sklenitvijo pogodbe
pridobiti potrdilo zvezne organizacije za standardizacijo, da
so izpolnjeni pogoji iz omenjenega odstavka, zvezna organizacija za standardizacijo pa mora izdati potrdilo v 30 dneh po
vložitvi zahteve.
69. člen
Uvoz materiala in opreme, potrebne za izvajanje investicijskih del v tujini, razen začasnega uvoza opreme za izvajanje
investicijskih del, se opravlja v mejah pravic do uvoza domače
organizacije združenega dela (podjetja) ali druge pravne
osebe - uporabnika storitve po posameznih oblikah uvoza.
70. člen
Tuji izvajalec sme v skladu s pogodbo o izvajanju investicijskih del v Jugoslaviji zaposlovati tuje osebe samo za inženirsko-tehnična vodilna dela posameznih osnovnih služb ter za
ravnanje s specialnimi delovnimi sredstvi (mehanizacijo), če
so specialisti za določena dela in če takih oseb ni v Jugoslaviji.
Dovoljenje za zaposlitev tujih oseb da pristojni organ
v republiki oziroma avtonomni pokrajini.
71. člen
Delovno razmerje, osebni dohodki in drugi delovni pogoji
domačih delavcev, ki so zaposleni pri tujem izvajalcu investicijskih del v Jugoslaviji, se uredijo s pogodbo, sklenjeno med
delavcem in tujem izvajalcem.
Pogodba iz prvega odstavka tega člena se sklene v skladu
s predpisi o delovnih razmerjih in kolektivno pogodbo, ki jo
pred začetkom del sklene tuji izvajalec z domačimi osebami
v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja v Jugoslaviji.
72. člen
Od prihodka, ustvarjenega z izvajanjem investicijskih del,
plača tuji izvajalec v Jugoslaviji davke in prispevke, če z meddržavno pogodbo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju ni
drugače urejeno.
73. člen13'
Transfer sredstev, ki jih tuji izvajalec ustvari iz naslova
dobička, in transfer sredstev, ki jih tuje osebe, zaposlene pri
izvajanju investicijskih del v Jugoslaviji, ustvarijo iz naslova
osebnega dohodka, sta prosta v skladu s pogodbo.
3. Posli posredovanja iz zastopanja v zunanjetrgovinskem
prometu ter tuja predstavništva
74. člen
S posli posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu so po
tem zakonu mišljeni:
1) začasni uvoz blaga za ponovni izvoz v nespremenjenem
ali bistveno nespremenjenem stanju;
2) nakup blaga v tujini in uvoz tega blaga iz tujine ter izvoz
blaga v tujino v isti količini in iz iste tarifne postavke carinske
tarife (remplacement):
3) začasni uvoz blaga ter njegovo spravljanje v domača
carinska skladišča in izvoz tega blaga v nespremenjenem
stanju;
13) Določbo 73. člena je treba prenesti v zakon o deviznem poslovanju.
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4) nakup blaga v tujini in njegova neposredna prodaja
v tujini;
5) posredovanje pri plasiranju tujega blaga na zunanjem
trgu;
6) začasni uvoz blaga za industrijsko predelavo, dodelavo in
obdelavo v domačih proizvajalnih organizacijah združenega
dela (podjetjih) in drugih pravnih osebah iz 2. člena tega
zakona ter plačevanje storitev predelave, dodelave in obdelave tega blaga ter njegov izvoz;
7) transakcije v zvezi s posli posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu (konverzija, arbitraža, prevzemanje izterjave
v določenih devizah proti plačilu v devizah, ki so predmet
nakupa in prodaje na enotnem deviznem trgu, ipd.)
Izvoz in uvoz blaga v okviru poslov remplacementa sta
prosta.
Posle iz 1. do 6. točke prvega odstavka tega člena dovoljuje
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, posle iz
7. točke prvega odstavka tega člena pa zvezni upravni organ
za finance. Dovoljenja lahko obsegajo eno ali več oblik poslov
posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu iz omenjenega
odstavka.
Organizacija združenega dela (podjetje), vpisana v sodni
register za posle posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, sme prevzeti blago iz naslova meddržavnega kredita od
organizacije združenega dela (podjetja) - uporabnice tega
kredita ali blago iz kompenzacijskih poslov iz 48. člena tega
zakona ter s tem blagom za račun organizacije združenega
dela (podjetja) - uporabnice kredita oziroma nosilca kompenzacijskega posla opravljati posle iz prvega odstavka tega
člena.
Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje in način za
dovoljevanje poslov iz prvega odstavka tega člena ter način
njihovega prijavljanja, evidence in kontrole.
75. člen
S posli zastopanja tujih oseb so po tem zakonu mišljeni:
1) opravljanje poslov pred sklenitvijo pogodb o nakupu in
prodaji blaga ali pogodb o opravljanju storitev v imenu in za
račun tuje osebe, spravljanje tuje osebe v zvezo z organizacijami združenega dela (podjetji) zaradi sklenitve takih pogodb
ter opravljanje poslov, ki se nanašajo na izpolnjevanje takih
pogodb;
2) sklepanje pogodb o nakupu ali prodaji blaga ali pogodb
o opravljanju storitev v imenu in za račun tuje osebe;
3) prodaja tujega blaga s konsignacijskega skladišča;
4) opravljanje servisne službe za vzdrževanje uvožene
opreme in trajnih dobrin za osebo porabo ter opravljanje
tehničnih in drugih storitev.
Posli iz prvega odstavka tega člena se smejo opravljati, če
je bila s tujimi osebami sklenjena pisna pogodba. Pogodbe
o konsignacijskem skladišču in servisni službi se smejo skleniti samo, če je bila poprej sklenjena pogodba o zastopanju
tuje osebe. Te pogodbe se evidentirajo v Gospodarski zbornici Jugoslavije, če so izpolnjeni pogoji iz tega zakona in
predpisa, izdanega na podlagi pooblastila iz tega zakona.
Pogodbe iz tretjega odstavka tega člena se sklepajo za
zastopanje na vsem ozemlju SFRJ, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki se ukvarja
s posli zastopanja tujih oseb, sme praviloma skleniti pogodbo
o zastopanju tuje osebe, ki opravlja proizvodno dejavnost.
Oganizacija združenega dela (podjetje), ki se ukvarja s posli
zastopanja tujih oseb, sme btez posebnega vpisa v sodni
register za opravljanje poslov izvoza in uvoza blaga uvažati
blago, ki ji ga je tuja oseba zaupala v konsignacijsko prodajo,
in izvažati blago za zastopano tujo osebo.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki ima sklenjeno
pogodbo o konsignacijskem skladišču, mora zagotoviti servis
in nadomestne dele za blago, ki ga prodaja s konsignacijskega skladišča. Uvoz teh delov je prost, plačajo pa se do
višine provizije, dobljene iz naslova poslov zastopanja. Organizacija združenega dela (podjetje) sme servisno službo za
vzdrževanje blaga, prodanega s konsignacijskega skladišča,
zaupati drugi oreganizaciji združenega dela (podjetju) ali
drugi pravni osebi iz 2. člena tega zakona.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki se ukvarja
s posli zastopanja tujih oseb, sme tujo osebo zastopati tudi na
tujih trgih.
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Zvezni izvršni svet izda po poprejšnjem mnenju Gspodarske
zbornice Jugoslavije predpis, ki natančneje ureja posle zastopanja tujih oseb v Jugoslaviji.
76. člen
Tuje osebe smejo v Jugoslaviji odpirati predstavništva na
področju prometa blaga in določenih gospodarskih storitev,
bančništva in zavarovanja.
Predstavništva iz prvega odstavka tega člena smejo opravljati predhodna in pripravljalna dejanja v zvezi s sklepanjem
pogodb, v Jugoslaviji pa ne smejo sklepati pogodb o zunanjetrgovinskem prometu.
Predstavništva iz prvega odstavka tega člena plačujejo stroške v Jugoslaviji v skladu s predpisi o deviznem poslovanju.
Tuja oseba, ki ima v Jugoslaviji predstavništvo, sme z organizacijo združenega dela (podjetjem) skleniti pogodbo o konsignacijskem skladišču za prodajo svojega blaga, čeprav ima
sklenjene pogodbe o zastopanju iz 80. člena tega zakona.
Alternativa: Ta odstavek se črta.
Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje za odpiranje in delo predstavništev tujih oseb v Jugoslaviji.
S temi predpisi se lahko določijo,, kateri zvezni upravni
organ bo izdajal dovoljenja in določal natančnejše pogoje za
delo predstavništev tujih oseb v Jugoslaviji, obveznost predstavništev, da za zavarovanje pridobijo bančno garancijo ali
da predložijo določen polog, ter obveznost plačila posebne
takse.
4) Druge gospodarske storitve v zunanjetrgovinskem
prometui
77. člen
S posli mednarodne špedicije so po tem zakonu mišljeni
posli organiziranja, odpreme in dopreme blaga v mednarodnem prometu, ki jih opravlja organizacija združenega dela
(podjetje) v svojem imenu ter po naročilu in za račun komitenta.
S posli iz prvega odstavka tega člena so mišljeni zlasti:
sklepanje prevoznih pogodb v vseh prometnih panogah: sklepanje pogodb o nakladanju, razkladanju, prekladanju, razvrščanju, pakiranju in podobnih storitvah; sklepanje pogodb
o uskladiščenju stvari; sklepanje pogodb o zavarovanju
stvari; organiziranje zbirnega prometa; zagotovitev ugodnosti
in refakcij pri prevoznikih; zastopanje in opravljanje poslov
v zvezi s carinjenjem stvari; izstavljanje in pridobivanje prevoznih in drugih listin; opravljanje špediterskih storitev in
mednarodnih sejmih ter drugi posli, ki so običajni pri mednarodni špediciji.
78. člen
S posli mednarodnega transporta blaga in potnikov je po
tem zakonu mišljeno opravljanje storitev prevoza blaga in
potnikov v mednarodnem železniškem, cestnem, pomorskem,
zračnem, rečnem in jezerskem prometu.
79. člen
Z mednarodnimi prometno-agencijskimi posli so po tem
zakonu mišljeni posli zastopanja in posredovanja pri prevozu
blaga in potnikov v mednarodnem železniškem, cestnem,
pomorskem, zračnem, rečnem in jezerskem prometu ter
opravljanje predpisanih ali običajnih stranskih poslov v zvezi
s tem prevozom.
S posli iz prvega odstavka tega člena so mišljeni zlasti:
zagotovitev prostora v prevoznem sredstvu za komitentovo
blago, zagotovitev potrebne količine blaga, da bi bilo izkoriščeno komitentovo prevozno sredstvo, opravljanje storitev oziroma posredovanje pri opravljanju storitev za uporabo prevoznega sredstva za prevoz blaga, potnikov in tovora ter za
potrebe posadke in potnikov, prodaja voznih listin in drugi
posli v zvezi z zastopanjem in posredovanjem v mednarodnem prometu.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki opravlja mednarodne prometno-agencijske posle, sklene pogodbo o mednarodnih prometno-agencijskih poslih v imenu in za račun
komitenta ali pa samo posreduje pri sklepanju takih pogodb.
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80. člen
S turističnimi posli s tujino so po tem zakonu mišljene
storitve tujim osebam, zlasti pa: gostinske storitve (prenočišče, hrana idr.), turistično-agencijske storitve, organiziranje
in izvajanje turističnih potovanj in izletov v Jugoslaviji in
tujini, organiziranje obiskov kulturnih, gospodarskih, športnih ali drugih prireditev, organiziranje športnega lova in ribolova, sposojanje motornih vozil in plovil, sprejem, hramba in
vzdrževanje tujih polovil in opravljanje storitev iger na srečo
ter organiziranje in izvajanje turističnih potovanj in izletov
v tujini za domače osebe.
81. člen
S posli pogodbene kontrole kakovosti in količine blaga
v mednarodnem prometu je po tem zakonu mišljena kontrola
kakovosti, količine in drugih lastnosti blaga, ki se opravlja po
pogodbi, sklenjeni med organizacijo združenega dela (podjetjem) za opravljanje take kontrole in komitetom, (sredvsem
zato', da se ugotovi, ali kakovost, količina in druge lastnosti
blaga izpolnjujejo pogoje iz pogodbe, ki sta jo sklenila kupec
in prodajalec blaga.
V pogodbi o kontroli kakovosti in količine blaga, sklenjeni
med kupcem blaga in organizacijo združenega dela (podjetjem), ki opravlja kontrolo po nalogu kupca, so lahko določeni
tudi kakovostni in količinski prevzem blaga za račun kupca in
garancija organizacije združenega dela (podjetja), ki kontrolira kakovost in količino ter druge lastnosti blaga, ki se kontrolira.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki kontrolira kakovost in količino blaga v mednarodnem prometu, sme opravljati tudi predpisane ali običajne stranske dejavnosti v zvezi
s to kontrolo, kot so: kontrola pakiranja in odpreme blaga,
kontrola, nakladanja, razkladanja, prekladanja, prevoza in
zlaganja blaga v transportno sredstvo, kontrola skladišč, kontrola prevoznih sredstev, ekspertize ipd.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki opravlja posle iz
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, mora
o opravljeni kontroli oziroma o drugih opravljenih poslih,
navedenih v omenjenih odstavkih, izdati komitentu ustrezno
pisno listino in odgovarja za točnost listine in podatkov v njej.
82. člen
Organizacije združenega dela (podjetja) lahko oskrbujejo
tuja plovila v domačih lukah, pristaniščih in marinah, tuja
plovila v gradnji ali na popravilu v domačih ladjedelnicah, tuja
letala na domačih letališčih, domača plovila in domača letala
v prometu na tujih relacijah z gorivom, mazivom, nadomestnimi deli, industrijskim in drugim blagom, njihove posadke in
potnike pa z industrijskim in drugih blagom, če so vpisane
v sodni register za opravljanje teh poslov v zunanjetrgovinskem prometu.
Organizacije združenega dela (podjetja) smejo prodajati
tuje blago in blago domače proizvodnje tujim fizičnim osebam in jugoslovanskim državljanom na začasnem delu v tujini
ter blago domačim in tujim potnikom na mejnih prehodih iz
brezcarinskih prodajaln s konsignacijskih skladišč in iz specializiranih prodajaln s konsignacijskih skladišč in iz specializiranih skladišč tujega blaga in blaga domače proizvodnje, za
oskrbovanje ladij in drugih prevoznih sredstev v mednarodnem javnem, pomorskem, rečnem in zračnem prometu pa iz
carinskih con, če so vpisane v sodni register za opravljanje
teh poslov v zunanjetrgovinskem prometu; organizacije
združenega dela, ki so vpisane v sodni register za opravljanje
letaliških storitev, pa smejo prodajati tuje blago v brezcarinskih prodajalnah, ne da bi bile za prodajo tega blaga posebej
vpisane v sodni register.
Organizacije združenega dela iz drugega odstavka tega
člena smejo prodajati blago po omenjenem odstavku na podlagi pogodbe o prodaji zadevnega blaga v brezcarinskih prodajalnah z organizacijo združenega dela (podjetjem), ki
zastopa tujo osebo v Jugoslaviji, ali na podlagi pogodbe
o zastopanju tuje osebe za prodajo tujega blaga v teh prodajalnah ali na podlagi pogodbe o komisijski prodaji tega blaga
s tujo osebo.
Zvezni izvršni svet predpiše vrsto in količino blaga, ki se
sme roda ati
P
i v brezcarinskih prodajalnah, specializiranih
skladiščih tujega blaga in blaga domače proizvodnje, na plovilih in letalih, ter natančnejše pogoje in način prodaje tega
blaga.
poročevalec

83. člen
Z luškimi storitvami so po tem zakonu mišljene prekladalne
storitve (skladiščenje, hramba in razvrščanje, sprejemanje in
odpravljanje ladij, tovora in potnikov ter druge podobne storitve).
Storitve skladiščenja, hrambe in razvrščanja ter druge
podobne storitve, ki se opravljajo v skladiščih, lahko opravljajo organizacije združenega dela (podjetja) tudi na železniških postajah in drugih mestih mednarodnega javnega prometa.

proizvodov določenim standardom, predpisom in specifikacijam z atestom o ustreznosti in znaki ustreznosti.
Z računalniškimi storitvami so po tem zakonu mišljeni:
projektiranje informacijskih sistemov, priprava podatkov za
računalniško obdelavo, izdelava računalniškega programa
(softvera) za obdelavo podatkov, obdelava podatkov z računalnikom, pregledovanje podatkov iz ustreznih bank podatkov, uvedba računalnikov v delo »pod ključ«, usposabljanje
kadrov za uporabo računalnikov, vzdrževanje računalnikov,
telekomunikacijski prenos podatkov in druge podobne dejavnosti.

84. člen
Z letališkimi storitvami so po4em zakonu mišljene storitve
tujim osebam na letališčih v mednarodnem zračnem prometu,
zlasti pa: sprejemanje in opravljanje tujega blaga in potnikov
v zračnem prometu, storitve pri pristajanju, vzletanju in preletanju tujih letal, sprejem, oskrba in odprava letal idr.

5) Pogoji za opravljanje gospodarskih storitev tujih oseb

85. člen
S posli- mednarodnih sejmov je po tem zakonu mišljeno
prirejanje sejmov in razstav, salonov in drugih oblik prikazovanja gospodarskih in drugih dejavnosti v državi in tujini ter
opravljanje storitev s področja trženja razstavljalcem in drugim gospodarstvenikom zaradi zboljšanja sejemske dejavnosti, storitve skladiščenja blaga in razstavne opreme ter druge
storitve na področju organiziranja mednarodnih sejmov.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki opravlja posle
zunanjetrgovinskega prometa, ter proizvajalna organizacija
združenega dela (podjetje) in druga pravna oseba iz 2. člena
tega zakona lahko sodelujejo na mednarodnih razstavah,
sejmih, ipd., čeprav niso vpisani v sodni register za organiziranje mednarodnih sejmov v tujini, lahko pa tudi same ali
z drugimi organizacijami združenega dela (podjetij) organizirajo v tujini razstave, sejme ipd.
86. člen
S storitvami reklame in ekonomske propagande so po tem
zakonu mišljeni raziskovanje in obdelava trga (trženje), zboljšanje ekonomske in turistične propagande in reklame, uresničitev propagandnih načrtov in druge storitve v zvezi s temi
posli, pripravljanje in prikazovanje plakatov in reklamnih
panojev, urejanje razstav in sejemskih stojnic ipd.
87. člen
S storitvami cevovodnega transporta je po tem zakonu
mišljen transport surove in rafinirane nafte, naravnega plina
in drugih materialov po cevovodih.
88. člen
S posli javnega skladiščenja sta po tem zakonu mišljena
zlasti uporabljanje objektov za uskladiščenje (silosi, javna
skladišča, proste cone ipd.) ter upravljanje teh objektov.
89. člen
S telekomunikacijskimi storitvami so po tem zakonu
mišljene zlasti telefonske in telegrafske storitve, s katerimi se
prenašajo podatki, organiziranje avdio in video konferenc,
teleteks in storitve kabelske televizije.
90. člen
Z znanstvenoraziskovalnimi in raziskovalno-razvojnimi storitvami so po tem zakonu mišljene storitve znanstvenoraziskovalnega dela prek projektov, katerih končni rezultat je nov
proizvod, nova tehnologija ali znanje, znanstvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne storitve pri tehnični pomoči in
usposabljanju znanstvenega kadra v znanstvenoraziskovalnih
in raziskovalno-razvojnih organizacijah.
S konzultantskimi storitvami so po tem zakonu mišljena
pripravljalna raziskovanja in izdelava študij o tehnični ali
ekonomski izvedljivosti kakšne akcije in poročanje o tem,
izdelava pogodbenih projektov, specifikacij in druge dokumentacije, potrebne za izdelavo podrobnega projekta, ter
nadzorstvo nad izvajanjem projekta in njegovo vodenje.
S storitvami atestiranja so po tem zakonu mišljene storitve
tuiim fizičnim ali pravnim osebam pri potrjevanju ustreznosti
poročevalec

91. člen
Zvezni izvršni svet lahko predpiše pogoje, pod katerimi se
smejo uporabljati gospodarske storitve tujih oseb v zunanjetrgovinskem prometu.
S predpisom iz prvega odstavka tega člena se lahko dojočijo posebni pogoji, pod katerimi smejo organizacije združenega dela (podjetja) uporabljati storitve tujih oseb pri prevozu
blaga na tujih relacijah - če gre za izvoz blaga na kredit,
domače organizacije združenega dela (podjetja) pa smejo
opraviti te storitve v roku in po ceni, kot bi te storitve opravila
tuja oseba, oziroma storitve kontrole kakovosti in količine
- če gre za večje nabave v tujini, domače organizacije združenega dela (podjetja) pa razpolagajo z ustreznimi tehničnimi
sredstvi in ustreznimi strokovnimi osebami za opravljanje teh
storitev, ter določene storitve, ki so v Jugoslaviji v razvoju.
92. člen
Tuji razstavljalci iz držav v razvoju smejo na mednarodnih
sejmih v Jugoslaviji prodajati predmete svoje domače obrti in
obrti do vrednosti, ki je potrebna za plačilo stroškov za razstavljanje na sejmu, carine in drugih uvoznih davščin.
Zvezni izvršni svet predpiše način prodaje predmetov iz
prvega odstavka tega člena in kaj se šteje za stroške za
razstavljanje na sejmu.
6) Začasni izvoz in uvoz
93. člen
Blago se sme začasno izvoziti oziroma začasno uvoziti, da
bi se opravile storitve tujim osebam, uporabile storitve tujih
oseb in v drugih primerih, ko se blago izvaža, mora pa se
v določenem roku v istem ali spremenjenem stanju vrniti
v Jugoslavijo, ali ko se blago uvaža, mora pa se v določenem
roku v istem ali spremenjenem stanju vrniti v tujino.
Smiselno prvemu odstavku tega člena se smejo začasno
izvažati oziroma uvažati:
1) blago za oplemenitenje (predelavo, dodelavo in obdelavo) in popravilo;
2) plemenska živina, seme, sadilni in drug material za razmnoževanje in selekcioniranje rastlin in živali:
3) reprodukcijski material (surovine, pomožni material ali
polizdelki) oziroma sestavi, gotovi deli za vgraditev, ki se
uporabljajo pri proizvodnji blaga, ki bo izvoženo oziroma
uvoženo;
4) orodje in druga sredstva za montiranje izvožene oziroma
uvožene opreme;
5) blago za preskušanje, prikazovanje ali poskuse;
6) blago za komisijsko ali konsignacijsko prodajo v brezcarinskih prodajalnah, konsignacijskih skladiščih in specializiranih skladiščih tujega blaga domače proizvodnje;
7) blago, ki se razstavlja na mednarodnih sejemskih prireditvah, razstavah in drugih prireditvah, ter drugi predmeti za
urejanje sejemskih oziroma razstavnih prostorov;
8) instrumenti, rekviziti, predmeti, živali in druga sredstva za
kulturno-umetniške, športne in druge prireditve oziroma za
snemanje filmov;
9) embalaža, tovorni in zaščitni pribor ipd. za dopremo ali
odpremo blaga;
10) predmeti za službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev;
11) predmeti za službene potrebe tujih dopisništev in dopisnikov, informatovih ustanov in tujih trgovinskih, turističnih,
letalskih in gradbenih predstavništev, predstavništev bank in
drugih tujih predstavništev v Jugoslaviji, na podlagi vzajemnosti.
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12) osebna motorna vozila, poklicna oprema, jahte in
športni čolni;
13) nadomestni deli za servisne storitve na prometnih sredstvih tujih oseb;
„
14) blago in oprema za izvajanje investicijskih del v tujini in
izvajanje investicijskih del tujega izvajalca v Jugoslaviji;
15) deli in sestavi, ki se vgrajujejo v proizvode, ki se izvažajo
v okviru odobrene pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji.
Organizacije združenega dela (podjetja) in druge pravne
osebe iz 2. člena tega zakona smejo začasno izvoziti oziroma
uvoziti v zakup opremo (stroje, aparate, naprave, prevozna
sredstva, instrumente idr.) za uporabo v proizvodnji in pri
opravljanju storitev.
V zakupni pogodbi mora biti naveden rok trajanja zakupa,
lahko pa se določi, da bo po poteku pogodbenega roka
zakupnik trajno obdržal začasno izvoženo oziroma uvoženo
opremo.
94. člen
Za blago, ki se začasno izvaža in uvaža, se ne uporabljajo
določbe tega zakona o izvozu in uvozu blaga, če s tem
zakonom ni drugače določeno.
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona mora po poteku določenega
roka začasno izvoženo oziroma uvoženo blago v istem ali
spremenjenem stanju vrniti v Jugoslavijo oziroma v tujino.
Med trajanjem začasnega izvoza oziroma uvoza se zagotovi
nadzor carinskih organov nad začasno izvoženim oziroma
uvoženim blagom.
Začasno izvoženo oziroma uvoženo blago se ne sme uporabiti za druge namene, razen za nameVie, za katere je bi-lo
začasno izvoženo oziroma uvoženo.
Pod pogoji, predpisanimi z zveznim zakonom ter s predpisi,
izdanimi na podlagi zveznega zakona, dovoli carinarnica
začasni uvoz oziroma izvoz blaga.
95. člen
Organizacije združenega dela (podjetja) in druge pravne
osebe iz 2. člena tega zakona smejo opravljati oplemenitenje
blaga (predelavo, dodelavo in obdelavo), ki ga daje v oplemenitenje tuji naročnik ali organizacija združenega dela
(podjetje), ki je vpisana v sodni register za posle posredovanja
v zunanjetrgovinskem prometu, in smejo dajati blago v oplemenitenje tuji osebi. Ti posli se lahko opravljajo v več fazah,
opravlja pa jih lahko tudi več organizacij združenega dela
(podjetij) oziroma tujih oseb.
S predelavo so po tem zakonu mišljena vsa opravila oplemenitenja v proizvodnem procesu, s katerimi se spremenijo
glavne lastnosti začasno uvoženega blaga.
Z dodelavo so po tem zakonu mišljena opravila, s katerimi
se uvoženo blago oplemeniti, kot so tiskanje, barvanje, čiščenje, razvrščanje, preskušanje kakovosti, pakiranje idr., ali se
mu dodaja drugo blago zaradi vgraditve, všivanja, mešanja
idr., če v tem procesu začasno uvoženo blago ne spremeni
glavnih lastnosti.
Z obdelavo je po tem zakonu mišljen vsak mehaničen,
kemičen ali drug postopek za dodelavo in zboljšanje kakovosti proizvodov brez dodajanja iste ali druge vrste blaga.
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba sme na podlagi dovoljenja zveznega upravnega organa
za ekonomske odnose s tujino storitev oplemenitenja plačati
oziroma zaračunati v blagu. Za izvoz in uvoz blaga na tej
podlagi se uporabljajo predpisi, ki urejajo izvoz oziroma uvoz
tega blaga.
96. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino predpiše vrsto in količino blaga, ki se sme začasno izvoziti oziroma uvoziti, da bi se uporabilo smiselno 93. in 94. členu tega
zakona ter v drugih primerih, natančneje določi vrsto' in
namen začasnega izvoza in uvoza opreme v zakup ter roke za
začasni izvoz in uvoz in natančnejše pogoje za opravljanje
storitev oplemenitenja blaga. S tem predpisom se lahko
določi, da se sme določena oprema začasno uvoziti v zakup,
če se dobi soglasje pristojnega zveznega upravnega organa
oziroma Gospodarske zbornice Jugoslavije ali se zberejo
ponudbe po 99. členu tega zakona.
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7) Druge določbe o izvozu in uvozu
97. člen
Če se na podlagi pogodbe s tujo osebo izvaža oziroma
uvaža blago po oplemenitenju ali se blago vgrajuje v objekte
v državi na podlagi registrirane pogodbe o oddaji izvajanja
investicijskih del v Jugoslaviji ali se blago uvaža na podlagi
pogodbe o vlaganju sredstev tujih oseb v organizacijo združenega dela (podjetje) ali se dokompletira uvožena oprema
z deli in sestavi domače proizvodnje, kot tudi če se ladje in
letala dajo v zakup tujim osebam, ima organizacija združenega dela (podjetje) enake pravice in obveznosti, kot če bi
opravila izvoz oziroma uvoz po drugem odstavku 4. člena tega
zakona, čeprav blago ni prešft čez carinsko črto. V teh primerih pristojna carinarnica blago izvozno in uvozno ocarini.
98. člen
Blago se sme uvažati na podlagi poprejšnje javne licitacije,
na podlagi ponudb, zbranih od določenega najmanjšega števila ponudnikov, ali na podlagi neposredne pogodbe.
Organizacija združenega dela (podjetje), druga pravna
oseba in organ družbenopolitične skupnosti, za katere se
uvaža blago, določijo način uvoza blaga, če s tem zakonom ali
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, za posamezne vrste
blaga z določenim namenom ni določeno, da se smejo uvažati
samo na podlagi poprejšnje javne licitacije ali na podlagi
poprej zbranih ponudb.
99. člen
Blago se uvaža na podlagi poprejšnje javne licitacije ali na
podlagi ponudb, zbranih od določenega najmanjšega števila
ponudnikov, da bi bil izbran najugodnejši dobavitelj, predvsem takrat, kadar se blago uvaža v večjih količinah in če je za
blago zainteresiranih več dobaviteljev ali več uvoznikov.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino določi
po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije,
v katerih primerih in katera vrsta blaga se mora uvoziti na
podlagi poprejšnje javne licitacije ali na podlagi ponudb,
zbranih od določenega najmanjšega števila ponudnikov, ter
predpiše postopek za izvedbo javne licitacije in zbiranja
ponudb za izvoz in uvoz blaga. S tem predpisom se lahko
določi, da se uvoz blaga poveri Zvezni direkciji za blagovne
rezerve, lahko pa se določijo tudi drugi pogoji za skupen
nastop v tujini.
Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se ne nanašajo na
uvoz varnostnih sredstev in ne na opremo in reprodukcijski
material za proizvodnjo teh sredstev v Inštitutu za varnost pri
Zveznem sekretariatu za notranje zadeve.
100. člen
Na javni licitaciji mora biti omogočena udeležba domačih
proizvajalcev blaga, ki se namerava nabaviti v tujini, če pa se
zbirajo ponudbe, mora biti domačim proizvajalcem omogočeno, da dajo svoje ponudbe.
Če ponudijo domači in tuji ponudniki enake pogoje, imajo
prednost domači ponudniki. Če ponudijo tuji ponudniki
ugodnejše pogoje kot domači, ima prednost ponudba tistega
tujega ponudnika, ki bolj angažira domače proizvajalce za
proizvodnjo blaga, ki ga dobavlja, in ki v večji meri kreditira
domačega proizvajalca v zadevni proizvodnji ali kupuje v večji
vrednosti proizvode domačih proizvajalcev.
101. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino sme
samoupravni organizaciji in skupnosti, družbenopolitični in
drugi družbeni organizaciji ter organu družbenopolitične
skupnosti in drugi družbeni pravni osebi in civilni pravni
osebi, razen organizaciji združenega dela (podjetju) ali drugi
pravni osebi iz 2. člena tega zakona, izdati dovoljenje, da
opravi posamičen posel zunanjetrgovinskega prometa za
lastne potrebe, lahko pa dovoli tudi organizaciji združenega
dela (podjetju) ali drugi pravni osebi iz 2. člena tega zakona, ki
uvaža kompleten postroj ali opremo, za katere uvoz je vpisana
v sodni register, da uvozi tudi posamezne dele, ki so sestavni
del tega postroja oziroma opreme, čeprav ni vpisana v sodni
register za uvoz teh delov.
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102. člen
Če je v pogodbi s tujo osebo ali v mednarodni pogodbi
določeno, da morajo blago, ki se izvaža ali uvaža, spremljati
določena potrdila oziroma določene overjene listine, izda ta
potrdila oziroma te listine oziroma jih overi Gospodarska
zbornica Jugoslavije pod pogoji, ki jih določi Gospodarska
zbornica Jugoslavije, če za to s predpisi ni določen upravni
organ ali druga organizacija.
Ce predpisi države, v kateri bodo uporabljeni potrdilo oziroma druge listine iz prvega odstavka tega člena določajo
legalizacijo teh potrdil oziroma listin, opravi to legalizacijo
zvezni upravni organ za zunanje zadeve.
Zvezni izvršni svet predpiše, kako se izdajajo potrdila in
overjajo listine, ki spremljajo blago pri izvozu in uvozu, ter kaj
se šteje za blago jugoslovanskega izvora.
S predpisom iz tretjega odstavka tega člena se lahko določi,
da posamezne vrste potrdil izdaja carinski organ.

Izvoz in uvoz oziroma prejemanje in pošiljanje blaga ter
uporabljanje in opravljanje storitev po tem členu so prosti.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se smejo z dovoljenjem zveznega upravnega organa za ekonomske odnose
s tujino brezplačno izvažati in uvažati tudi drugo blago in
storitve.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino predpiše količine, vrednosti in namene za posamezne vrste blaga
iz prvega odstavka tega člena ter določi način prijavljanja in
kontrole izvoza in uvoza oziroma pošiljanja in prejemanja
blaga iz navedenega odstavka.

103. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko
predpiše, da morajo v določenih primerih ali za določeno
blago organizacije združenega dela (podjetja) in druge
pravne osebe zagotoviti določena potrdila, in sicer: (1) da
mora pri uvozu tuja oseba - prodajalec dobiti potrdilo
o izvoru blaga, ki ga izvaža, od pristojnega organa svoje
države ali od jugoslovanskega diplomatskega oziroma konzularnega predstavništva v zadevni državi, ki se predloži pristojnemu carinskemu organu pri uvozu blaga; (2) da mora pri
izvozu blaga tuji kupec dobiti potrdilo od pristojnega organa
svoje države, da je končni uporabnik tega blaga v državi,
v katero se blago uvaža, to potrdilo pa organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna oseba, ki izvaža, predloži pristojnemu carinskemu organu pri izvozu blaga.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko
predpiše, da se blago, ki izvira iz tretje države, sme uvažati
s poprejšnjim dovoljenjem tega organa.

106. člen
Blago in storitve za družbenopolitične skupnosti in njihove
* organe in organizacije se smejo uvažati do določenega
obsega plačevanja za ta namen v skladu z zveznim zakonom,
ki ureja devizno poslovanje.
Za blago, ki se uvaža po prvem odstavku tega člena, za
katero je predpisano, da se uvaža na podlagi kontingentov, je
treba dobiti ustrezen kontingent za uvoz tega blaga. V okviru
Gospodarske zbornice Jugoslavije za subjekte iz prvega
odstavka tega člena kot potrošniki (uporabniki) pri delitvi
kontingentov v skladu z 29. členom tega zakona sodelujejo
organizacije združenega dela iz 7. člena tega zakona.
Za blago, ki se uvaža po prvem odstavku tega člena, za
katero je predpisano, da se uvaža na podlagi dovoljenja, je
treba dobiti dovoljenje za uvoz od pristojnega zveznega
upravnega organa.
Predpise o načinu uvoza in izvoza varnostnih sredstev,
reprodukcijskega materiala, nadomestnih delov in storitev za
potrebe zveznega upravnega organa za notranje zadeve oziroma Inštituta za varnost, izda navedeni zvezni organ.

104. člen
Organizacije združenega dela (podjetja), družbenopolitične
skupnosti in njihovi organi in organizacije, družbenopolitične
in druge družbene organizacije, druge pravne osebe ter
civilne pravne osebe smejo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti izvažati oziroma pošiljati blago ter opravljati storitve ali
uvažati oziroma prejemati blago in storitve brezplačno, in
sicer:
1) organizacije združenega dela (podjetja) in druge pravne
osebe smejo izvažati in uvažati blago za preskušanje kakovosti ali blago, ki je ostalo kot presežek iz poslov izvoza in uvoza
blaga: projekte in drugo tehnično dokumentacijo; nadomestne dele; pribor za izvožene ali uvožene stroje in naprave,
ki se dobavljajo v garancijskem roku ali pa se izvažajo in
uvažajo na podlagi ugotovitve, da gre za blago z napako;
blago, ki se pošilja ali prejema za humanitarne, znanstvenoprosvetne, kulturne, zdravstvene in socialne namene; blago,
ki se pošilja ali prejema kot pomoč zaradi odprave posledic
elementarnih nesreč in drugih oblik višje sile, ter v primerih,
ko gre za vzajemnost z zadevno državo, ali če je to predvideno
z mednarodnimi pogodbami;
2. organizacije združenega dela (podjetja) in druge pravne
osebe iz 2. člena tega žakona smejo uvažati in izvažati blago
kot zamenjavo za neustrezno blago (stroje, aparate, naprave,
instrumente idr.), ki se uvažajo ali izvažajo v garancijskem
roku ali kot zamenjava za blago, za katero je ugotovljeno, da
ne ustreza pogodbenim pogojem;
3. organizacije združenega dela (podjetja) ki so vpisane
v sodni register za zastopanje tujih oseb, smejo prejemati
orodje, merilne instrumente in naprave, ki jim jih pošilja tuja
oseba, s katero so sklenile pogodbo o zastopanju, konsignacijskem skladišču in servisnih storitvah, da bi opravljale storitve v okviru sklenjene pogodbe;
4. družbenopolitične skupnosti in njihovi organi in organizacije, družbenopolitične in druge družbene organizacije ter
druge družbene in civilne pravne osebe smejo pošiljati in
prejemati blago ter uporabljati in opravljati storitve v humanitarne, znanstveno-prosvetne, kulturne, zdravstvene, socialne,
športne, verske in druge nekomercialne namene.
Predstavništva tujih oseb in druge tuje organizacije smejo
uvažati osnovna sredstva in potrošno blago, ki je nujno za
njihovo delo.
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105. člen
Za sklenitev pogodbe o izvozu ali uvozu mamil mora organizacija združenega dela (podjetje) poprej dobiti dovoljenje
pristojnega zveznega upravnega organa po zakonu, ki ureja
proizvodnjo in promet mamil.

107. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino spremlja na podlagi podatkov Zvezne carinske uprave uresničevanje plačilne bilance po oblikah izvoza in uvoza blaga, za
blago, katerega uvoz je prost, pa po posameznih vrstah oziroma skupinah blaga.
8. Pridobitev in odstop pravice industrijske lastnine
108. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona sme pridobiti od tuje osebe
oziroma odstopiti tuji osebi pravico industrijske lastnine.
109. člen
S pravico industrijske lastnine so po tem zakonu mišljeni
lastninska pravica in pravica do uporabe izuma, zavarovanega s patentom, pravica do modela, vzorca, trgovske
znamke ali druga pravica industrijske lastnine (know how); ne
glede na to ali je ta pravica zavarovana s patentom ali ne, se
mora v pogodbi o njeni pridobitvi oziroma odstopu zagotoviti
varstvo pred tem, da bi jo tretja oseba izpodbijala.
110. člen
S pridobitvijo in odstopom pravice industrijske lastnine je
mišljena pridobitev in odstop pravice ali samo pridobitev ali
samo odstop pravice do uporabe (licenca).
111. člen
Pravica industrijske lastnine se pridobiva in odstopa med
organizacijami združenega dela in drugimi pravnimi osebami
iz 2. člena tega zakona in tujimi osebami s pogodbo, ki se
sklene v pisni obliki in postane polnoveljavna, ko jo odobri
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino in jo
vpiše v poseben register, ki se vodi pri njem.
112. člen
Pogodba o pridobitvi pravice do izuma mora določati:
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1) obveznost dajalca izuma, da bo med veljavnostjo
pogodbe dajal na razpolago prejemniku vse zboljšave izuma
- v skladu s pogodbo;
2) garancijo dajalca izuma, da uporaba izuma ne vpliva
škodljivo na življenje in zdravje ljudi oziroma na stvari in
človekovo okolje;
3) pravico in obveznost sopogodbenikov za primer, da se
z dajanjem v promet proizvodov, izdelanih po pridobljenem
izumu, prekršijo pravice tretjih oseb.
113. člen
Pogodba o pridobitvi pravice do izuma ne sme določati:
1) omejitve za organizacijo združenega dela (podjetje), da
uporablja, zboljšuje, dopolnjuje ali naprej razvija pridobljeni
izum in da v svojem imenu zavaruje inovacije, do katerih je
prišla z lastnimi raziskavami;
2) omejitve za organizacijo združenega dela (podjetje), da
samostojno odloča o nakupu ali uporabi surovin, reprodukcijskega materiala, nadomestnih delov in opreme;
3) prepovedi ali omejitve za organizacijo združenega dela
(podjetje), da izvaža proizvode in storitve v določene države,
razen v države, v katerih dajalec izuma ima ali katerim je dal
izključno pravico do proizvodnje oziroma opravljanja storitev
za iste proizvode in storitve;
4) prepovedi za organizacijo združenega dela (podjetje), da
uporablja izum po prenehanju pogodbe, oziroma obveznosti
domače organizacije združenega dela (podjetja), da plačuje
plačilo za uporabo izuma po prenehanju pogodbe.
114. člen
Preden odloči o zahtevi za odobritev pogodbe iz 110. člena
tega zakona, zvezni upravni organ za ekonomske odnose
s tujino priskrbi:
1) mnenje zvezne organizacije za standardizacijo, da standardi proizvodov, ki bodo proizvedeni po pridobljeni pravici
do izuma, niso v nasprotju z jugoslovanskimi standardi, unifikacijo in tipizacijo, razen če so proizvodi namenjeni izvozu;
2) potrdilo zvezne organizacije za patentne o tem, ali je
zadevna pravica zavarovana, in kako:
3) odločbo zveznega upravnega organa za zdravstvo in
socialno politiko o dajanju v promet zdravila, sredstva za
varstvo rastlin, kozmetičnih preparatov in živil, če je
s pogodbo določena proizvodnja teh proizvodov.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino mora
o vloženi zahtevi odločiti najpozneje v 60 dneh po v redu
vloženi zahtevi. Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, lahko
pa se začne upravni spor.
115. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) plačuje tuji osebi
plačilo za pridobljeno pravico do izuma ih pravico iz sredstev,
ki se po predpisih o deviznem poslovanju uporabljajo za
plačevanje storitev tujim osebam.
Devize, ustvarjene kot pristojbina za odstop pravice do
industrijske lastnine, se štejejo za devize, ustvarjene z izvozom blaga.
V. ZAČASNI UKREPI
116. člen
Da bi odpravil motnje v zunanjetrgovinski menjavi, plačilni
bilanci ali na domačem trgu, lahko Zvezni izvršni svet začasno
uredi zunanjetrgovinski promet, in sicer: 1) sprejme ukrepe za
uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo za
izvoz in druge ukrepe za spodbujanje izvoza; 2) sprejme
ukrepe za omejitev uvoza, zlasti pa: predpiše obveznost povezovanja uvoza z izvozom, določi obseg uvoza, opreme in
blaga za široko porabo in način delitve tega obsega idr. 3)
odobri intervencijski uvoz brez plačila carine in drugih uvoznih davščin; 4) uvede regionalna soglasja za izvoz in uvoz; 5)
predpiše druge ukrepe, s katerimi uredi zunanjetrgovinski
promet.
Ukrepi iz prvega odstavka tega člena morajo biti časovno
omejeni in smejo trajati samo, dokler trajajo motnje, zaradi
katerih so bili predpisani.
Pri predpisovanju ukrepov iz prvega odstavka tega člena,
s katerimi se zmanjša obseg uvoza, se zagotovi, da organiza-

cijam združenega dela, ki ustvarjajo večji izvoz od uvoza,
ostane tisti obseg uvoza, ki ustreza potrebam proizvodnje za
izvoz.
117. člen
Če uvoz določenega blaga povzroča motnje na domačem
trgu ali grozi, da bo povzročil večjo škodo proizvodnji in
prometu tega blaga na domačem trgu, lahko Zvezni izvršni
svet začasno sprejme ukrepe za odpravo nastalih motenj in
škode. Ti ukrepi se uporabljajo, dokler trajajo motnje, oziroma dokler se ne odpravi škoda.
Če je treba zavarovati položaj SFRJ v trgovinski menjavi ali
je treba zagotoviti ustrezno raven deviznih rezerv ali če uvoz
določenega blaga ali storitev povzroča ali lahko povzroči
motnje na dorpačem trgu ali grozi, da bo povzročil škodo
proizvodnji in prometu blaga in storitev na domačem trgu,
lahko Zvezni izvršni svet začasno sprejme ukrepe za odpravo
nastalih motenj in škode. Ti ukrepi se uporabljajo, dokler
trajajo motnje, oziroma dokler se ne odpravi škoda.
Predlog za sprejetje ukrepov iz prvega in drugega odstavka
tega člena lahko dajo Gospodarska zbornica Jugoslavije,
upravni organi, pristojni za gospodarstvo in ekonomske
odnose s tujino ter zainteresirane organizacije združenega
dela (podjetja), pri čemer morajo dati podatke o dejanski
škodi, ki je nastala ali utegne nastati zaradi uvoza zadevnega
blaga, če se ukrepi ne sprejmejo.
VI. SPODBUJANJE IZVOZA BLAGA IN STORITEV
118. člen
Izvoz blaga in storitev ter uresničevanje deviznega priliva,
opravljanje storitev domačim in tujim osebam v mednarodnem prometu in vračila voznin pri uvozu blaga iz določenih
držav se spodbujajo s politiko realnega tečaja dinarja, razvojno politiko, sistemom in mehanizmom vračil davčnih,
carinskih in drugih davščin, kreditno-monetarno politiko in
z drugimi ukrepi ekonomske politike.
Če se plačila izvršujejo in sprejemajo prek kontokorentnega
računa, ki se vzpostavi s tujo osebo ali prek deviznega računa,
odprtega na podlagi dovoljenja Narodne banke Jugoslavije,
se pravica do vračila davčnih, carinskih in drugih davščin
uveljavlja za izterjane terjatve na tej podlagi v tujini.
Zvezni izvršni svet v skladu s politiko pospeševanja izvoza
predpiše vračilo carinskih, davčnih in drugih davščin ter
druge ukrepe iz prvega odstavka tega člena.
Da bi spodbudili izvoz blaga in storitev lahko organizacije
združenega dela (podjetja), izvozniki in uvozniki ter druge
zainteresirane organizacije sporazumno združujejo sredstva
in ustanavljajo posebne sklade za te namene.
119. člen
Osnova za obračun vračil davčnih, carinskih in drugih davščin se določi z uporabo srednjih tečajev tujih valut, določenih
na medbančnem sestanku enotnega deviznega trga, ki veljajo
na dan izterjave plačila. Pri izvozu na kredit se uporablja tečaj,
ki velja na dan plačila anuitete.
Osnova za obračun vračila davčnih, carinskih in drugih
davščin za storitve opravljene domačim osebam v mednarodnem prometu, je znesek dinarjev, izterjan za storitve na tuji
relaciji.
Osnova za obračun vračila carine in drugih davščin od
priliva, ustvarjenega z izvajanjem investicijskih del v tujini, je
dinarska protivrednost definitivno vnesenih deviz na vseh
podlagah od plačanih del v tujini.
Zvezni izvršni svet predpiše na predlog Narodne banke
Jugoslavije po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice
Jugoslavije metodologijo za ugotavljanje zneska dinarjev, ki
izvirajo iz zamenjave deviz, vštevajo pa se v osnovo za spodbujanje izvoza storitev, ki jih organizacije združenega dela
(podjetja) opravljajo tujim osebam.
120. člen
Zahtevo za uveljavljanje pravic iz 118. člena tega zakona
morajo organizacije združenega dela (podjetja) vložiti pri pristojni narodni banki v 60 dneh od dneva, ko jih tuja pooblaščena banka obvesti, da je izvršeno plačilo izvoza.
Pristojna narodna banka lahko rok iz prvega odstavka tega
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člena podaljša za nadaljnjih 60 dni, če organizacija združenega dela (podjetje) zaradi opravičenih razlogov ni mogla
vložiti zahteve v roku iz navedenega odstavka.
Po poteku rokov iz prvega in drugega odstavka tega člena
ni mogoče uveljaviti pravic iz 118. člena tega zakona.
VII. SODELOVANJE ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA (PODJETIJ) PRI
OPRAVLJANJU POSLOV
ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA
121. člen'4
Za usklajevanje medsebojnih interesov in uresničevanje
skupne politike na področju ekonomskih odnosov s tujino, se
morajo organizacije združenega dela (podjetja), ki opravljajo
posle zunanjetrgovinskega prometa z določeno državo ali
skupino držav, organizirati v sekcije za pospeševanje ekonomskih odnosov s tujino v Gospodarski zbornici Jugoslavije.
V sekcije iz prvega odstavka tega člena se lahko včlanijo
tudi zainteresirane proizvajalne organizacije združenega
dela.
Organizacije združenega dela (podjetja) v sekciji zlasti:
določajo način za organiziran nastop v določeni državi ali
skupini držav, določajo splošne pogoje za poslovanje
v skladu s predpisi, analizirajo stanje in se obveščajo o gibanjih na zunanjih trgih ter spremljajo in usmerjajo delo predstavništev Gospodarske zbornice Jugoslavije v tujini in podjetij ter drugih oblik, prek katerih organizacije združenega dela
(podjetja) opravljajo gospodarske dejavnosti v tujini, in sodelujejo z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini.
Naloge sekcij in način njihovega dela se natančneje uredijo
s splošnim aktom sekcij v skladu s statutom Gospodarske
zbornice Jugoslavije. Organizacija združenega dela (podjetje)
iz prvega odstavka tega člena, ki meni, da so s splošnim
aktom sekcije kršene njene samoupravne pravice, lahko vloži
tožbo pri sodišču združenega dela.
Sekcije lahko sprejemajo sklepe in odločitve za izpolnjevanje svojih nalog pod pogoji in na način, ki so določeni v statutu Gospodarske zbornice Jugoslavije in v splošnem aktu
sekcije.
Sklepi in odločitve iz petega odstavka tega člena zavezujejo
organizacijo združenega dela (podjetje iz prvega odstavka
tega člena, četudi njen predstavnik ni bil navzoč pri njihovem
sprejemanju.
Obvezne sklepe in odločitve iz šestega odstavka tega člena
sprejemajo sekcije pri izvrševanju javnih pooblastil gospodarske zbornice Jugoslavije.
122. člen15
Organizacije združenega dela (podjetja) morajo v sekciji
v Gospodarski zbornici Jugoslavije urediti in zagotoviti skupen in koordiniran nastop na zunanjem trgu. Zato lahko
sporazumno uredijo organiziranje izvoza oziroma uvoza, skupen nastop na trge zadevne države, določijo koordinatorje
oziroma nosilce skupnega poslovanja, združujejo sredstva za
skupno določene namene ter se sporazumejo o drugih oblikah medsebojnega sodelovanja, da bi pospeševale zunanjetrgovinsko poslovanje z zadevno državo ali skupino držav.
Organizacije združenega dela (podjetja) urejajo v okviru
sekcij vprašanja, pomembna za odpravljanje nelojalne konkurence in okvirne pogoje za prodajo in nakup blaga ter za
izvajanje oziroma uporabo storitev v zunanjetrgovinskem prometu in za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti v pomorskem prevozu.
Organizacije združenega dela (podjetja) morajo spoštovati
sklenjene sporazume in sklepe sekcij, sprejete po določbah
121. člena tega zakona.
Gospodarska zbornica Jugoslavije objavi sporazume iz
prvega odstavka tega člena v Glasniku Gospodarske zbornice
Jugoslavije v osmih dneh po njihovi sklenitvi.

14 in 15
Določbi 121. in 122. člena je treba prenesti v zakon, ki ureja
združevanje v Gospodarsko zbornico Jugoslavije.
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123. člen
Če organizacije združenega dela (podjetja); ki opravljajo '
posle zunanjetrgovinskega prometa na določenem zunanjem
trgu ali z določenim blagom ali storitvami, ne zagotovijo
potrebnega sodelovanja pri opravljanju tega prometa in s tem
ogrozijo uresničitev predvidenega obsega in strukture blagovne menjave s tujino ter izvrševanje trgovinskih in plačilnih
sporazumov in drugih mednarodnih pogodb, s katerimi se
ureja zunanjetrgovinski promet, lahko Zvezni izvršni svet
predpiše natančneje pogoje in način za opravljanje takega
prometa.
124. člen
Gospodarska zbornica Jugoslavije sprejme akt, s katerim se
uredijo poslovni odnosi z določenimi osebami v tujini, ki se
ukvarjajo z zunanjetrgovinskimi posli.
VIII. PRIJAVLJANJE POGODB O SKLENJENIH
POSLIH ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA
125. člen
Organizacije združenega dela (podjetja) in druge pravne
osebe morajo v predpisanem roku, ki teče od dneva sklenitve
pogodbe s tujo osebo oziroma od dneva, ko je pogodbo
odobril pristojni organ, ali od dneva, ko je bila pogodba
vpisana v register, ki ga vodi pristojni organ, vložiti prijavo
o sklenjeni pogodbi oziroma prijavo o razvezi sklenjene
pogodbe ali o kakšnem drugem načinu prenehanja pogodbe.
Prijava o sklenjeni pogodbi ter prijava o razvezi pogodbe ali
o kakšnem drugem načinu prenehanja pogodbe se predloži
narodni banki republike oziroma narodni banki avtonomne
pokrajine, na katere območje je sedež organizacije združenega dela (podjetja) oziroma druge pravne osebe, ki opravlja
posle zunanjetrgovinskega prometa.
Banka iz prvega odstavka tega člena ne sme sprejeti prijave
o sklenjeni pogodbi, če iz podatkov v prijavi in priložene
dokumentacije ugotovi, da sklenjena pogodba o zunanjetrgovinskem prometu ni v skladu s predpisi.
Odločba banke o zavrnitvi prijave o sklenjeni pogodbi iz
prvega odstavka tega člena je dokončna v upravnem postopku.
Postopek v upravnem sporu zoper odločbo iz tretjega
odstavka tega člena je hiter.
Banke iz prvega odstavka tega člena morajo podatke iz
sprejetih prijav iz navedenega odstavka, ki jih predpiše
Narodna banka Jugoslavije v sodelovanju z zveznim upravnim
organom za ekonomske odnose s tujino, pošiljati Narodni
banki Jugoslavije najmanj trimesečno, na njeno zahtevo pa
tudi na krajših rokih. Zbirna poročila o teh podatkih pošilja
Narodna banka Jugoslavije najmanj trimesečno zveznemu
upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino.
126. člen
Če banka iz 125. člena tega zakona sprejme prijavo o sklenjeni pogodbi iz navedenega člena, to ne oprosti organizacije
združenega dela (podjetja) in druge družbene pravne osebe
odgovornosti, če se pozneje ugotovi, da je bil kršen predpis.
Prijavo o sklenjeni pogodbi ter prijavo o razvezi sklenjene
pogodbe ali o kakšnem drugem načinu prenehanja pogobe iz
125. člena tega zakona predloži Zvezna direkcija za promet in
rezerve proizvodov s posebnim namenom Narodni banki
Jugoslavije - Vojaškemu servisu tako, kot je predpisano s tem
zakonom.
127. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino predpiše roke za vložitev prijav iz prvega odstavka 125. člena tega
zakona in način usklajevanja vloženih prijav s predpisi, ki se
uporabljajo v trenutku izvršitve posla.
Narodna banka Jugoslavije predpiše navodila za izpolnjevanje prijav iz prvega odstavka 125. člena tega zakona.
S predpisom iz prvega odstavka tega člena se lahko izjemoma določi, da organizacijam združenega dela (podjetjem)
in drugim pravnim osebam v posameznih primerih ni treba
vložiti prijave o sklenjeni pogodbi o opravljanju posameznih
gospodarskih storitev, o prometu določenega blaga preko
poštnih pošiljk in v drugih podobnih primerih.
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128. člen
Carinski organi pri carinjenju blaga kontrolirajo, ali dejansko stanje blaga, ki se izvaža ali uvaža, glede oblike izvoza in
uvoza ustreza podatkom v listinah, predloženih za carinjenje
blaga. Pri tej kontroli se uporabljajo določbe zveznih predpisov, s katerimi je urejena kontrola pri carinjenju blaga.
•
129. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona mora v pogodbo s tujo osebo
vnesti klavzule z elementi, ki zagotavljajo uspešno izpolnjevanje take pogodbe, in pri tem upoštevati dobre poslovne običaje, splošne in posebne uzance, poslovno moralo ter varstvo
in zagotovitev svojih in splošnih družbenih interesov,
V pogodbi iz prvega odstavka tega člena morajo biti poleg
bistvenih elementov pogodbe (pogodbeni predmet, cena idr.)
določeni tudi čas izpolnitve obveznosti, ustrezno zavarovanje
za izpolnitev pogodbe ter vsi drugi elementi, s katerimi se
zagotavlja izpolnjevanje pogodbe.
V pogodbi iz prvega odstavka tega člena mora biti določeno, kdo bo reševal nastale spore in kako.
130. člen
V zvezi s sklepanjem pogodbe s tujo osebo lahko zahteva
organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba pravno mnenje od Zveznega javnega pravobranilstva.
Zvezno javno pravobranilstvo mora dati mnenje v 30 dneh po
prejemu zahteve.
Če Zvezno javno pravobranilstvo ugotovi, da utegne nastati
z izpolnitvijo obveznosti iz pogodbe večja škoda za organizacijo združenega dela (podjetje) seznani njene organe upravljanja s svojim mnenjem in jim predlaga ukrepe, s katerimi bi
se škoda preprečila ali čim bolj omejila.
131. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba, ki opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa, mora
obvestiti Zvezno javno pravobranilstvo o sporu, ki bi utegnil
nastati, oziroma o vsakem sporu ter o izidu spora, ki ga
namerava sama ali podjetja, ki jih je ustanovila v tujini, začeti
zoper tujo osebo, ter o sporu, ki ga tuja oseba začne zoper njo
oziroma zoper podjetja, ki jih je ustanovila v tujini, ne glede na
to, ali teče spor pred jugoslovanskim ali tujim sodiščem,
arbitražo ali drugim organom.
Obvestilo o tem, da namerava začeti spor, mora predložiti
najmanj 30 dni pred začetkom spora, obvestilo o sporu, ki ga
je začela tuja oseba, pa takoj po prejemu tožbe, najpozneje pa
v treh dneh po prejemu tožbe. Če zaradi nevarnosti, da bi
zahtevek zastaral ali da bi potekel z zakonom določen rok za
vložitev tožbe, obvestila ni mogoče predložiti pred začetkom
spora, začne organizacija združenega dela (podjetje) oziroma
drug uporabnik družbenega premoženja spor in istočasno
o tem obvesti Zvezno javno pravobranilstvo.
V obvestilu morajo biti navedeni podatki o strankah v sporu,
predmetu in vrednosti spora, poslovnem in drugem razmerju,
iz katerega je nastal spor, o sodišču oziroma arbitraži, pred
katero bo potekal spor, ter o vseh dokazih, ki utegnejo vplivati
na rešitev spora.
Organizacija združenega dela (podjetje) mora pravočasno,
pred potekom roka za pritožbo zoper sodbo oziroma odločbo,
obvestiti o tem Zvezno javno pravobranilstvo.

IX. VAROVANJE UGLEDA
V ZUNANJETRGOVINSKEM PROMETU
132. člen
Organizacije združenega dela (podjetja) ter druge pravne
osebe in njihovi delavci morajo pri poslih zunanjetrgovinskega prometa varovati svoj ugled, ugled drugih organizacij ,
združenega dela (podjetij) in ugled SFRJ v tujini.
Kršitev ugleda organizacije združenega dela (podjetja) in
druge pravne osebe oziroma ugleda SFRJ v tujini je vsako
ravnanje organizacije združenega dela (podjetja) oziroma
druge pravne osebe, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi
44

običaji in posebnimi uzancami ter poslovno moralo, in zanemarjanje interesov družbene skupnosti.
Ugled organizacije združenega dela (podjetja) in druge
pravne osebe ter ugled SFRJ so prizadeti, zlasti če organizacija združenega dela (podjetje) oziroma druga pravna oseba
huje krši pogodbene obveznosti, če s pogodbo neodgovorno
prevzema obveznosti, če sklene s tujim kupcem pogodbo
o prodaji blaga, za katero ni zagotovila dobave, če dobavlja
blago, ki ne ustreza pogodbeni kakovosti, če s svojim ravnanjem ogroža interese drugih organizacij na zunanjem trgu, če
ne spoštuje dogovorov in sporazumov o skupnem nastopu
v tujini ali če pri svojem zunanjetrgovinskem poslovanju
kakorkoli ravna malomaro.
Za kršitev ugleda izreče zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino organizaciji združenega dela (podjetju)
oziroma drugi pravni osebi iz 2. člena tega zakona enega
izmed ukrepov ali več ukrepov iz 136. in 137. člena tega
zakona.
133. člen
Delavec organizacije združenega dela (podjetja) ali druge
pravne osebe po 132. členu tega zakona je vsak delavec,
zastopnik, pooblaščenec organizacije združenega dela
(podjetja) oziroma druge pravne osebe ter druga oseba, ki
v imenu organizacije združenega dela (podjetja) oziroma
druge pravne osebe prihaja v zvezi z njenim zunanjetrgovinskim poslovanjem v stik s tujimi osebami.
134. člen
Nelojalna konkurenca po tem zakonu je zlasti:
1) če organizacija združenega dela (podjetje) oziroma
druga pravna oseba iz 2. člena tega zakona sklepa pogodbe
o izvozu blaga in storitev po nižji ceni, druga organizacija
združenega dela (podjetje) ali druga pravna oseba iz 2. člena
tega zakona pa je sklenila pogodbo za izvoz takega blaga ali
storitve po višji ceni;
2) če daje organizacija združenega dela (podjetje) oziroma
druga pravna oseba iz 2. člena tega zakona predstavništvu
Gospodarske zbornice Jugoslavije v tujini netočne ali neresnične podatke o poslu zunanjetrgovinskega prometa;
3) če daje organizacija združenega dela (podjetje) oziroma
druga pravna oseba iz 2. člena tega zakona, vpisana v sodni
register za posle zunanjetrgovinskega prometa, netočne
podatke o poslu zunanjetrgovinskega prometa, proizvodni in
drugi organizaciji, za katero opravlja določen posel zunanjetrgovinskega prometa;
4) če nastopa organizacija združenega dela (podjetje) na
zunanjem trgu v nasprotju s sklenjenimi samoupravnimi sporazumi o organiziranem nastopu, s čimer prizadene škodo
podpisnikom samoupravnega sporazuma ali družbeni skupnosti.
135. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) oziroma druga
pravna oseba iz 2. člena tega zakona, za katero se sumi, da je
storila dejanje nelojalne konkurence, mora zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino na njegovo
zahtevo poslati potrebno dokumentacijo.
Za dejanje nelojalne konkurence v zunanjetrgovinskem
prometu izreče zvezni upravni organ za ekonomnske odnose
s tujino enega ali več ukrepov iz 136. in 137. člena tega
zakona.
X. IZGUBA PRAVICE DO OPRAVLJANJA
ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA IN DRUGI
UKREPI
136. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino izreče
organizaciji združenega dela (podjetju) oziroma drugi pravni
osebi iz 2. člena tega zakona ukrep prepovedi opravljanja
zunanjetrgovinskega prometa, za katerega je vpisana v sodni
register:
1) če je bila s sodbo pristojnega organa kaznovana za
gospodarski prestopek iz 153. in 154. člena tega zakona;
2) če jo je pristojni organ v zadnjih dveh letih več kot
dvakrat kaznoval za gospodarski prestopek, določen v tem
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zakonu ali drugem predpisu, ki ureja poslovanje organizacij
združenega dela (podjetij) oziroma drugih pravnih oseb iz 2.
člena tega zakona s tujino;
3) če ji je častno sodišče pri Gospodarski zbornici Jugoslavije v zadnjih dveh letih več kot dvakrat izreklo ukrepe.
Prepovedi opravljanja poslov zunanjetrgovinskega prometa
iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izreči po poteku
šestih mesecev od dneva prejema obvestila pristojnega
organa oziroma sodišča oziroma častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Jugoslavije.
Na podlagi izrečeneprepovedi opravljanja poslov zunanjetrgvinskega prometa izda pristojno sodišče sklep, s katerim
izbriše iz sodnega registra pravico organizacije združenega
dela (podjetja) oziroma druge pravne osebe iz 2. člena tega
zakona, da opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa.

osebi iz 2. člena tega zakona začasno prepoved opravljanja
pos&meznega posla zunanjetrgovinskega prometa oziroma
kak drug ukrep iz 137. člena tega zakona, če oceni, da bo
z izvršitvijo zadevnega posla nastala večja škoda.
Upravni organ za ekonomske odnose s tujino vloži v 15
dneh po izreku ukrepa iz prvega odstavka tega člena ovadbo
pristojnemu organu, da se začne postopek pri pristojnem
sodišču in tožbo pri častnem sodišču pri Gospodarski zbornici Jugoslavije.

137. člen
Če je bila organizacija združenega dela (podjetje) oziroma
druga pravna oseba iz 2. člena tega zakona s sodbo pristojnega sodišča kaznovana za gospodarski prestopek, določen
s predpisi, ki urejajo poslovanje organizacij združenega dela
(podjetij) in drugih pravnih oseb iz 2. člena tega zakona
s tujino, ali ji je častno sodišče pri Gospodarski zbornici
Jugoslavije izreklo kak ukrep, lahko zvezni upravni organ za
ekonomske odnose s tujino izreče organizaciji združenega
dela (podjetju) oziroma drugi pravni osebi iz 2. člena tega
zakona enega ali več naslednjih ukrepov:
1) jo pisno opomni z opozorilom, da ji bo v ponovnem
primeru izrekel kak ukrep iz 2. do 5. točke tega odstavka. Ta
opomin se pošlje organu upravljanja organizacije združenega
dela (podjetja) oziroma druge pravne osebe iz 2. člena tega
zakona;
2) ji prepove opravljanje posameznih oblik zunanjetrgovinskega prometa, če je v sodni register vpisana za dve ali več
oblik zunanjetrovinskega prometa;
3) ji prepove izvoz na posamezne trge in uvoz s posameznih
trgov (območij);
4) ji prepove izvoz in uvoz posameznega blaga, če je v sodni
register vpisana za izvoz in uvoz tega blaga;
5) predlaga njenim organom, naj začnejo postopek zoper
odgovorno osebo zaradi kršitve, ki jo stori po svoji krivdi, in
da o izidu postopka v določenem roku obvesti zvezni upravni
organ za ekonomske odnose s tujino.
Prepovedi iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena
lahko trajajo od enega do treh let. Trajanje prepovedi teče od
dneva vročitve odločbe, s katero je bila izrečena prepoved.
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino pošlje
odločbo, s katero je izrekel kak ukrep iz 2., 3. in 4. točke
prvega odstavka tega člena, pristojnemu sodišču, da ga vpiše
v sodni register.

142. člen
Domače fizične osebe in tuje fizične osebe smejo v skladu
s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
prinašati ali prejemati iz tujine oziroma odnašati iz Jugoslavije
ali pošiljati v tujino predmete v količinah, ki niso namenjene
za prodajo.
Osebe iz prvega odstavka tega člena, ki prihajajo na začsno
bivanje v Jugoslavijo oziroma odhajajo na začasno bivanje
v tujino, smejo začasno prinesti ali prejeti iz tujine oziroma
začasno odnesti iz Jugoslavije ali poslati v tujino predmete, ki
jih potrebujejo med začasnim bivanjem v Jugoslaviji oziroma
v tujini.

XI. FIZIČNE OSEBE
141. člen
Zunanjetrgovinskega prometa v Jugoslaviji ne smejo opravljati domače in tuje fizične osebe.

143. člen
Začasno prineseni oziroma odneseni predmeti iz 142. člena
tega zakona se smejo uporabljati samo za namene, zaradi
katerih so bili začasno izvoženi oziroma začasno uvoženi.
Osebe iz 142. člena tega zakona morajo po poteku določenega roka vrniti začasno izvožene oziroma uvožene predmete
v istem oziroma spremenjenem stanju v Jugoslavijo oziroma
tujino.
Med začasnim izvozom oziroma uvozom se zagotovi nadzor
carinskih organov nad začasno uvoženimi oziroma izvoženimi predmeti.
Pod pogoji, predpisanimi z zveznim zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, odobri carinarnica začasni izvoz
oziroma uvoz predmetov.

139. člen
Organizaciji združenega dela (podjetju) oziroma drugi
pravni osebi iz 2. člena tega zakona, katere prvica opravljanja
zunanjetrgovinskega prometa je bila na podlagi izrečenega
ukrepa iz 136. in 137. člena tega zakona črtana iz sodnega
registra, ta pravica ne more biti znova vpisana v sodni register
pred potekom treh let od izbrisa.

144. člen
Domače fizične osebe in tuje fizične osebe smejo prinašati
in prejemati iz tujine:
1. predmete osebne prtljage in druge predmete za svoje
osebne potrebe ter osebne potrebe svojih družinskih članov
in predmete za svoje gospodinjstvo;
2. predmete, predvidene v meddržavnih pogodbah;
3. zdravila,, ortotične, ortopedske in druge pripomočke,
specifično opremo, naprave in instrumente, vštevši nadomestne dele in potrošni material, ki se uporabljajo za osebe,
zbolele za hudimi boleznimi in s telesnimi poškodbami;
4. knjige, revije in druge tiskane predmete s področja znanosti, kulture in umetnosti ter umetniška dela in umetniške
predmete;
5. odlikovanja, medalje, spomenice, športne in druge trofeje ter druge predmete, ki jih dobijo v tujini na tekmovanjih,
razstavah, prireditvah in drugih manifestacijah;
6. dele motornih vozil, razen karoserije, šasije in motorja, ki
se uvažajo zaradi nadomeščanja dotrajanih ali uničenih delov
motornih vozil;
7. predmete, ki so jih podedovale v tujini;
8. domače živali plemenitih pasem.
Domače fizične osebe, ki živijo na obmejnem območju,
smejo prosto uvažati in prinašati svoje poljedelske in živinorejske proizvode.

140. člen
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino lahko
v primerih iz 132., 134., in 137. člena tega zakona še prej,
preden pristojno sodišče izda sodbo oziroma preden častno
sodišče pri Gospodarski zbornici Jugoslavije odloči, izreče
organizaciji združenega dela (podjetju) oziroma drugi pravni

145. člen
Domače fizične osebe, ki so bile najmanj dve leti nepretrgoma na delu v tujini oziroma ki so bile v treh letih najmanj 24
mesecev na začasnem delu v tujini ali so bile v tujini nepretrgoma najmanj štiri leta, tuje fizične osebe, ki so dobile državljanstvo SFRJ, in tuji državljani, ki so dobili pribežališče oziroma dovoljenje za stalno naselitev v Jugoslaviji, smejo v treh

138. člen
Pristojno sodišče pošlje zveznemu upravnemu organu za
ekonomske odnose s tujino pravnomočno sodbo, s katero je
izreklo organizaciji združenega dela (podjetju) oziroma drugi
pravni osebi iz 2. člena tega zakona kazen za gospodarski
prestopek zaradi kršitve tega zakona oziroma drugih predpisov, ki urejajo poslovanje organižaciji združenega dela
(podjetij) in drugih pravnih oseb iz 2. člena tega zakona
s tujino, častno sodišče pri Gospodarski zbornici Jugoslavije
pa mu pošlje svojo odločbo, s katero je izreklo kak ukrep iz
svoje pristojnosti.

poročevalec
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letih po dnevu, Ko so se vrnili z dela, doseliti, dobili pribežališče ali dovoljenje za stalno naselitev v Jugoslaviji, prinašati
in prejemati iz tujine:
1. predmete iz 144. člena tega zakona;
2. delovna sredstva, ki jih potrebujejo za opravljanje
z zakonom dovoljene dejavnosti z osebnim delom z delovnimi
sredstvi, ki so lastnina občanov, oziroma za opravljanje kmetijske dejavnosti in drugih poklicnih dejavnosti;
3. dele za vzdrževanje delovnih sredstev in reprodukcijski
material za opravljanje zadevne dejavnosti;
4. delovna sredstva za združevanje v pogodbeno organizacijo združenega dela;
5. predmete, ki so v tujini rabili za pouk v prosvetnih ustanovah;
6. motorna vozila.
Predmeti iz 1. in 6. točke prvega odstavka tega člena se
smejo prinesti in prejeti v enem letu, ko je bila pridobljena
pravica po omenjenem odstavku.

cije združenega dela, ki imajo konsignacijska skladišča tujega
blaga, na podlagi količine oziroma vrednosti prodanega blaga
v predhodnem letu, povečane za načrtovano stopnjo rasti
uvoza v tekočem letu.

146. člen
Organizacija združenega dela (podjetje), ki v skladu z zveznim zakonom o pridobivanju sredstev od občanov za razširitev materialne osnove svojega dela pridobi od občanov dinarska sredstva, ki pomenijo protivrednost deviz, prodanih pooblaščeni banki, lahko s temi sredstvi kupi6 devize na enotnem
deviznem trgu za plačilo uvoza opreme.'
Pooblaščene banke kupujejo od občanov devize iz prvega
odstavka tega člena po tečaju, ki velja na dan nakupa deviz, te
pa prodajajo organizacijam združenega dela iz omenjenega
odstavka po tečaju, ki velja na dan prodaje deviz.17
Organizacija združenega dela (podjetje) uvaža v skladu
z zveznim zakonom o pridobivanju sredstev od občanov
opremo prosto, razen opreme, ki se uvaža na podlagi kontingentov in dovoljenj v skladu z 28. in 29. členom tega zakona.
Pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena in na podlagi
pogodbe iz prvega odstavka tega člena, sklenjene v skladu
z zveznim zakonom, lahko domače fizične osebe kupujejo
v tujini opremo, ki jo vlagajo v organizacijo združenega dela
za razširitev materialne osnove dela.

151. člen
Zvezni izvršni svet po potrebi predpiše vrsto in količino
oziroma vrednost predmetov iz 142. in 144. člena ter 1., 2., 3.,
5., in 6. točke prvega odstavka 145 člena in 148. člena tega
zakona, način odnašanja in prinašanja teh predmetov ter
kontrolo, ki jo opravljajo carinski organi. Z omenjenim predpisom se lahko določi, katere domače osebe z določeno kategorijo invalidnosti smejo neposredno iz tujine uvoziti za
osebne potrebe eno osebno motorno vozilo v sedmih letih.

147. člen
Tuje fizične osebe smejo prinašati in prejemati iz tujine:
1) šefi tujih držav in odposlanci šefov tujih držav v posebni
misiji ter člani njihovega spremstva - predmete za svoje
službene in osebne potrebe;
2) šefi tujih diplomatskih predstavništev v Jugoslaviji in
diplomatsko osebje teh predstavništev ter njihovi ožji družinski člani, konzularno osebje tujih konzularnih predstavništev
v Jugoslaviji in njihovi ožji družinski člani - predmete za svoje
osebne potrebe;
3) osebje tujih diplomatskih predstavništev in konzularnih
predstavništev v Jugoslaviji - tudi gospodinjske predmete.
Tuje fizične osebe smejo v skladu z mednarodnimi pogodbami in pravicami vzajemnosti z zadevno državo odnesti ali
poslati v tujino predmete, ki so jih pridobile z dedovanjem
v Jugoslaviji. Predmete, za katerih odnašanje je potrebno
dovoljenje pristojnega organa, je dovoljeno odnesti samo, če
se za to poprej dobi dovoljenje.
148. člen
Domače in tuje fizične osebe smejo predmete za svoje
osebne potrebe in potrebe njihovih družinskih članov, predmete za svoje gospodinjstvo, motorna vozila, dele motornih
vozil ter osnovna sredstva, dele za vzdrževanje osnovnih
sredstev in reprodukcijski material za opravljanje s predpisi
dovoljene dejavnosti z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki
so lastnina občanov, oziroma za opravljanje kmetijske dejavnosti kupovati pri organizacijah združenega dela, ki zastopajo
tuje osebe in imajo konsignacijska skladišča tujega blaga
v Jugoslaviji.
Domače fizične osebe blago iz prvega odstavka tega člena
uvažajo prosto, razen blaga, ki se uvaža na podlagi kontingentov in dovoljenj, za katerega zvezni upravni organ za
ekonomske odnose s tujino določi obseg uvoza za organiza16. in 17. Te določbe je treba prenesti v zakon o deviznem poslovanju.
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149. člen
Domače fizične osebe ne smejo odsvojiti predmetov, ki jih
prinesejo ali prejmejo iz tujine, v dve letih od dneva uvoza,
motornih vozil pa ne v treh letih od dneva uvoza, razen
v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti ali zaradi višje
sile (smrt, huda bolezen ipd.).
150. člen
Zvezna carinska uprava vodi evidenco podatkov o predmetih večje vrednosti, ki jih prinašajo in prejemajo tuje fizične
osebe. Zvezna carinska uprava določi seznam predmetov
večje vrednosti, za katere se vodi evidenca.

XII. KAZENSKE DOLOČBE
1. Kazniva dejanja
152. člen
Odgovorna oseba v organizaciji združenega dela (podjetju),
drugi organizaciji ali skupnosti, ki v zvezi z izvozom in uvozom blaga in storitev predloži listine z neresničnimi podatki
ali kako drugače preslepi pristojni organ, organizacijo ali
skupnost in tako uveljavi določene pravice iz izvoza ali uvoza,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Kdor z zlorabo svojega uradnega položaja oziroma pooblastila omogoči izvršitev dejanja iz prvega odstavka tega člena,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
V posebno hudem primeru dejanja iz prvega in drugega
odstavka tega člena se storilec kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.
2. Gospodarski prestopki
153. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo
od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev:
1) če s tujo osebo skiene pogodbe o prodaji ali nakupu
blaga za tuj račun, v Jugoslaviji pa poprej ni sklenila pogodbe
za tisto količino blaga, ki naj bi jo prodala ali kupila v tujini
(17. člen); Alternativa: se črta;
2) če na opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa
razporedi delavca, ki ne izpolnjuje pogojev, predpisanih za
opravljanje tega prometa (18. člen);
3) če opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa, za
katere ni vpisana v sodni register (19. člen);
4) če uvaža blago, ki ne izpolnjuje pogojev, predpisanih za
njegovo dajanje v promet (27. člen.);
5) če pri izvozu in uvozu blaga ne spoštuje predpisa Zveznega izvršnega sveta, s katerim je bilo blago razvrščeno na
posamezne oblike izvoza in uvoza blaga (prvi odstavek 28.
člena);
6) če uvoženo blago izvozi brez poprejšnje predelave, dodelave, obdelave ali uporabe (32. člen);
7) če pogodbe o dolgoročni kooperaciji ne sklene pisno in
za najmanj tri leta oziroma če ne vsebuje predpisanih elementov (35. člen) in če opravlja posle dolgoročne kooperacije po
pogodbi, ki je oziroma katere spremembe in dopolnitev ni
odobril zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino
(40. člen);
poročevalec

8) če izvaja investicijska dela v tujini izven dejavnosti, ki jo
opravlja v Jugoslaviji (50. člen), ali če s tujo osebo, s katero
izvaja dela v tujini, & pogodbo ne določi medsebojnih obveznosti glede vrste, obsega in vrednosti del, medsebojne odgovornosti za rok izpolnitve, kakovost izvršitve del in načina
plačila (drugi odstavek 53. člena), ali če ne ravna po 54. členu
tega zakona, ali če nabavlja v tujini opremo in material, ki se
vgrajuje v objekt v tujini, v nasprotju s prvim odstavkom 56.
člena tega zakona, ali če med izvajanjem investicijskih del
v tujini uporablja devize v nasprotju z 59. členom tega zakona,
ali če za izvajanje investicijskih del v tujini najema kredite
v tujini v nasprotju s pogoji iz 60. člena tega zakona, ali če po
končanju investicijskih del v tujini deviz, kijih je izkazala kot
dobiček, ki jih ima na računu pri tuji banki, ne vnese v Jugoslavijo v predpisanem roku (61. člen), ali če v predpisanem
roku ne vnese v državo deviz v dinarski protivrednosti stroškov, plačanih v Jugoslaviji v dinarjih (62. člen);
9) če izvajanje investicijskih del odda tujemu izvajalcu
v nasprotju s 64., 65. in 66. členom tega zakona, ali če za
uporabo standardov mednarodnih ali tujih nacionalnih organizacij za standardizacijo ter predpisov tujih držav o tehničnih
normativih, normativih za higiensko-tehnično varstvo in varstvo človekovega okolja pred sklenitvijo pogodbe o oddaji
izvajanja investicijskih del v tujini tujemu izvajalcu ne priskrbi
potrdila zvezne organizacije za standardizacijo, da so izpolnjeni pogoji iz 68. člena tega zakona;
10) če opravlja posle posredovanja v zunanjetrgovinskem
prometu v nasprotju S 74. členom tega zakona in predpisom,
izdanim na podlagi petega odstavka omenjenega člena;
11) če opravlja posle zastopanja tuje osebe v nasprotju s 75.
členom tega zakona in predpisom, izdanim na podlagi devetega odstavka omenjenega člena;
12) če v nasprotju s predpisom Zveznega izvršnega sveta
uporablja gospodarske storitve tujih oseb v zunanjetrgovinskem prometu (91. člen);
13) če v nasprotju s 104. členom tega zakona in predpisom,
izdanim na podlagi ocenjenega člena, izvaža ali uvaža blago
ali opravlja storitve ne da bi izterjala oziroma plačala protivrednost;
14) če sklene pogodbo o izvozu ali uvozu mamil brez
poprejšnjega dovoljenja pristojnega zveznega upravnega
organa po zakonu, ki ureja proizvodnjo in promet mamil (105.
člen);
15) če sklene s tujo osebo pogodbo o pridobitvi oziroma
odstopu pravice do izuma in pravice do znakov razlikovnja
v nasprotju s 108. do 111. členom in s 113. členom tega
zakona;
16) če pri opravljanju poslov zunanjetrgovinskega prometa
ne upošteva sklepov in odločitev, sprejetih na podlagi 116.
člena tega zakona;
17) če zunanjetrgovinskega prometa ne opravlja na način,
ki ga predpiše Zvezni izvršni svet (117. člen);
18) če ne upošteva akta Gospodarske zbornice Jugoslavije,
ki ureja poslovne odnose s posameznimi tujimi osebami
v tujini, ki se ukvarjajo s posli zunanjetrgovinskega prometa
(124. člen);
19) če pri opravljanju poslov zunanjetrgovinskega prometa
škodi svojemu ugledu ali ugledu druge organizacije združenega dela (podjetja) ali ugledu Socialistične federativne republike Jugoslavije (132. člen);
20) če pri opravljanju poslov zunanjetrgovinskega prometa
stori dejanje nelojalne konkurence iz 134. člena tega zakona,
ali če zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose
s tujino na njegovo zahtevo ne pošlje potrebne dokumentacije (prvi odstavek 135. člena).
Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 se kaznuje za
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v organizaciji
združenega dela (podjetju) oziroma drugi pravni osebi, ki
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
154. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo
od 2,250.000 do 22,500.000 dinarjev:
1) če opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa
v nasprotju s 16. členom tega zakona;
2) če ne določi strokovne izobrazbe in drugih pogojev, ki jih
morajo izpolnjevati delavci s posebnimi pooblastili in odgoporočevalec

vornostmi in drugimi delavci, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa (18. člen);
3) če kontingent, določen po 31. členu tega zakona, izkorišča v nasprotju z omenjenim členom;
4) če opravlja kompenzacijske posle s tujino brez dovoljenja zveznega upravnega organa za ekonomske odnose
s tujino ali če ne spoštuje predpisov o opravljanju omenjenih
poslov oziroma vezanih poslov s tujino (45. člen);
5) če opravlja posle izvoza in uvoza blaga in storitev v maloobmejnem prometu v nasprotju s 46. členom tega zakona;
6) če izvaža in uvaža blago na podlagi mednarodnih sejemskih kompenzacijskih poslov v nasprotju s 47. členom tega
zakona:
7) če pri opravljanju poslov iz 81. člena tega zakona ne izda
komitentu ustrezne pisne listine ali če izda listino, ki vsebuje
netočne podatke (četrti odstavek 86. člena);
8) če prodaja domače in tuje blago na mejnih prehodih iz
brezcarinskih prodajaln, konsignacijskih skladišč in specializiranih skladišč tujega blaga in blaga domače proizvodnje in
iz carinskih con v nasprotju z 82. členom in predpisom,
izdanim na podlagi pooblastila iz omenjenega člena;
9) če uvaža blago brez poprejšnje javne licitacije ali brez
poprejšnjega zbiranja ponudb določenega najmanjšega števila ponudnikov, javna licitacija oziroma zbiranje ponudb pa
sta predpisana (prvi odstavek 99. čelna), ali če ne spoštuje
predpisa, izdanega na podlagi drugega odstavka 99. člena
tega zakona, ali če na javni licitaciji oziroma pri zbiranju
ponudb ne omogoči udeležbe domačim proizvajalcem blaga,
ki se namerava nabaviti v tujini (prvi odstavek 100. člena), ali
če ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 100. člena
tega zakona;
10) če opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa, za
katerih opravljanje ni dobila dovoljenja, ali če uvozi posamezne dele, ki so sestavni del postroja oziroma opreme, za
katere uvoz ni vpisana v sodni register, od zveznega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino pa ni dobila
dovoljenja za ta uvoz (101. člen);
11) če v nasprotju s 102. členom tega zakona in predpisom,
izdanim na podlagi omenjenega člena, izvaža blago ne da bi
si priskrbela določeno potrdilo oziroma določeno overjeno
listino;
12) če v nasprotju s prvim odstavkom 103. člena tega
zakona in predpisom, izdanim na podlagi omenjenega člena,
uvaža ali izvaža blago, ne da bi si priskrbela predpisano
potrdilo.
Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,500.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba
v organizaciji združenega dela (podjetju) oziroma drugi
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
155. člen
Z denarno kaznijo od 450.000 do 4,500.000 dinarjev se
kaznuje za gopodarski prestopek tuja oseba, če ne spoštuje
določb 76. člena tega zakona in predpisa, izdanega na podlagi pooblastil iz omenjenga člena, ali tuji razstavljalec iz
države v razvoju, če prodaja predmete svoje domače obrti in
obrti nad vrednostjo, ki je potrebna za plačilo stroškov razstavljenja na sejmu, carine in drugih uvoženih davščin (prvi
odstavek 92. člena).
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v tuji
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
156. člen
Z denarno kaznijo od 2.250.000 do 22,500.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega
dela (podjetje) ali druga pravna oseba, če ravna v nasprotju
s 129. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,500.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba
v organizaciji združenega dela (podjetju) oziroma drugi
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Organizacija združenega dela (podjetje) oziroma druga
pravna oseba in odgovorna oseba se ne kaznujeta za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena, če se ugotovi,
da so se brez njune krivde spremenile okoliščine, pod katerimi je bila sklenjena pogodba.
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157. člen
Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek odgovorna oseba v organu
družbenopolitične skupnosti in drugem državnem organu, če
uvaža blago in storitve v nasprotju s 106. členom tega zakona.
158. člen
Organizaciji združenega dela (podjetju), drugi pravni osebi
in tuji osebi se odvzame premoženjska korist s sodno odočbo,
s katero je ugotovljeno, da je bil storjen gospodarski prestopek.
159. člen
Za gospodarske prestopke iz 153. in 154. člena zakona
lahko izreče pristojno sodišče organizaciji združenega dela
(podjetju) oziroma drugi pravni osebi varstveni ukrep prepovedi opravljenja ene ali več oblik zunanjetrovinskega prometa.
Za gospodarske prestopke iz prvega odstavka tega člena
lahko izreče pristojno sodišče odgovorni osebi poleg denarne
kazni tudi varstveni ukrep prepovedi opravlajnja poslov zunanjetrgovinskega prometa.
Pristojno sodišče ne more izreči varstvenega ukrepa iz
prvega odstavka tega člena organizaciji združenega dela
(podjetju), če je opravljanje zadevne oblike zunanjetrgovinskega prometa edini predmet njenega poslovanja.
3. Prekrški
160. člen
Z denarno kaznijo od 450.000 do 4,500.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek organizacija združnega dela (podjetje)
oziroma druga pravna oseba, če zaupa opravljanje poslov
zunanjetrgovinskega prometa osebi, ki je bila obsojena za
kako kaznivo dejanje iz 152. člena tega zakona ali osebi, ki je
bila obsojena za gospodarski prestopek iz 153., 154. in 156.
člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji
združenega dela (podjetju) oziroma drugi pravni osebi, ki
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
161. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 250.000 do
2,500.000 dinarjev;
1) če pogodbe o oddaji izvajanja investicijskih del v Jugoslaviji tujemu izvajalcu ne predloži zveznemu upravnemu
oraanu za ekonomske odnose s tujino zaradi vpisa v register
(67. člen);
2) če odsvoji začasno izvoženo ali uvoženo blago oziroma
če da začasno uvoženo blago v uporabo drugemu ali če ga
uporabi v druge namene, ne pa za namene, zaradi katerih je
bilo blago začasno izvoženo oziroma uvoženo (tretji odstavek
94. člena);
3) če začasno uvozi blago, ne da bi tak uvoz odobrili
carinski organi (četrti odstavek 94. člena).
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji združenega
dela (podjetju) ali drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
162. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 100.000 do
1,000.000 dinarjev:
1. Če prekorači rok za vrnitev začasno izvoženega oziroma
uvoženega blaga (drugi odstavek 94. člena);
2. Če v predpisanem roku ne predloži pristojni narodni
banki prijave o sklenjeni pogodbi in prijave o razvezi sklenjene pogodbe ali o drugačnem načinu prenehanja pogodbe,
sklenjene s tujo osebo (prvi odstavek 125. člena), ali če
predloži prijavo o sklenjeni pogodbi o zunanjetrgovinskem
prometu, ki ni v skladu s predpisi, ali ne spoštuje predpisov,
izdanih na podlagi 127. člena tega zakona;
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3. če v predpisanem roku ne predloži obvestila iz drugega
odstavka 131. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 40.000 do 400.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji združenega
dela (podjetju) ali drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
163. člen
Domača fizična oseba ali tuja fizična oseba se kaznuje za
prekršek z denarno kaznijo od 300.000 do 900.000 dinarjev:
1. če v Jugoslaviji opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa (141. člen);
2. če odsvoji začasno uvoženo blago (143. in 151. člen);
3. če odsvoji začasno uvoženo blago oziroma da začasno
uvoženo blago v uporabo drugemu ali če ga uporablja v druge
namene, ne pa za namene, zaradi katerih je bilo blago
začasno izvoženo oziroma uvoženo, ali če začasno uvoženega ali prinesenega blaga v Jugoslavijo ne vrne v tujino (143.
člen);
4. če uvozi, prinese, ali prejme iz tujine oziroma izvozi,
odnese ali pošlje v tujino predmete v nasprotju s 144. in 145.
členom tega zakona;
5. če predmete, ki jih uvozi, prinese ali prejme iz tujine,
odsvoji pred predpisanim rokom (149. člen).
164. člen
Z denarno kaznijo od 60.000 do 135.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek domača fizična oseba ali tuja fizična oseba, če
prekorači rok za vrnitev začasno izvoženega oziroma uvoženega blaga (drugi odstavek 143. člena).
165. člen
Za prekršek iz 160., 161. in 162. člena ter 2. točke prvega
odstavka 163. člena tega zakona se lahko poleg denarne
kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so
bili uporabljeni ali namenjeni za izvršitev prekrška ali so
nastali z njegovo izvršitvijo.
Če se blago, ki je predmet prekrška iz 160. člena in 2. točke
prvega odstavka 163. člena tega zakona ne najde, se od
storilca prekrška terja plačilo njegove vrednosti, ki po carinskih predpisih pomeni carinsko osnovo.
Blago ni najdeno, če ga iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče
odvzeti od njegovega imetnika.
Za vrednost nenajdenega blaga so storilci odgovorni nerazdelno.
Blago, ki je predmet prekrška iz 160. člena in 2. točke
prvega odstavka 163. člena tega zakona, za katerega je predpisan varstveni ukrep odvzema blaga, se lahko da do konča
postopka za prekršek pod carinski nadzor.
166. člen
Postopek za prekršek za prekrške iz 160. člena, 2. in 3.
točke prvega odstavka 162. člena ter 1. in 5. točke prvega
odstavka 163. člena tega zakona vodi na prvi stopnji Zvezni
devizni inšpektorat, za prekrške iz 161. člena, 1. točke prvega
odstavka 162. člena, 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 163.
člena ter 164. člena pa vodi na prvi stopnji carinarnica.
O pritožbi zoper odločbo Zveznega deviznega inšpektorata
in odločbo carinarnice odloča Zvezni senat za prekrške.
167. člen
Postopka za prekrške iz tega zakona ni mogoče začeti, ko
potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje se pretrga z vsakim dejanjem pristojnega organa zaradi
pregona storilca prekrška ali zaradi izvršitve kazni oziroma
varstvenega ukrepa. Z vsakim pretrganjem začne zastaranje
znova teči, vendar ne glede na pretrganja zastaranje nastane
v vsakem primeru, ko poteče šest let od dneva, ko je bil
storjen prekršek.
Izrečene kazni in varstvenega ukrepa za prekršek ni
mogoče izvršiti, če je preteklo eno leto od dneva ko je postala
odločba o prekršku pravnomočna. Zastaranje izvršitve kazni
oziroma varstvenega ukrepa ne teče v času, ko po zakonu ni
mogoča izvršitev. Zastaranje se pretrga z vsakim dejanjem
pristojnega organa zaradi izvršitve kazni oziroma varstvenega
ukrepa. Z vsakim pretrganjem nastane zastaranje v vsakem
primeru, ko potečeta dve leti od dneva, ko je postala odločba
o prekršku pravnomočna.
poročevalec
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4. Pravne posledice obsodbe
168. člen
V organizaciji združenega dela (podjetju) ali drugi pravni
osebi,ki opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa, ne sme
opravljati teh poslov oseba, ki je storila kaznivo dejanje zoper
temelje socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ, zoper oborožene sile SFRJ, zoper človečnost in
mednarodne organizacije, zoper pravice samoupravljanja,
zoper enotnost jugoslovanskega trga, ali kaznivo dejanje, ki je
določeno s tem zakonom, za katero je bila pravnomočno
obsojena na kazen zapora.
Za osebo, ki je z naklepom storila kaznivo dejanje zoper
gospodarstvo, zoper druge družbene vrednote ali zoper
uradno dolžnost, nastopi prepoved iz prvega odstavka tega
člena, če je bila za takšno kaznivo dejanje pravnomočno
obsojena na kazen zapora najmanj šestih mesecev.
Za osebo, ki je storila drugo kaznivo dejanje, razen kaznivih
dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena, nastopi
prepoved iz prvega odstavka tega člena, če je bila za to
dejanje pravnomočno obsojena na kazen zapora najmanj treh
let.
Prepoved za osebe iz prvega in drugega odstavka tega
člena traja 10 let, za osebo iz tretjega odstavka tega člena na
pet let od prestane, odpuščene ali zastarane kazni.
169. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba ne sme za dela in naloge, za katere so potrebna
posebna pooblastila ali odgovornosti, ali za druge strokovne
posle v zvezi z opravljanjem poslov zunanjetrgovinskega prometa, sprejeti in ne zadržati osebe, ki je bila obsojena za
gospodarski prestopek na podlagi tega zakona ali zveznega
zakona, s katerim se ureja devizno poslovanje, za katerega ji
je bila izrečena denarna kazen nad 1,000.000 dinarjev.
Prepoved iz prvega odstavka tega člena traja tri leta od
dneva, ko postane sodba pravnomočna.
170. člen
Denarna kazen, premoženjska korist, blago in predmeti, ki
so bili uporabljeni ali so bili namenjeni za izvršitev gospodarskega prestopka ali prekrška ali so nastali z izvršitvijo gospodarskega prestopka ali prekrška, se vplačajo v proračun federacije.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
171. člen
Za uresničevanje plačilne bilance Jugoslavije in ciljev
skupne ekonomske politike se lahko poleg urejanja uvoza po
25. členu tega zakona uvoz uredi tudi tako, da se določi blago,
katerega uvoz je pogojno prost (LBO).
Obseg prostega uvoza v primerjavi z obsegom pogojno
prostega uvoza se poveča v odvisnosti od uresničevanja ciljev
ekonomske politike in dosežene stopnje uravnovešenosti plačilne bilance.
172. člen
Surovine in reprodukcijski material, katerih uvoz je pogojno
prost (LBO), se uvažajo v okviru določenih družbeno priznanih reprodukcijskih potreb, ki se izračunajo v skladu z zakonom, ki ureja devizno poslovanje, če se uvažajo iz držav,
s katerimi so sklenjene pogodbe o klirinškem načinu plačevanja, pa se uvažajo v skladu s temi pogodbami in sklenjenimi
blagovnimi listami o tem prometu.
173. člen
Blago, za katero je po 172. členu tega zakona predpisan
pogojno prost uvoz (LBO) in ki se uvaža kot oprema ali kot
blago za široko porabo, se uvaža prosto.
174. člen
Zvezni izvršni svet lahko predpiše, da se sme blago za
široko porabo uvažati v odvisnosti od ustvarjenega izvoza in
deviznega priliva.
poročevalec

175. člen
Predpisi in drugi akti, izdani na podlagi pooblastila iz
zakona o prometu blaga in storitev s tujino (Uradni list SFRJ
št. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 in 87/87) se uskladijo s tem
zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
176. člen
Do izdaje predpisov iz 24. člena tega zakona lahko organizacije združenega dela, ki so vpisane v sodni register za
opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa, opravljajo
posle zunanjetrgovinskega prometa na podlagi tega vpisa.
Organizacije združenega dela (podjetja), ki po izdaji predpis
sov iz prvega odstavka tega člena ne izpolnijo pogojev, določenih z omenjenim predpisom, morajo svojo registracijo
uskladiti z njim v enem letu od dneva, ko je začel veljati,
oziroma morajo v tem roku poslati zveznemu upravnemu
organu za ekonomske odnose s tujino dokaze, da izpolnjujejo
te pogoje.
Če organizacija združenega dela (podjetje) ne pošlje podatkov o izpolnjevanju pogojev v roku iz drugega odstavka tega
člena, obvesti zvezni upravni organ za ekonomske odnose
s tujino pristojno sodišče, da se črta iz registra pravica te
organizacije združenega dela (podjetja) do opravljanja zunanjetrgovinskega prometa v celoti ali posamezni posli tega
prometa.
Organizacija združenega dela (podjetje), ki ji je prenehala
pravica opravljanja poslov zunanjetrgovinskega prometa,
lahko začete posle dokonča ali pa jih odstopi zunanjetrgovinski organizaciji.
Organizacija združenega dela (podjetje) in druga pravna
oseba iz 2. člena tega zakona, ki sta prevzeli obveznosti iz 7.
in 8. člena tega zakona, jih morata izpolniti v roku, ki je
•določen v aktu o izdaji soglasja iz 6. člena tega zakona, ki pa
ne sme biti daljši kot dve leti od dneva tega soglasja.
177. člen
Pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovnotehničnem sodelovanju ter pridobitvi in odstopu materialne
pravice do tehnologije, o izvajanju investicijskih del v tujini in
o oddajanju izvajanja investicijskih del tujemu izvajalcu
v Jugoslaviji, ki so bile do dneva uveljavitve tega zakona
predložene zveznemu upravnemu organu za ekonomske
odnose s tujino v odobritev oziroma registracijo, se odobrijo
oziroma registrirajo po predpisih, ki so veljali zanje glede
pogojev in načina sklepanja, odobrene in registrirane
pogodbe pa se bodo izvrševale po predpisih, ki so veljali ob
odobritvi pogodbe.
Če se podaljša veljavnost pogodb iz prvega odstavka tega
člena po poteku pogodbenega roka, se morajo te pogodbe
uskladiti s tem zakonom, obenem pa tudi pogodbe, ki vsebujejo določbe o avtomatskem podaljšanju.
Če veljavnost pogodb iz prvega odstavka tega člena poteče
pred potekom treh let od dneva uveljavitve tega zakona, se
lahko zadevna pogodba uskladi s tem zakonom v omenjenem
roku.
Spremembe in dopolnitve pogodbe iz prvega odstavka tega
člena, ki so bile opravljene po uveljavitvi tega zakona, morajo
biti v skladu z njim.
178. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati zakon
o prometu blaga in storitev s tujino (Uradni list SFRJ št. 66/85,
38/86, 67/86 in 43/87), zakon o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju ter pridobitvi in
odstopu materialne pravice do tehnologije (Uradni list SFRJ
št. 40/78 in 10/83), zakon o izvajanju investicijskih del v tujini
(Uradni list SFRJ št. 71/85), zakon o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu (Uradni list SFRJ št. 24/76
in 36/79) in 39. člen zakona o deviznem poslovanju (Uradni list
SFRJ št. 66/85, J1/86 in 3/88).
179. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SFRJ.
49

OBRAZLOŽITEV

%

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta četrti odstavek
252. člena ustave SFRJ, po katerem zvezni zakon določa
pogoje za menjavo blaga in storitev in pogoje za poslovanje
organizacij združenega dela v odnosih s tujino, in 5. točka
prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija
po zveznih organih ureja sistem zunanjetrgovinskega in
deviznega poslovanja in drugega ekonomskega poslovanja
s tujino in zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov na teh
področjih.
Po 2. točki drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ
sprejme ta zakon Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ
na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.
II. Ocena stanja na področju prometa blaga in
storitev s tujino in razlogi za izdajo zakona
Na področju ekonomskih odnosov s tujino je bilo izdanih
več zakonov, od katerih je bil zakon o prometu blaga in
storitev s tujino sprejet ob koncu leta 1985, dopolnjen pa leta
1986 in 1987 - ureja celoten zunanjetrgovinski promet blaga
in storitev; žakon o dolgoročni proizvodni kooperaciji,
poslovno-tehničnem sodelovanju ter pridobitvi in odstopu
materialne pravice do tehnologije med organizacijami združenega dela in tujimi osebami je bil sprejet leta 1987, dopolnjen
pa leta 1983 - ureja eno izmed oblik zunanjetrgovinskega
prometa; zakon o izvajanju investicijskih del v tujini je bil
sprejet ob koncu leta 1985 - ureja eno izmed gospodarskih
storitev, ki jih domače osebe nudijo tujim osebam; zakon
o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu
pa je bil sprejet leta 1976 in dopolnjen leta 1979 - ureja eno
izmed storitev, ki jo tuja oseba nudi domači osebi.
Navedeni zakoni tvorijo celotno urejanje odnosov na
področju ekonomskih odnosov s tujino in vsebujejo skupne
določbe, tako da jih lahko kljub nekaterim posebnostim ureja
en zakon. Tako bomo dosegli zmanjšanje števila zakonov na
tem področju, enotnost in boljšo medsebojno povezanost
vseh vrst in oblik zunanjetrgovinskih poslov kar naj bi prispevalo k učinkovitejši uporabi zakonskih rešitev. Poleg tega
vsebujejo zakoni, sprejeti za urejanje posamičnih področij
zunanjetrgovinskega poslovanja, tudi številne določbe, ki so
praviloma predmet podzakonskih aktov in jih je treba pogosteje spreminjati. Upoštevajoč navedeno menimo, da so opravičeni razlogi za združitev omenjenih zakonov, tako da bi
področje ekonomskih odnosov s tujino urejali zakon o prometu blaga in storitev s tujino, zakon o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini, zakon o deviznem poslovanju in zakon
o kreditnih odnosih s tujino.
V ekonomskih odnosih s tujino smo na področju blagovne
menjave kljub določenim težavam pri zagotavljanju surovin in
reprodukcijskega materiala za proizvodnjo dosegli določene
pozitivne rezultate, in to predvsem pri povečanju izvoza na
konvertibilno področje, realizaciji večjega ravnovesja blagovne menjave in zmanjšanja deficita v trgovinski bilanci, kar
je prispevalo k temu, da smo v tekoči plačilni bilanci dosegli
suficit.
Z aktivnostmi in ukrepi, predvsem pa večjo dohodkovno
zainteresiranostjo gospodarstva za izvoz na konvertibilno
področje, kjer so skoncentrirani problemi eksterne likvidnosti
države, smo ustvarili relativno zadovoljiv rezultat. Izvoz blaga
v letu 1986 na to področje je beležil rast po stopnji 11,6%,
v letu 1987 nadaljnjo rast v znesku 17,6%, medtem ko je uvoz
blaga s konvertibilnega področja v letu 1986 beležil rast po
stopnji 17,8%, v letu 1987 pa zmanjšanje za 2,2% (po tekočem
tečaju).
Na podlagi takih gibanj izvoza in uvoza v blagovni menjavi
s konvertibilnim področjem je znašal deficit v trgovinski
bilanci leta 1986 - 2.490 mio ZDA S, leta 1987 pa 1.067 mio
ZDA S. Pomembno zmanjšanje deficita v trgovinski bilanci je
skupaj z drugim prispevalo k temu, da se je v tekoči plačilni
bilanci suficit v letu 1987 povečal s 173 mio ZDA S, kolikor je
znašal leta 1986, na 1.037 mio ZDA S.
Pokritost uvoza z izvozom s konvertibilnega področja je
znašala v letu 1986 74%, v letu 1987 pa 89%, kar je nad ravnijo,
načrtovano za leto 1987 (načrtovano je bilo 84,4%).
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V nasprotju z določenimi ustvarjenimi in dosežnimi pozitivni gibanji pri menjavi s konvertibilnim področjem pa je
blagovna menjava s klirinškim področjem zaradi znanih problemov v zvezi z visokim terjatvenim saldom na klirinških
računih, predvsem pri menjavi z ZSSR, vplivala na precejšnje
zmanjšanje izvoza blaga na to področje. Nezadosten uvoz
blaga s tega področja, predvsem po strukturi posameznega
blaga, katerega uvoz je količinsko omejen, je vplival tudi na
zmanjšanje izvoza v zadnjih dveh letih (v letu 1986 za 7,1%,
v letu 1987 pa za 19,5%).
V trgovinski bilanci smo imeli leta 1987, tako kot je bilo tudi
predvideno, deficit v znesku 110 mio ZDA S, v letu 1986 pa 478
mio ZDA S.
Za blagovno menjavo s tujino v obdobju januar-junij letos
je pri izvozu blaga značilno visoko povečanje celotnega
izvoza ter izvoza na konvertibilno področje, pri uvozu blaga
pa stagnacija celotnega uvoza ter uvoza s konvertibilnega
področja, zmanjšal pa se je tudi uvoz s klirinškega področja.
Posledica take menjave je precejšnje zmanjšanje deficita
v trgovinski bilanci ter povečan odstotek pokritosti uvoza
z izvozom v opazovalnem obdobju v primerjavi z istim obdobjem predhodnega leta.
Ustvarjen izvoz blaga v prvem polletju letos je znašal
5.877,0 mio ZDA S in je v primerjavi z istim obdobjem predhodnega leta povečan za 15,7%.
Ustvarjen uvoz blaga je znašal v istem obdobju letos 5.954,3
mio ZDA S in je skoraj na enaki ravni kot v istem obdobju
predhodnega leta.
Gledano po valutni usmerjenosti je bilo na konvertibilno
področje izvoženo blago v vrednosti 4.476,3 mio ZDA S, kar je
za 20,0% več, na klirinško področje pa v vrednosti 1.400,7 mio
ZDA S, kar je za 3,7% več kot v prvem polletju leta 1987.
V okviru izvoza na konvertibilno področje je bil zlasti visok
izvoz blaga v razvite zahodne države (v znesku 3.227,1 mio
ZDA S kar je za 27,6% več), nekoliko manjše je bilo povečanje
izvoza v države v razvoju (v znesku 805,6 mio ZDA S ali za
10,6% več), medtem ko izvoz v socialistične države stagnira in
je skoraj na ravni istega obdobja predhodnega ieta (v znesku
1.844,3 mio ZDA S - povečanje za 1,2%).
Na podlagi take realizacije blagovne menjave s tujino smo
v trgovinski bilanci dosegli deficit v znesku 77,3 mio ZDA S, in
sicer z državami konvertibilnega področja 11,3 mio ZDA S,
z državami klirinškega področja pa 66,0 mio ZDA S. Povečala
se je tudi pokritost uvoza z izvozom s 85,0% na 98,7%, in sicer
na konvertibilnem področju s 83,9% na 99,7%, na klirinškem
področju pa z 88,2% na 95,5%.
Po opravljeni preregistraciji zunanjetrgovinske mreže
v državi je končnno stanje tako, da je za izvoz in uvoz registrirana skupaj 1101 organizacija združenega dela.
- Učinki opravljene preregistracije so naslednji:
1) število subjektov se je zmanjšalo s 1413 na 1101 oziroma
za 22%;
2) opravljena je bila delitev zunanjetrgovinskih poslov
v okviru posameznih sestavljenih sistemov aH pa je zunanjetrgovinska funkcija združena na ravni enega subjekta (doslej je
bilo 11 subjektov registriranih v okviru sestavljenega sistema).
3) opravljena je bila specializacija pri prometu posameznega blaga in nuđenju posameznih storitev.
Pregled
OZD po republikah in avtonomnih pokrajinah
pred opravljeno preregistracijo za opravljanje
poslov zunanjetrgovinskega prometa po njej
BiH
Črna gora
Hrvatska
Makedonija
Slovenija
Srbija
Vojvodina
Kosovo
SKUPAJ

111
31
398
107
336
348
64
18
1.413

74
23
300
73
292
283
43
13
1.101
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Med letom 1987 in na začetku leta 1988 je bila proučena
uporaba posameznih rešitev v zakonu in spremnih predpisih,
izdanih za njegovo izvajanje, v razmerah oteženega plačevanja do tujine. Ugotovljeno je bilo, da jih je treba dopolniti, da
bi se ustvarili še boljši pogoji za nadaljnje razvijanje menjave
s tujino ter večjo udeležbo jugoslovanskega izvoza v mednarodni delitvi dela.
Čeprav so rezultati, doseženi v zunanjetrgovinski menjavi,
zadovoljivi je prišlo zaradi specifičnih pogojev poslovanja
s tujino zaradi nepravočasnega plačevanja tekočih obveznosti do nezadovoljivih strukturnih sprememb v deležu posameznih specifičnih poslov (kooperacija, kompenzacija, maloobmejni promet ipd.) pri celotni menjavi kar škodi rednemu
izvozu in uvozu.
Ker so bili v začetku leta 1988 na podlagi reprograma
jugoslovanskega dolga ustvarjeni pogoji za nadaljnje razvijanje tržnega gospodarjenja je treba vse veljavne rešitve, zlasti
pa tiste, s katerimi se urejajo pogoji za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, blagovni režim, specifične oblike zunanjetrgovinskega prometa in druge znova proučiti in jih uskladiti z reformo celotnega gospodarskega sistema.
V okviru normativnega urejanja poslovanja drobnega
gospodarstva je posebej postavljeno vprašanje glede večjega
in svobodnejšega vključevanja nosilcev samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina občanov, v ekonomske
odnose s tujino, kar se nanaša predvsem na ukinitev količinske in vrednostne omejitve pri uvozu sredstev za delo. nadomestnih delov in reprodukcijskega materiala ter na to, da se
drobnemu gospodarstvu omogoči, da izvaža lastne izdelke,
kar so bile doslej veljavne rešitve le delno omogočale in zato
ni bilo večjih učinkov pri uveljavljanju pravice do uvoza iz tega
naslova.
Tudi glede uvoza po občanih je bila dana pobuda za
odpravo omejitve ob istočasnem preprečevanju pogojev preprodaje uvoženega potrošniškega blaga.
III. Načela, po katerih mora biti urejeno razmerje
na tem področju, namen, ki ga želimo doseči, in
posledice, ki izhajajo iz predlaganih rešitev
Osnutek zakona temelji na naslednjih temeljnjih načelih:
- da so ekonomski odnosi s tujino sestavni del odnosov
v družbeni reprodukciji, ki temeljijo na samoupravljanju
delavcev z družbenimi sredstvi;
- da organizacije združenega dela medsebojno urejajo
odnose na področju ekonomskih odnosov s tujino v skladu
s skupno ekonomsko politiko in potrebami po večjem in
hitrejšem vključevanju v mednarodno delitev dela;
- da mora režim izvoza in uvoza zagotoviti odprtost jugoslovanskega gospodarstva za pozitivne vplive svetovnega
trga, da v racionalnem obsegu zagotovi zaščito domače proizvodnje in zagotovi potrebe domačem trga. Liberalizacijo
uvoza spremlja tudi liberalizacija plačil do tujine;
- da naj bi celotna liberalizacija poslovanja s tujino prispevala k osamosvojitvi organizacij združenega dela pri poslovnem odločanju na tem področju.
- da je treba v zunanjetrgovinski promet vključiti neposredno ali v kooperaciji z družbenim sektorjem domače
fizične osebe, zlasti še proizvodno dejavnost s sredstvi, ki so
lastnina občanov;
- da je treba racionalizirati poslovanje na področju ekonomskih odnosov s tujino s strnitvijo in poenostavitvijo
veljavne procedure na najnujnejše;
- da lahko s kodifikacijo zakonov s področja ekonomskih
odnosov s tujino dosežemo pozitivne rezultate glede natančnosti in jasnosti zakonskih rešitev, kar bo prispevalo k njihovi
učinkovitejši uporabi.
Ta načela in njihovo uresničevanje so prvi pogoj za reformo
gospodarskega sistema na področju ekonomskih odnosov
s tujino.
Veljavne rešitve s področja ekonomskih odnosov s tujino,
predvsem tiste, ki so kot trajne določene v zakonu o prometu
blaga in storitev s tujino in v zakonu o deviznem poslovanju
so take, da z določenimi izboljšavami omogočajo uresničevanje reforme na področju ekonomskih odnosov s tujino. To je
bilo ugotovljeno tudi v izhodiščih reforme gospodarskega
sistema, kjer je bilo opozorjeno na to, da je treba opustiti
uporabo prehodnih rešitev iz teh dveh zakonov. Ne glede na
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vse specifičnosti tega zakona, ki je predvsem statusno organizacijskega značaja, pa je bilo za nadaljnje razvijanje in pospeševanje ekonomskih odnosov s tujino pomembno, da poiščemo rešitve za nadaljnjo deregulacijo in liberalizacijo zunanjetrgovinskega poslovanja, za večje vključevanje delovnih
ljudi, ki opravljajo samostojno dejavnost z osebnim delom in
njihovih združenj v zunanjetrgovinskem prometu, za poenostavitev zunanjetrgovinskega poslovanja vštevši tudi kodifikacijo zakonske regulative s tega področja.
Glavni namen reforme gospodarskega sistema s tega
področja je doseči maksimalne pogoje za svobodno zunanjetrgovinsko poslovanje vseh gospodarskih subjektov, zlasti pa
organiziracij združenega dela (podjetij).
Pri izdelavi posameznih konkretnih rešitev so bili upoštevani amandmaji, ki se nanašajo na razširitev materialne
osnove dela s sredstvi, ki jih vlagajo občani in organizacij
združenega dela (11. točka IX. amandmaja), na določitev
delovne organizacije kot samostojne samoupravne organizacije in ekonomske poslovne celote (1. do 7. točke X. amandmaja), na svobodno združevanje delovnih ljudi, občanov in
kmetov v zadruge (XVII. in XVIII. amandma) in na to da se
delovnim ljudem zagotovi uveljavljanje pravice, da samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom (XIX. amandma).
Z osnutkom zakona in njegovo uporabo bo doseženo naslednje:
1. Liberalizacija izvoza in uvoza
Dosežena stopnja liberalizacije v letu 1988 je v skladu
s planirano dinamiko (delež prostega izvoza v celotnem jugoslovanskem izvozu znaša 95%, uvoza pa 50%). Do konca leta
bo opravljena nadaljnja liberalizacija uvoza, končni cilj do leta
1992 pa je da dosežemo tak odnos prostega in reguliranega
uvoza, ki ustreza odnosu, doseženem v industrijsko najrazvitejših državah. S tem je pomembno prispevand k celotni
liberalizaciji zunanjetrgovinskega poslovanja, ker so z zakonom urejeni odnosi v glavnem povezani z delom reguliranega
izvoza in uvoza (kontingent, dovoljenje, soglasje), ki postaja
manjši del celotnega jugoslovanskega izvoza in uvoza.
2. Deregulacija zunanjetrgovinskega poslovanja
Precej se je zmanjšalo število pooblastil, ki izhajajo iz zveznih zakonov za posebno urejanje zunanjetrgovinskega prometa, in to tako podzakonskih aktov, ki so v pristojnosti
zveznega izvršnega sveta, kot pooblastil Zveznega sekretariata za ekonomske odnose s tujino.
Pri tem se deregulacija kaže tudi v zoževanje pravic zveznih
organov, da v zakonu določajo osnovne pogoje, ker je zveznim organom natančno določen obseg nadaljnjega urejanja
pri dopolnjevanju in razčlenjevanju v zakonu predvidenih
rešitev.
Glavni razlogi za to. da se zadrži določena stopnja zakonskega urejanja zunanjetrgovinskega poslovanja so:
1) Potreba po smotrni zaščiti pred možnim negativnim
vplivom svetovnega trga.
Pri tem je bila upoštevana praksa drugih držav, vštevši tudi
industrijsko najbolj razvite države. Zadrževanje izvoza in
uvoza na blagovnem režimu urejanja s kontingenti in dovoljenji tudi v prehodnem obdobju pogojno prostega uvoza zahteva, da se predpise način ugotavljanja, delitve pravic do
uvoza iz tega naslova. Po zgledu na prakso industrijsko razvitih držav je bilo treba z zakonom natančneje urediti druge
oblike izvencarinske zaščite (standardizacija proizvodov, ki
velja tudi za blago iz uvoza, možnost sprejemanja zaščitnih
ukrepov zaradi hitrega povečanja uvoza posameznih vrst
blaga, zaščita pred uvozom proizvodov, ki so škodljivi za
človekovo okolje ipd.) Pogajanja v okviru G ATT so zahtevala
da se v zakon vključijo tudi določbe, ki zagotavljajo zaščito
domačih storitvenih organizacij,
2) Potreba, da se zagotovi subsidiarna vloga zveznih organov pri urejanju zunanjetrgovinskega prometa, v primerih, ko
se v okviru združenega dela ne doseže sporazum (na primer
o delitvi pravic do izvoza in uvoza, o organiziranem nastopu
na tujih trgih), ali če je treba interventirati, da bi se odpravil
monopolistični položaj pri izvozu in uvozu ali nelojalna konkurenca pri nastopu v tujini.
Navedeni primeri so izjema, ki potrjuje pravilo, saj zvezni
organi interventirajo šele takrat, ko pride do nespoštovanja
z zakonom predvidenega rednega poslovanja, v okviru kate51
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rega gospodarski subjekti svobodno sporazumno zagotavljajo pogoje za to poslovanje.
3) Potreba, da se določeni zunanjetrgovinski posli uredijo
natančneje ali da so pod kontrolo.
Razlogi, da se zadržijo posamezna pooblastila za izdajo
podzakonskih aktov so: določene ugodnosti, ki veljajo za
določene zunanjetrgovinske posle (kompenzacijski posli,
kooperacija, reeksport ipd.).
Podzakonski akti, ki so izredno pomembni in pomenijo tudi
del ekonomske politike so: urejanje z razvrščanjem blaga na
posamezne oblike izvoza in uvoza, dinarska spodbuda izvoza,
ohranitev preporcev plačilne bilance s sprejemanjem začasnih ukrepov ali urejanje poslovanja s tujimi osebami (zastopanje tujih oseb, odpiranje in poslovanje predstavništev tujih
firm). Teh in^ podobnih predpisov ni mogoče v celoti vključiti
v zakon, vendar pa so v zakonu določene osnove, na katerih
temeljijo ti podzakonski akti.
Nekoliko bolj specifično je urejanje vpisa pravice do opravljanja zunanjetrgovinskega prometa v sodni register, kjer je
zadržana vloga zveznih organov (ZIS določa natančnejše
pogoje za registracijo, Zvezni sekretariat za ekonomske
odnose s tujino pa izdaja soglasje za vpis v sodni register
pravice do opravljanja zunanjetrgovinskega prometa, kar je
posledica še vedno navzočih neekonomskih dejavnikov pri
sprejemanju odločitev organizacij združenega dela glede
opravljanja zunanjetrgovinskega prometa - želja po potovanjih, atraktivnosti odpiranja predstavništev v nekaterih državah itd.).
Z zboljšanjem veljavnih rešitev v zakonu je bilo doseženo
naslednje:
1) Pri vpisu pravice do opravljanja zunanjetrgovinskega
prometa v sodni register so iz zakona izpuščene vse določbe
sedaj veljavnega zakona, ki se nanašajo na določanje katere
organizacijske oblike delovne ali sestavljene OZD se lahko
registrirajo za zunanjetrgovinski promet. To je sedaj prepuščeno samim organizacijam združenega dela.
Vpis v sodni register po nomeklaturi carinske tarife se
opravlja samo za zunanjetrgovinske OZD, in to ne po posameznih vrstah blaga temveč po oddelkih in poglavjih carinske
tarife. Proizvajalne OZD se registrirajo za izvoz in uvoz blaga
za svojo proizvodnjo.
Neodvisno oziroma brez registracije lahko proizvodne OZD
s tujimi osebami sklepajo in realizirajo pogodbe o dolgoročni
proizvodni kooperaciji, pogodbe o pridobivanju in odstopitvi
pravic do industrijske lastnine ter pogodbe o skupnih vlaganjih.
Brez registracije lahko OZD - izvajalci investicijskih del
v tujini reeksportirajo tudi blago, ki ga tujemu investitorju
v okviru izvoznih poslov zaračunajo s plačilom v obliki uvoza
blaga.
Storitvene OZD dobijo pravico do izvoza in uvoza opreme
za lastne potrebe (ladjarji - ladje, letalski promet - letala
ipd.).
V zunanjetrgovinskem prometu so vključeni tudi drugi subjekti, s čimer je seznam nosilcev zunanjetrgovinskega prometa razširjen tudi na drobno gospodarstvo ter na proizvodne
in storitvene zadruge.
Veljavni zakon vsebuje tudi določbe o prenehanju pravice
do opravljanja zunajetrgovinskega prometa zaradi prenehanja izpolnjevanja posameznih pogojev neodvisno od sanacije
in likvidacije. Ta določba je usklajena s postopkom sanacije in
likvidacije OZD.
2) Pri urejanju izvoza in uvoza (blagovni režim) so iz veljavnega zakona izpuščene določbe, ki so predstavljale del prehodnih rešitev in so precej otežavale poslovanje OZD (korekcije pravice do uvoza iz naslova kontingentov, merila za
delitev kontingentov idr.).
Za razliko od veljavne rešitve, ko so bili udeleženci tako
proizvajalci kot potrošniki (uporabniki) proizvodov, katerih
delitev poteka, bi bili sedaj pri delitvi kontingentov udeleženci
pri izvozu - proizvajalci, pri uvozu pa potrošniki. Na ta način
je preprečeno monopolistično obnašanje proizvajalcev pri
delitvi kontingentov za uvoz, zato je izpuščeno tudi pooblastilo ZIS, da lahko intervenira v primeru monopolističnega
obnašanja pri delitvi.
3. Pri urejanju kompenzacijskih poslov
Dovoljeno za sklepanje pogodb o kompenzacijskih poslih je
zadržano samo za zamenjavo, ker so samo ti posli izjema
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glede na redni izvoz in uvoz. Drugi posli vzporednega uvoza
in uvoza nimajo nobenih ugodnosti in se lahko sklepajo
prosto, razen če se po potrebi za sklenitev posameznih »vezanih (vzporednih) poslov<■ ne postavi pogoj, da da dovoljenje
pristojni zvezni organ.
4) Tudi pri kooperaciji in investicijskih delih v tujini so
rešitve poenostavljene
Ker so v okviru kooperacije zadržane sedaj veljavne rešitve,
ki dajejo organizaciji združenega dela — nosilcu kooperacije
prednost v blagovnem režimu (dovoljenje za sklenitev
pogodbe je hkrati tudi pravica do uvoza iz naslova kontingenta in dovoljenja) ter prednost pri plačevanju in zaračunavanju preko kontokorentnega računa, je zadržana tudi rešitev,
da da dovoljenje Zvezni sekretariat za ekonomske odnose
s tujino.
5) Izvozni programi, katerih uvajanje je posledica plačilnobilančnih težav, da bi se na nek način spodbudilo združevanje
za izvoz in da bi se izvoz povečal, so se v praksi omejili na
manjše ugodnosti, ki so jih imeli udeleženci programa pri
carinskih ugodnostih pri uvozu opreme. Ker pa so na podlagi
vodenja realne politike tečaja dinarja in dinarskih spodbud ter
znižanja carinskih stopenj ustvarjeni ugodnejši splošni pogoji
za izvoz, ni več potrebe, da bi se izvozni programi zadržali kot
posebna oblika spodbujanja izvoza.
IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje
zakona, in način njihovega zagotavljanja
Za izvajanje tega zakona se v delu dinarskega spodbujanja
izvoza (povračilo carin in drugih davščin) sredstva zagotavljajo na podlagi zakona o financiranju federacije.
V. Pojasnilo temeljnih pravnih inštitutov, ki jih
vsebuje osnutek zakona
1. člen
V skladu s predlagano kodifikacijo na področju ekonomskih odnosov s tujino, pri čemer bi zakon o prometu blaga in
storitev s tujino vseboval tudi določbe, ki pomenijo nadaljnjo
razčlenitev posameznih zunanjetrgovinskih poslov, se predlaga, da se v tej določbi, v kateri se navaja vsebina zakona,
navede tudi kaj se s tem zakonom ureja na področju ekonomskih odnosov s tujino. S tem ko zakon ureja dolgoročno
proizvodno kooperacijo s tujino, odstopitev materialnih pravic do tehnologije med domačimi in tujimi osebami, izvajanje
investicijskih del v tujini in oddajo graditve investicijskih
objektov v Jugoslaviji tuji osebi, ureja ves zunanjetrgovinski
promet.
„ „
2. člen
Daje se definicija zunanjetrgovinskega prometa blaga in
storitev in določa kdo so nosilci zunanjetrgovinskega prometa.
Pri tem je razmejeno poslovanje družbenega in zasebnega
sektorja.
Zunanjetrgovinski promet lahko opravljajo organizacije
združenega dela (podjetja), poslovne skupnosti, zadruge in
zadružne zveze, če so vpisane v sodni register za opravljanje
zunanjetrgovinskega prometa. Ti gospodarski subjekti družbenega sektorja lahko ta promet opravljajo zase ali pa v primerih določenih v zakonu tudi za tretje osebe.
V skladu z opredelitvami, da se drobnemu gospodarstvu
omogoči, da se tudi neposredno bolj vključi v zunanjetrgovinsko menjavo, zlasti še tisti del drobnega gospodarstva, ki se
ukvarja s proizvodno dejavnostjo in ima pogoje za razvijanje
lastnega izvoza, se predlaga, da se tudi organizacije drobnega gospodarstva - proizvodne organizacije, obratovalnice
in pogodbene organizacije lahko registrirajo za izvoz lastnih
proizvodov ter za uvoz blaga za lastno proizvodnjo. Pri tem
prihaja zlasti do izraza pravica delovnih ljudi, ki samostojno
opravljajo dejavnost z osebnim delom, da se aktivneje vključijo v zunanjetrgovinski promet.
Predlaga se, da zunanjetrgovinski promet oborožitvenih
predmetov in vojaške opreme tako kot doslej opravljajo
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo oziroma Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s posebnim namenom ter
organizacije združenega dela, ki jih pooblastita.
Kot novost je predlagano, da zunanjetrgovinski promet
varnostnih sredstev opravlja Zvezni sekretariat za notranje
zadeve oziroma po njegovem pooblastilu Inštitut za varnost.
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Inštitut za varnost, ki je v sestavi Zveznega sekretariata za
notranje zadeve, je predlagal spremembo in dopolnitev
zakona o prometu blaga in storitev s tujino, tako da bi kot
velja za Zvezno direkcijo za posebne namene zakon določal,
da lahko inštitut opravlja zunanjetrgovinski promet varnostnih sredstev in opreme.
V obrazložitvi predloga je inštitut navedel, da je po 9. členu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
delovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih
organizacij (Uradni list SFRJ št. 7/85 in 24/86) v 6. točki prvega
odstavka 54. člena Inštitut za varnost pooblaščen, da v okviru
svojega delovnega področja opravlja promet specifičnih sredstev, ki se uporabljajo pri delu organov in služb za varnost.
V skladu z navedenimi zakonskimi rešitvami opravlja inštitut neposredno promet specifičnih varnostnih sredstev in
opreme v državi in s tujino, na zahtevo organov in varnostne
službe ter drugih subjektov sistema družbene samozaščite pa
tudi za njihove potrebe.
3. člen
Zadržana je do sedaj veljavna rešitev, da se z zunanjetrgovinskim prometom kot s profesionalno dejavnostjo ne smejo
ukvarjati domače in tuje fizične osebe, kar pomeni, da
domače osebe ne smejo biti ustanovitelji organizacije
(podjetja) ali drugega pravnega subjekta, ki bi se ukvarjal
izključno z zunanjo trgovino - izvozom, uvozom in posredovanjem za račun tretjih oseb.
Taka rešitev je posledica nekdanjih številnih zasebnih in
polzasebnih takoimenovanih podjetij skupin občanov, ki so
bila stekališče številnih finančnih in drugih zlorab in malverzacij.
Navedeno ne bi bilo v nasprotju s predlaganimi rešitvami,
če bi tUdi delovni ljudje, ki opravljajo poklicno proizvodno in
storitveno dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, v okviru svoje registrirane dejavnosti lahko uvažali za
lastne potrebe in izvažali proizvode svojega dela.
4. člen
Navedeno je kaj zajema zunanjetrgovinski promet, kdaj je
izvoz oziroma uvoz opravljen ter pojem začasnega izvoza in
uvoza.
Navedeno predlagamo zaradi natančnejše opredelitve
zunanjetrgovinskega prometa, kar naj bi omogočilo določitev
pravic in obveznosti subjektov, ki nastanejo na tej podlagi.
V 4. členu osnutka zakona je predlagana novost v primerjavi
s sedaj veljavno določbo, tako da se za dan uvoza oziroma
izvoza, ki ju opravljajo fizične osebe (občani) šteje dan, ko je
blago prešlo carinsko črto. Doslej se je uporabljalo enako
načelo za družbeni sektor in občane, in sicer se je za dan
uvoza štel dan, ko je bilo blago ocarinjeno in je prešlo carinsko črto. Navedeno pravilo bi se uporabljalo še naprej pri
izvozu in uvozu organizacij združenega dela in drugih družbeno pravnih oseb, za občane pa bi se uporabljal samo tisti
trenutek - dan, ko je blago prešlo carinsko črto. Tako bi se
izognili sporni uporabi predpisov o uvozu, ki ga opravi občan
ko je blago prešlo carinsko črto, zaradi različnih razlogov pa
občan ni vplačal uvoznih davščin in zato blago ni bilo ocarinjeno. Tako je zadržana obveznost plačila carine, hkrati pa ni
izgubljena pravica do uvoza zaradi spremembe tečaja dinarja
v primerjavi s tujimi valutami (za uvoz občanov so določene
omejitve, izražene v dinarjih).
5. člen
Določeno je, da tako kot doslej za zunanjetrgovinski promet, če niso predvideni posebni pogoji za njegovo opravljanje, veljajo predpisi, ki veljajo za promet blaga in storitve
v državi.
6. do 24. člen osnutka
V določbah od 6. do 24. člena osnutka zakona so določeni
pogoji za vpis v sodni register (registracija organizacij združenega dela (podjetij) in drugih pravnih oseb. vštevši tudi organizacije drobnega gospodarstva.
Veljavne določbe v zakonu o prometu blaga in storitev
s tujino vsebujejo osnovne pogoje za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, pri čemer so natančno razčlenjene oblike
združevanja organizacij združenega dela (OZD, DO. SOZD), ki
so lahko nosilci zunanjetrgovinskega prometa.
Veljavni zakon razmejuje dejavnost proizvodnih in prometnih organizacij združenega dela v zunanjetrgovinskem proporočevalec

metu. v okviru delovne, sestavljene organizacije združenega
dela in poslovne skupnosti pa se lahko registrira za uvoz in
izvoz vrste blaga in storitev samo ena organizacijska oblika.
Velja načelo, da se lahko proizvodne organizacije registrirajo za izvoz blaga lastne proizvodnje ter za uvoz blaga
potrebnega za lastno proizvodnjo, zunanjetrgovinske organizacije pa tudi za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa
v svojem imenu in za tuj račun (kar je najpogosteje), v tujem
imenu in za tuj račun (zastopanje, agentura itd.) ter v svojem
imenu za svoj račun (odkup blaga od individualnih proizvajalcev, odkup od družbenega sektorja, če je to nujno za skupen
izvoz, določeni specifični zunanjetrgovinski posli - reeksport
idr.).
V zakonu so določeni pogoji, ki jih morajo kot splošne
izpolnjevati vse organizacije združenega dela ne glede na to
ali gre za proizvodne ali trgovinske organizacije (organizacijsko-tehnična usposobljenost za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, redno poslovanje v državi in s tujino idr) ter
posebni pogoji, ki se natančneje razčlenjujejo s predpisom
Zveznega izvršnega sveta, nanašajo pa se predvsem na uresničevanje določenih izvoznih in uvoznih omejitev ipd.
Na podlagi navedenega je opravljena preregistracija organizacij združenega dela, ki opravljajo zunanjetrgovinski promet, njeni rezultati pa so podani v analizi stanja in organiziranosti zunanjetrgovinske mreže v državi in tujini s programom
njene racionalizacije in usposobljenosti za enotni nastop na
svetovnem trgu. ki je bila leta 1988 v razpravi v Skupščini
SFRJ.
Veljavne rešitve v zakonu so v večji meri usmerjene v preregistracijo organizacij združenega dela. ki so že vpisane
v spodnji register za upravljanje zunanjetrgovinskega prometa. pri čemer se uporabljajo tudi za razširitev zunanjetrgovinske dejavnosti in ustanavljanje novih zunanjetrgovinskih
organizacij, s tem da namesto ustvarjenih rezultatov pri
izvozu in uvozu organizacije združenega dela dajo izjave, da
bodo v določenem časovnem obdobju ustvarile tako vrednost
izvoza in v tistem roku, ki bosta določena z zakonom oziroma
odlokom ZIS.
Take rešitve so bile predvidene za cazmere. ko se niso
docela spoštovala pravila tržnega obnašanja v celotnem
gospodarskem sistemu, tako da je neekonomsko obnašanje
posameznih gospodarskih subjektov povzročalo zadrževanje
pravice do opravljanja zunanjetrgovinskega prometa ne glede
na povečane stroške takega poslovanja. Posledica takega
obnašanja pa je, da je bilo manj organizacij nosilk zunanjetrgovinske menjave in da so nekatere organizacije, ki ustvarjajo
neznaten uvoz in izvoz.
V osnutku zakona, je predlagano, da se določijo samo
specifični pogoji za pridobitev pravice do opravljanja zunanjetrgovinskega prometa, ki bi usmerjali ustanavljanje novih
organizacij na tem področju, kar pa bi veljalo tudi za razširitev
dejavnosti že ustanovljenih zunanjetrgovinskih organizacij.
Na podlagi predlaganih rešitev bi morale te organizacije proučiti realne možnosti za uresničevanje izvoza ob izpolnjevanju splošnih pogojev kot so sprejemanje sklepov organov
upravljanja ter zagotavljanje ustrezne kadrovske usposobljenosti za opravljanje zunanjetrgovinskih poslov.
V posameznih členih se predlaga naslednje:
- v 6. členu je določeno, da si je treba za vpis pravice do
opravljanja poslov zunanjetrgovinskega prometa v sodni register priskrbeti soglasje Zveznega sekretariata za ekonomske
odnose s tujino, ki ga mora izdati v 45 dneh od dneva pravilno
vložene zahteve, ča so izpolnjeni z zakonom predvideni pogoji.
- v 7. členu so določeni pogoji za registracijo zunanjetrgovinske organizacije združenega dela. Te organizacije lahko
opravljajo zunanjetrgovinski promet v svojem imenu in za svoj
račun, v svojem imenu in za tuj račun (kar je najpogosteje) in
v tujem imenu in za tuj račun (izjemoma, če je to z zakonom
določeno - agencijski posli).
Poleg splošnih pogojev (sklep organa upravljanja in kadri)
se kot poseben pogoj za opravljanje zunanjetrgovinskih
poslov predlaga, da se obdrži doslej veljavno merilo za zagotavljanje minimalnega obsega izvoza blaga, ki bi ga predpisal
Zvezni izvršni svet, ter kot nov pogoj obveznost, da imajo
organizacije v poslovnem skladu določena minimalna sredstva. kar bi prav tako določil zvezni izvršni svet. Predlagana je
alternativa, da se minimum sredstev v poslovnem skladu ne
določi kot pogoj za registracijo zunanjetrgovinske dejavnosti.
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Za organizacije bi še naprej veljalo načelo specializacije pri
opravljanju zunanjetrgovinskega prometa, vendar ne po
posameznih vrstah blaga, temveč po oddelkih in poglavjih
carinske tarife.
- V 8. členu so predlagani pogoji za vpis v sodni register za
določene posle zunanjetrgovinskega prometa za proizvodne
organizacije in proizvodne zadruge. Te organizacije in
zadruge bi se tako kot doslej lahko registrirale za izvoz lastnih
proizvodov, za uvoz blaga za lastno proizvodnjo, za potrebe
proizvodne organizacije združenega dela, s katerimi imajo
kooperantske odnose pri proizvodnji skupnega proizvoda in
za gospodarske storitve, ki spremljajo proizvodnjo lastnih
proizvodov oziroma njihov plasma v tujini.
Poleg splošnih pogojev (sklep upravnega organa, kadri) bi
morale proizvodne organizacije in zadruge zagotoviti, da
določen del svoje proizvodnje izvažajo samostojno.
Kot novost se predlaga, da lahko proizvajalne organizacije
in zadruge brez posebnega vpisa v sodni register sklepajo in
izvršujejo pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji
s tujino, odstopitvi in pridobitvi materialnih pravic ter skupnem vlaganju s tujimi osebami.
V drugem odstavku je predlagana možnost, da lahko proizvajalne organizacije združenega dela, ki so registrirane za
izvajanje investicijskih del v tujini opravljajo reeksportne
posle, če jim to odobri pristojni zvezni organ, pri čemer mora
navedeni organ paziti, da se s tem prispeva k izvozu proizvodov zadevne organizacije.
Reeksport je praviloma posredniški posel, za katerega je
potrebna posebna registracija, ki jo opravijo zunanjetrgovinske organizacije, registrirane za več vrst blaga pri izvozu in
izvozu.
Predlaga se izjema tega pravila pri izvajalcih investicijskih
del v tujini, ki izvažajo v države z oteženim plačevanjem, kjer
se terjatve poravnajo v blagu, tako da praviloma to blago
reeskportirajo na tretje trge. V teh in drugih podobnih primerih bi lahko Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino
odobril opravljanje reeskportnega posla kot posebnega zunanjetrgovinskega posla, za katerega se ta organizacija nebi
registrirala.
V tretjem odstavku je predlagano, da se lahko posli montiranja opreme v tujini opravijo brez posebnega vpisa v sodni
register, če je proizvajalna organizacija združenega dela
(podjetje) registrirana za izvoz opreme oziroma naprave.
V 9. členu so predlagani pogoji za vpis v sodni register za
opravljanje gospodarskih storitev s tujino storitvenih organizacij in zadrug.
Poleg splošnih pogojev (sklep upravnega organa in kadri)
bi morale te organizacije in zadruge razpolagati z določenim
minimumom sredstev za delo, ki ustrezajo potrebam in mednarodnim pravilom za opravljanje teh storitev v tujini.
Predlaga se, da te organizacije lahko uvažajo opremo,
nadomestne dele, potrošni material za lastne potrebe ter
izvažajo uporabljeno opremo, če se za to vpišejo'v sodni
register za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa.
To je predlagano zato, ker posamezne organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z nuđenjem storitev, uvažajo specifično opremo, namenjeno samo za to dejavnost, tako da zato
ni specializiranih zunanjetrgovinskih organizacij združenega
dela, ki bi strokovno opravljale to delo (uvoz letal, ladij,
specifičnih letaliških naprav idr.). Prav tako je predlagano, da
lahko omenjene organizacije v okviru storitev, ki jih nudijo
v Jugoslaviji, brez posebnega vpisa v sodni register zastopajo
tuje osebe, ki nudijo isto vrsto storitev (npr. domača družba
zastopa tujo letalsko družbo v Jugoslaviji).
Predlagano je, da se pri nuđenju in uporabi lastnih storitev
tudi inštituti, univerze in druge znanstvenoraziskovalne organizacije samostojno vključijo v zunanjetrgovinski promet.
- V 10. členu je določeno, da morajo organizacije združenega dela, ki se registrirajo za zastopanje tujih oseb, za
posredniške posle v zunanjetrgovinskem prometu (reeksport)
in za agencijske posle, izpolnjevati pogoje iz 7. člena zakona,
ki se nanašajo na zunanjetrgovinske organizacije združenega'
dela, oziroma iz 9. člena, ki se nanašajo na storitvene organizacije združenega dela za agencijske posle v storitveni dejavnosti.
- V 11. členu so predlagani pogoji za registracijo organizacij združenega dela (podjetij) za izvajanje investičijskih del
v tujini ter zunanjetrgovinskih organizacij in poslovnih skupnosti. Poleg splošnih pogojev, določenih za opravljanje zuna54

njetrgovinskega prometa (sredstva, kadri) se dodatno določijo notranja registracija (za izvajalce del) ter pogodbe oziroma samoupravni sporazumi z izvajalci (za zunanjetrgovinske in poslovne skupnosti).
Organizacija združenega dela, ki je registrirana za izvajanje
investicijskih del v tujini, lahko brez posebne registracije
opravlja zunanjetrgovinski promet, ki je neposredno povezan
z izvajanjem investicijskih del v tujini (oskrba svoje delovne
enote s hrano, plačila v blagu v državah z oteženim plačevanjem, reeksport tako dobljenega blaga ipd).
Po predlaganih rešitvah bi se lahko s temi posli ukvarjali
tudi delovni ljudje, ki to dejavnost opravljajo z osebnim
delom.
- 12. člen osnutka - sedaj veljavne rešitve o vključevanju
drobnega gospodarstva, torej vseh oblik poklicnih dejavnosti
občanov z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, so
omejitvene, saj tako možnost predvidevajo samo za primere
kooperacije in poslovnega sodelovanja z družbenim sektorjem pod pogojem, da poteka izvoz prek registriranih zunanjetrgovinskih organizacij. Vendar so se v posameznih republikah (Hrvatska, Slovenija) registrirale specializirane poslovne
skupnosti, katerih člani so poleg družbenega sektorja tudi
občani, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in po katerih
opravljajo zunanjetrgovinski promet. Predlagana je razširitev
in možnost vključevanja v zunanjetrgovinski promet vseh
oblik organiziranja dela občanov - pogodbenih organizacij
združenega dela, obrtnih in drugih zadrug, zadružnih zvez).
V zadnjih spremembah zakona so bile izključene zadruge in
zadružne zveze kot nosilci zunanjetrgovinskega prometa, da
bi se tako omejilo število subjektov, ki se ukvarjajo s zunanjo
trgovino. Da pa bi se občanom, ki se ukvarjajo s poklicno
dejavnostjo, ustvarili ugodnejši pogoji za izvoz proizvodov,
s čimer bi se razširile možnosti za zaposlovanje večjega
števila ljudi, so predlagane rešitve, ki liberalizirajo neposredni
nastop na tujem trgu domačih oseb, ki se v Jugoslaviji ukvarjajo s proizvodno in storitveno dejavnostjo, da bi se jim
omogočilo neposredno izvažanje in uvažanje za svoje potrebe
oziroma za potrebe svoje registrirane dejavnosti.
13., 14. in 15. člen
V določbah 13., 14. in 15. člena so določeni primeri, ko
lahko organizacije združenega dela in druge pravne osebe
(vštevši tudi drobno gospodarstvo) nudijo storitve tujim osebam brez posebnega vpisa v sodni register za opravljanje teh
storitev v zunanjetrgovinskem prometu.
To so gostinske storitve, storitve organiziranja športnega
lova in ribolova ter storitve izdajanja in hrambe motornih vozil
in plovil.
Pogoj je, da so za te storitve registrirane v notranjem
prometu.
16. člen
:Predlagana je določba, na podlagi katere bi se omejilo
število posrednikov, ki sodelujejo v zunanjetrgovinskem prometu blaga in storitev.
Večje število posrednikov v zunanjetrgovinskem prometu
praviloma, ne glede na to ali gre za večje število posrednikov
v državi ali v tujini ter pri izvozu in uvozu, vpliva na zmanjšanje
deviznega priliva, na večji devizni odliv, na nekonkurenčnost
domačih proizvajalcev, na povečanje cen uvoznega blaga kar
vse vpliva na inflacijo in drugo.
Izhajajoč iz opredelitve, da sta lahko v notranjem prometu
praviloma eden, izjemoma pa dva posrednika od proizvajalca
do kupca, je število posrednikov omejeno tudi v zunanjetrgovinskem prometu, in sicer pri izvozu od domačega proizvajalca do tujih kupcev - končnih uporabnikov blaga, pri uvozu
od tujega prodajalca do domačih - končnih uporabnikov
blaga.
Na podlagi predlaganega lahko proizvajalna organizacija
združenega dela izvaža svoje blago neposredno, če je za to
registrirana, ali s posredovanjem samo ene trgovinske organizacije združenega dela. Prav tako lahko proizvajalna organizacija združenega dela uvaža blago neposredno, če je za ta
uvoz registrirana, ali s posredovanjem samo ene zunanjetrgovinske organizacije. Na ta način bi se lahko v državi zunanjetrgovinski promet opravljal samo prek enega posrednika (t. j.
ene zunanjetrgovinske organizacije združenega dela).
To bi se nanašalo tudi na zunanjetrgovinsko organizacijo,
če izvaža in uvaža v svoiem imenu za svoj račun.
poročevalec

Kot alternativa je predlagano, da se v zunanjetrgovinskem
prometu ne predvidi omejitev posrednikov, ker je treba
v nekaterih primerih prenesti izvozne in uvozne pravice z ene
zunanjetrgovinske organizacije na drugo (združeni izvoz in
uvoz ipd.).
17. člen
Ta člen zavezuje organizacijo združenega dela. ki opravlja
posle zunanjetrgovinskega prometa, da mora pred sklenitvijo
pogodbe s tujo firmo o prodaji ali nakupu blaga za tuj račun
skleniti pogodbo v državi za določeno blago in v določeni
količini, ki jo mora kupiti oziroma prodati v tujini.
Prav tako je predlagano, da morajo zunanjetrgovinske
organizacije tudi pri sklepanju pogodb o izvajanju investicijskih del v tujini poprej v Jugoslaviji zagotoviti izvajalce, ki
bodo izvajali ta dela v tujini.
Predlagano je, da se ta člen črta (alternativa), ker to izhaja iz
rednega poslovanja, zato ga ni tega treba posebej urediti
z zakonom.
- 18. člen - eden izmed pogojev, da lahko organizacija
združenega dela opravlja posle zunanjetrgovinskega prometa
je, da ima ustrezne vodilne in druge strokovne delavce.
Zvezni izvršni svet s predpisom po 24. členu zakona določi
strokovno izobrazbo in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vodilni in drugi strokovni delavci na mestih, na katerih se
opravljajo posli zunanjetrgovinskega prometa.
Organizacija združenega dela določi s svojim splošnim
aktom delovna mesta, na katerih se opravljajo posli zunanjetrgovinskega prometa, ter natančneje določi strokovno izobrazbo in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci na
teh delovnih mestih.
Gospodarske zbornice republik ter gospodarski zbornici
avtonomnih pokrajin ki izdajo organizaciji združenega dela ali
zainteresiranemu delavcu potrdilo, da ima delavec predpisano strokovno izobrazbo ter da izpolnjuje druge pogoje,
določene s predpisom ZIS (znanje jezika, kvalificirana
delovna doba ipd.).
Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami republik in gospodarskima zbornicama
avtonomnih pokrajin določi enotni program za usposabljanje
strokovnih kadrov.
- v 19. členu je določeno, da lahko organizacije združenega dela in drugi gospodarski subjekt (zadruge in organizacije drobnega gospodarstva) opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa šele po vpisu v sodni register, pred tem pa ne
smemo opravljati nobenih predhodnih ali pripravljalnih del
v zvezi s tem prometom.
- V 20. členu je določeno, da mora sodišče; ki vodi register,
o vpisu v register in vseh spremembah v zvezi z opravljanjem
zunanjetrgovinskega prometa obvesti Zvezni sekretariat za
ekonomske odnose s tujino ter pristojne organe v republiki in
avtonomni pokrajini.
- Akt o vpisu pravic organizacij združenega dela v sodni
register oziroma izbrisu iz njega se objavi v Uradnem listu
SFRJ.
V 21. členu je predlagano, da organizacije združenega dela,
ki so registrirane za zunanjetrgovinski promet, če je začet
postopek likvidacije, prevzemati nove obveznosti do tujine
s sklepanjem novih pogodb v zunanjetrgovinskem prometu,
pri čemer pa lahko začete posle nadaljujejo oziroma jih odstopijo drugi organizaciji. S tem so nadomeščene prejšnje
določbe o prenehanju opravljanja zunanjetrgovinskih poslov,
v katerih je bilo določeno, da se pravica do opravljanja zunanjetrgovinskih poslov izgubi, če organizacija neha izpolnjevati predpisane pogoje.
V 22. členu je predlagano, da se lahko v zunanjetrgovinski
promet vključijo tudi organizacije za blagovne rezerve, če
izpolnjujejo pogoje glede kadrovske usposobljenosti za delo
v zunanji trgovini, vendar le če gre za izvoz in ifooz za obnovo
blagovnih rezerv.
V 23. členu je predlagano, da se izvoz in uvoz oborožitvenih
predmetov in vojaške opreme, njihovih delov, opreme in
reprodukcijskega materiala potrebnega za njihovo proizvodnjo, v državi ureja z zveznim zakonom, ki ureja ekonomske in
druge odnose pri proizvodnji in prometu orožja in vojaške
opreme. Predlagano je, da se s tem členom urejata le izvoz in
uvoz varnostnih sredstev ter reprodukcijskega materiala, ki
zagotavlja njihovo proizvodnjo v okviru Inštituta za varnost pri
Zveznem sekretariatu za notranje zadeve.
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V 24. členu - je določeno, da je Zvezni izvršni svet pooblaščen za izdajo odloka o natančnejših pogojih za vpis v sodni
register organizacij združenega dela za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa. Predlagano je. da se s tem predpisom
določi minimum sredstev v poslovnem skladu za zunanjetrgovinske in storitvene organizacije združenega dela. in da se
lahko z njim določijo tudi pogoji za registracijo proizvajalnih
organizacij združenega dela - obseg izvoza lastnih proizvodov. Prav tako je predlagano, da se s tem predpisom določijo
natančnejši pogoji za registracijo poslovnih skupnosti, obrtnih in drugih zadrug, zadružnih zvez, pogodbenih organizacij
združenega dela in drugih oblik organiziranja dela oseb, ki
samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost s sredstvi, ki so
lastnina občanov.
S tem predpisom bi Zvezni izvršni svet določil tudi pogoje, ki
naj bi jih izpolnjevali strokovni delavci za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa ter za opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini.
25. do 34. člen osnutka
Določbe 25. do 34. člena osnutka zakona urejajo režim
izvoza in uvoza blaga in storitev.
Zakon o prometu blaga in storitev s tujino je v delu o urejanju blagovnega režima vseboval določbe, ki so urejale trajni
režim izvoza in uvoza ter posebni režim v pogojih oteženega
plačevanja do tujine.
S predlaganimi rešitvami se nadalje rezčlenjuje trajni režim
uvoza in izvoza, pri čemer so zadržani tudi posebne določbe,
vendar v bistveno spremenjeni obliki glede na novo vlogo
blagovnega režima.
Od sprejetja zakona konec leta 1985 do danes je bil uvoz
liberaliziran tako, da se je delež prostega uvoza v celotnem
uvozu precej povečal, in sicer s prejšnih 7% na 40%. Hkrati se
je zmanjšal delež reguliranega uvoza, in sicer: LBO s 40% na
35%. KID pa s 53% na 25%. Najmanj sprememb je bilo v omenjenem obdobju pri režimu dovoljenj, ker je bila ta oblika
uvoza že prej omejena samo na nekatero blago (mamila,
orožje in vojaška oprema ipd.). Navedene spremembe deleža
posameznih oblik uvoza v celotnem uvozu pomenijo v bistvu
približanje k trajnim rešitvam, predvidenim v zakonu, kadar je
blagovni režim pri uvozu izključno v funkciji smotrne zaščite
domače proizvodnje.
Reprogramiranje zapadlih dolgov do tujine je ustvarilo
pogoje, da se blagovni režim sprosti svoje plačilnobilančne
funkcije, ki jo je imel dokler je bil uvoz omejen.
Tako so ustvarjeni pogoji za odpiranje jugoslovanskega
trga za pozitivni vpliv svetovnega trga. kar naj bi pozitivno
vplivalo tudi na gibanje cen v državi ter na dosego stabilnejših
pogojev gospodarjenja.
Ker je do konca leta 1988 predvidena še ena liberalizacija
uvoza, ki bo privedla do tega, da bo znašal delež prostega
uvoza v celotnem uvozu približno 50%, bi se na režimu
pogojno prostega uvoza zadržalo le približno 30% jugoslovanskega uvoza, uvoz na podlagi kontingentov bi znašal približno 20%, dovoljenja pa bi ostala na ravni 1 do 2% celotnega
jugoslovanskega uvoza. Po matrici nadaljnje liberalizacije
uvoza do 31. decembra 1999 bi se ves pogojno prost uvoz
spremenil v prost uvoz, tako da bi bilo razmerje reguliranega
uvoza (KID) v primerjavi s prostim uvozom 20:80%.
V takih pogojih, ko se ustvari razmerje reguliranega in
prostega uvoza, ki ga imajo visoko industrijsko razvite države,
je treba z zakonom določiti in aktivirati tudi vse druge ukrepe,
ki jih v teh državah uporabljajo za uresničevanje dopolnilne
zaščite lastne proizvodnje (antidumping, kompenzacijske
carine, prelevmani), če je potrebno pa tudi druge ukrepe, ki
lahko trajno ali začasno urejajo prost uvoz.
Za te dopolnilne ukrepe, ki so izven carinske zaščite, pa
bodo morala veljati pravila iz svetovne prakse (pravila GA TT in
drugih mednarodnih dvostranskih in večstranskih pogodb).
V posameznih določbah osnutka zakona je predlagano
naslednje:
,
25. člen osnutka - načelo je, da sta izvoz in uvoz prosta, kar
se nanaša tudi na uvoz nadomestnih delov za vzdrževanje
uvozne opreme ne glede na to na kateri obliki "uvoza so deli
razvrščeni (ker v seznamu blaga to ni razvrščeno po namenu
in ima lahko isto blago različne namene - reprodukcija,
oprema, blago za široko porabo v odvisnosti od tega ali je
namenjena za neposredno proizvodnjo ali pa ga uvaža končni
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uporabnik kot osnovno sredstvo ali ga uvaža trgovska organizacija - je določeno, da je uvoz nadomestnih delov za vzdrževanje opreme vedno prost).
Blago se lahko uvaža in izvaža tudi na podlagi kontingentov. Pri izvozu bi to veljalo za blago, katerega proizvodnja ne
zadostuje ali je odvisna od različnih okoliščin, ki se vnaprej ne
morejo predvideti (kmetijska proizvodnja ipd.), gre pa za
proizvode, ki so strateškega pomena in so nujni za stabilnost
domačega trga. Pri uvozu bi to veljalo samo za tisto blago,
katerega uvoz je treba količinsko in vrednostno omejiti v določenem časovnem obdobju, da bi se zagotovil razvoj domače
proizvodnje, pri čemer so merila razvoja opredeljena z družbenimi plani, pa tudi za zaščito zadevne proizvodnje v svetu
(kmetijstvo, črna metalurgija ipd.).
Predlagano je, da se kontingent kot oblika uvoza zadrži
zaradi prožnejšega izvajanja politike uvoza po tem režimu.
S povečanjem izvoznega in uvoznega kontingenta se lahko
dokler velja ta režim postopno izvaja tudi liberalizacija uvoza
zadevnega blaga in preide na prost uvoz. če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo to blago razvrščeno na omenjeno
obliko uvoza (dosežena stopnja razvoja domače proizvodnje,
povečanje proizvodnje zadevnega proizvoda v državi ipd.).
Z izvoznim in uvoznim dovoljenjem bi bili tako kot doslej
zajeti tudi oborožitveni predmeti in vojaška oprema, dragocene kovine, zgodovinska in umetniška dela (pri izvozu) ter
blago, za katero je po mednarodnih pogodbah predvidena
obvezna stroga kontrola prometa (mamila idr.).
Predlagano je, da se v zakonu določi, da sta izvoz in uvoz
storitev prosta, če z zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi ni določeno drugače Morebitna omejitev uporabe
posameznih storitev v zunanjetrgovinskem prometu se lahko
torej predpiše z zakonom, ki ureja promet teh storitev v državi
(na primer predpisi o opravljanju prometnih storitev), ali
s posebnimi predpisi Zveznega izvršnega sveta v skladu
z določbami, predlaganimi v 97. in 98. členu osnutka.

zmanjšajo izvoz oziroma uvoz, pogoju/ejo sklepanje samoupravnega sporazuma z omejevanjem in zmanjšanjem že določenega obsega izvoza in uvoza. Poleg tega je opaziti, da
postanejo nekateri proizvajalci proizvodov, za katerih uvoz se
kontingenti delijo po tem ko sodelujejo pri delitvi in dobijo
največji del kontingentov, namesto proizvajalcev, katerih proizvodnja se ščiti z omejitvijo uvoza, trgovci istih proizvodov iz
uvoza glede na to, da so cene teh proizvodov iz uvoza nižje
v primerjavi z lastnimi proizvodi.
Če se kontingenti ne razdelijo do v zakonu predvidenega
roka, jih razdeli v 30 dnevnem roku Zvezni sekretariat za
ekonomske odnose s tujino.
Kontingenti so praviloma letna kategorija, tako da je
v zakonu kot izjema predvidena možnost, da se lahko kontingent določi za uvozno obdobje, daljše od enega leta. če se
blago, zlasti pa oprema, uvažata sukcesivno več let. ali pa če
gre za dolgoročen posel. To bi se nanašalo predvsem na uvoz
na kredit.

26. člen osnutka
Predlagano je, da se obdrži možnost urejanja izvoza in
uvoza z izdajo soglasja predvsem zaradi usmerjanja uvoza
posameznega blaga v države v razvoju in zaradi usklajevanja
blagovne menjave s posameznimi državami (kliring, socialistične države Vzhodne Evrope ipd.).

32. člen osnutka
Določeno je, da se uvoženo blago ne sme izvažati v nepredelanem stanju (reprodukcija), oziroma če ni bilo uporabljeno
v državi (oprema).
Ta določba naj bi zagotovila, da ne bi uvažali blaga z namenom, da se izvaža brez vloženega dela in vdelave domačega
materiala v državi samo zato, da bi dosegli določene učinke
zaradi razlike v ceni. Taki posli se opravljajo kot posredniški
posli v zunanjetrgovinskem prometu, zanje je potrebno
posebno dovoljenje pristojnega zveznega organa, in se zanje
praviloma uporabljajo devizna sredstva, ustvarjena z drugimi
posredniškimi posli v zunanjetrgovinskem prometu; zato tudi
ni potreben uvoz zaradi ponovnega izvoza.

27. člen
Predlagano je, da se z zakonsko določbo zagotovi spoštovanje predpisov o standardih, tehničnih normativih, predpisanih za dajanje v promet posameznih proizvodov, ter drugih
predpisov, ki se nanašajo na zdravstveno in drugo varstvo
oziroma kakovost blaga iz uvoza. Predpisane pogoje bi
morala organizacija združenega dela zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe o uvozu.

31. člen
Predlagano je, da lahko Zvezni sekretariat za ekonomske
odnose s tujino posameznim organizacijam združenega dela
določi kontingente za uvoz:
- če je blago zaradi delovanja višje sile uničeno;
- če se blago uvaža na podlagi mednarodne licitacije iz
kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj;
- če gre za dopolnilni kontingent, da bi se povečal izvoz:
- če proizvodnja določenega blaga presega potrebe
domačega trga, se lahko odobri kontingent za izvoz.
V navedenih primerih mora Sekretariat paziti, da se z odobritvijo dopolnilnega kontingenta ne motijo planirani proporci plačilne bilance, oziroma da zaradi razdelitve kontingenta za izvoz ne bo prišlo do motenj pri oskrbi domačega
trga.

Prav tako je predlagano, da se prepove uvoz blaga ki je
škodljivo za zdravje ljudi in varovanje človekovega okolja,
Zvezni izvršni svet pa bi lahko prepovedal ali predpisal pogoje
za uvoz drugega blaga, za katero se oceni, da bi bil lahko
njegov nekontrolirani uvoz škodljiv.

33. do 47. člen osnutka
Določbe 33. do 47. člena osnutka zakona urejajo posebne
oblike zunanjetrgovinskega prometa.
V 33. členu osnutka je predlagano, da bi bila izvoz in uvoz
v okviru pogodbe o vlaganju sredstev tujih oseb v Jugoslaviji
prosta v skladu s pogodbo, če pa gre za regularni uvoz in
izvoz (LBO, K in D) pomeni dovoljenje zveznega organa za
sklenitev hkrati tudi pravico do uvoza in izvoza.

28., 29. in 30. člen osnutka
Predlagano je, da Zvezni izvršni svet po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije razvrsti blago na posamezne oblike izvoza in uvoza ter vsako leto določi obseg
kontingentov za izvoz in uvoz ter regionalno strukturo uvoza._
Ker je bila leta 1985 opravljena razvrstitev blaga, je treba'
v prihodnje nadaljnje liberalizirati uvoz, in to predvsem z ukinitvijo režima pogojno prostega uvoza.
Kontingenti se razdelijo najpozneje do 1. decembra tekočega leta za naslednje leto, pri čemer so udeleženci pri delitvi
uvoznih kontingentov pa uporabniki - potrošniki. Za razliko
od prejšnjih rešitev je predlagano, da se v pogojih, ko je
kontingent samozaščitna kategorija, Zagotovi, da pri delitvi ne
pride do monopolističnega obnašanja posameznih gospodarskih subjektov, temveč da se določeni kontingenti razdelijo
na organizacije združenega dela, ki so zainteresirane za izvoz
oziroma uvoz. Med dolgoletno uporabo tega instrumenta
blagovnega režima je bilo slišati pripombe, da sodelujoč pri
razporejanju organizacije združenega dela, ki so neposredno
zainteresirane, da Zaradi svoje proizvodnje preprečijo ali

i
34. do 44. člen osnutka
Določbe teh členov osnutka zakona urejajo posle dolgoročne kooperacije domačih in tujih oseb.
V 34. členu osnutka - je določeno kaj se šteje za dolgoročno proizvodno kooperacijo organizacij združenega dela
(podjetij) tujih oseb. To je sodelovanje pri proizvodnji skupnega proizvoda, menjava delov, sklopov, podsklopov, delov,
ki se vdelujejo v skupni proizvod ter dobava delov, sklopov in
podsklopov erw pogodbenice ter dobava gotovih proizvodov,
v katere se vdelujejo ti deli, sklopi in podsklopi druge pogodbenice. Dolgoročna kooperacija pri opravljanju storitev je
sodelovanje, ki se uresničuje z opravljanjem določenih storitev, kot so skupno sodelovanje na področju raziskovanja,
izmenjava programov za računalnike, skupne storitve tretjim
državam (inženiring in consulting) ipd.
Posli dolgoročne proizvodne kooperacije so se precej
povečali v zadnjih dveh letih. Vendar pa to povečanje ni bilo
rezultat razvijanja višjih oblik sodelovanja s tujino, temveč
sklepanja poslov, da bi se dosegle določene ugodnosti
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v veljavnem režimu uvoza in plačevanja. To se v blagovnem
režimu nanaša na izjemo glede obveznosti pridobitve kontingentov; v režimu plačevanja na izjeme glede vseh omejitev pri
plačevanju uvoza, ki so veljale v obdobju zadnjih dveh let
(prioritetna plačila, izločanje deviz na ravni pooblaščenih
bank za kritje splošnih družbenih potreb ipd") in v režimu
uvozne obremenitve zaradi neuporabe taks glede plačil do
tujine, ker ti posli praviloma potekajo prek kontokorentnih
računov, najpogosteje pa so bili na podlagi replacementa na
uvozni strani oproščeni tudi dela drugih uvoznih davščin.
Zaradi nadaljnjega razvoja teh poslov v željeni smeri, je
predlagana omenjena definicija poslov dolgoročne proizvodne kooperacije s tujino, da bi se preprečilo sklepanje
komercialnih vezanih poslov, ki ne vsebujejo osnovnih artibutov proizvodne kooperacije.
V 35. členu osnutka je določeni), da mora biti pogodba
o dolgoročni kooperaciji sklenjena v pisni obliki, pri čemer
morajo vsebovati pogodbe poleg bistvenih elementov tudi
elemente, ki so nujni za obračun oziroma plačilo in izterjavo
medsebojnih dobav sestavnih delov v okviru kooperacije,
oziroma za opravljanje in uporabo predvidenih storitev, določenih z zakonom ipd.
V 36. členu osnutka je določena izjema pravila, da se
pogodbe o dolgoročni kooperaciji sklepajo s tujo osebo
- proizvajalcem oziroma tistim, ki opravlja ali uporablja storitev. Izjema se nanaša na primere, ko zakonodaja države,
v kateri je sedež tujega sopogodbenika, izključuje možnost za
sklenitev pogodbe o kooperaciji neposredno s proizvajalcem
oziroma storitveno organizacijo.
V 37. členu osnutka je določeno, da lahko pri realizaciji
pogodbe o dolgoročni kooperaciji poleg organizacije združenega dela (podjetje), ki je sklenila pogodbo sodelujejo tudi
druge organizacije (podjetja), zadruge, organizacije drobnega gospodarstva in pogodbene organizacije združenega
dela.
Z 38. členom osnutka je omogočeno, da lahko tuja oseba
pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji realizira
z dobavami tudi iz podjetja, katerega sedež je izven države,
v kateri je sedež matičnega podjetja.
V 39. členu osnutka je predpisano, da mora biti vrednost
izvoza in uvoza v okviru kooperacije vsaj enaka oziroma
v sorazmerju 1:1.
V 40. členu osnutka je določeno, da pogodbe o dolgoročni
kooperaciji s tujino odobri in registrira Zvezni sekretariat za
ekonomske odnose s tujino.
Veljavne rešitve, v katerih je določeno, da se uvoz blaga, ki
je predmet kooperacije in je na režimu kontingenta, ne določa
kontingent, temveč da pomeni odobritev za sklenitev
pogodbe hkrati tudi pravico do uvoza iz tega naslova, so
zadržane, da bi se ohranila dolgoročnost teh poslov in zanesljivost poslovanja dokler traja pogodba.
Če bi se uvoz v okviru kooperacije spravil pod blagovni
režim, bi postalo vprašljivo izvrševanje teh poslov, ker bi
lahko prišlo v proceduri delitve kćntingentov vsako leto
zaradi različnih razlogov do tega, da organizacija združenega
dela - nosilec kooperacije ne dobi kontingenta. Z izvršeno in
načrtovano liberalizacijo uvoza se bo blago, ki se uvaža na
podlagi kontingentov, precej omejilo, tako da s tem ne bodo
porušeni proporci plačilne bilance. Kooperacija je torej tudi
bilančno nevtralna glede na plačilno bilanco
Kar zadeva sedanje tendence bo povečanje teh poslov ter
odmiki od meril industrijske in druge kooperacije, večja liberalizacija uvoza, izenačevanje pogojev gospodarjenja za
reden uvoz in uvoz prek kooperacije vlivalo na to; da se
kooperacija uporablja kot oblika za izogibanje restrikcijam in
obremenitvam, ki veljajo za reden uvoz. Poleg tega naj bi
v zakonu določena definicija, da je s kooperacijo mišljena
predvsem menjava dela zaradi proizvodnje skupnega proizvoda in opravljanja ter uporabe določenih storitev, prispevala
k vrnitvi kooperacije v realne okvire. V tem členu se predlaga,
kaj naj bi vsebovala zahteva za odobritev in registracijo
pogodbe o dolgoročno proizvodni kooperaciji.
V 41. členu osnutka - so določeni primeri oziroma merila za
zavrnitev izdaje odobritve oziroma registracije pogodbe o dolgoročni kooperaciji.
42. člen osnutka - način plačevanja in izterjave v okviru
kooperacije se določi s pogodbo, pri čemer se lahko plačila in
izterjave opravijo gotovinsko ali prek kontokorentnega
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računa s pravico pobota in dolgovanja prek tega računa, kar
bi se pozneje preneslo v zakon o deviznem poslovanju.
V 43. členu osnutka je predlagano, da višino terjatvenega
oziroma dolgovnega salda na kontokorentnem računu določijo organizacije združenega dela (podjetja) sporazumno
z narodno banko republike oziroma avtonomne pokrajine.
Saldo dolgovanj in terjatev ne bi smel biti višji kot 40%
enoletne vrednosti dobav po pogodbi, kar bi se pozneje prav
tako preneslo v zakon o deviznem poslovanju.
Pristojna narodna banka lahko naloži organizaciji združenega dela (podjetju), ki ima stalni terjatveni saldo, da v 180
dneh izterja svoje terjatve.
V 45. členu osnutka je predlagano, da se z zakonom določi
kaj se šteje za kompenzacijski posel za razliko od drugih
vezanih izvoznih in uvoznih poslov. Kompenzacijski posli
s tujino bi bili po predlagani definiciji samo posli zamenjave,
torej posli, kjer se izvoz blaga in storitev plačuje z uvozom
blaga in storitev, pri čemer bi te posle odobril Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino. Merilo za odobritev teh
poslov bi bila nemožnost izterjave izvoza v devizah zaradi
plačilnobilančnih težav, v katerih se je znašla država, v katero
se izvaža. Zvezni izvršni svet bi določil natančnejše pogoje,
način in roke. pod katerimi se smejo opravljati ti posli, s tem
predpisom pa bi se za posamezne vezane izvozne in uvozne
posle lahko določilo obvezno dovoljenje od pristojnega
organa ter pogoji za odobritev teh poslov.
Navedeno je predlagno zaradi naslednjih razlogovr
- da se opravljanje poslov z dovoljenjem zveznega upravnega organa zadrži samo, če so ti posli izjema glede na redni
izvoz in uvoz, kot so na primer posli zamenjave, kjer gre za
odmik od običajnega načina plačevanja s tujino. S tem je
skrajšan upravni postopek v Zveznem sekretariatu za ekonomske odnose s tujino, saj odpada velik pritisk, ki je bil
prisoten tudi glede drugih vezanih poslov;
- da bi lahko organizacije združenega dela samostojno
sklepale druge vezane izvozne in uvozne posle, če zahteva to
interes domačega in tujega partnerja:
- da se odpravi praksa, da se z odobrivijo zveznega upravnega organa krijejo precejšnji odmiki cen pri izvozu in uvozu
od cen tega blaga na svetovnem trgu. ker bi se s svobodnim
sklepanjem teh poslov povečala odgovornost organizacij
združenega dela.
Pri tem je upoštevano, da se ti posli zmanjšujejo z organiziranjem dela deviznega trga. ker je bila njihova rast nad normalno bolj rezultat oteženih plačil do tujine kot dejanskih
potreb partnerjev, da vežejo izvoz z uvozom. Poleg tega
dobršen del dosedanjih vezanih poslov ni temeljil na pogodbi
domače in tuje osebe, temveč so bili posli vezani z naše
strani, tuje osebe pa med seboj niso bile povezane.
V zvezi s predlogom, predvidenem v četrtem odstavku tega
člena, v katerem je predvidena možnost, da se tudi uvoz
opreme, če se odplačuje z dobavami blaga, izdelanega s to
opremo, omogoči z zamenjavo, opozarjamo, da bi bila tudi to
izjema in ne bi neugodno vplivalo na plačilno bilanco države,
ker je pod kontrolo pristojnega zveznega organa, gre pa za
povečano proizvodnjo za izvoz, ki jo omogoča uvožena
oprema.
46. člen osnutka
V prvotno predlagani rešitvi je maloobmejni promet omejen
na promet med obmejnimi območji, ki so določena z meddržavno pogodbo oziroma odlokom Zveznega izvršnega sveta.
Predlagano je, da sta s tem prometom mišljenja izvoz proizvodov in storitev organizacij združenega dela (podjetij) z obmejnega območja ter uvoz blaga in storitev za potrebe tega
območja.
Glede na to, da razen blagovnih list brezcarinske menjave,
ki je povezana z menjavo v obmejnih območjih, obstajajo
s posameznimi sosednimi državami tudi širše liste blaga, ki
zajemajo blago, ki se ne proizvaja v obmejnem območju,
oziroma ki ni namenjeno za potrebe tega območja, se kot
alternativna možnost predlaga, da se v okviru obmejne
menjave s sosednimi državami pojavi tudi blago s širšega
območja oziroma blago proizvedeno izven obmejnega
območja, s tem da so lahko v tem primeru subjekti - nosilci
maloobmejnega prometa vse organizacije združenega dela
(podjetja), ki so registrirane za opravljanje tega prometa.
Pogoj za registracijo za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa je, da imajo sedež na obmejnem območju oziroma da
imajo na tem območju predstavništvo ali poslovno enoto.
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47. člen osnutka
Ta določba ureja pogoje za izvoz in uvoz v okviru sejemskih
kompenzacijskih poslov s tujino.
Zvezni izvršni svet bi vsako leto določil do katere vrednosti
se sme izvažati in uvažati na tej podlagi, in to za vsak sejem
posamično (Graz, Alpe-Adria idr.). To bi se določilo tudi na
podlagi predloga gospodarskih zbornic republik in avtonomnih pokrajin.
Blagovne liste izvoza in uvoza bi prav tako določala Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z republiškimi in
pokrajinskimi zbornicami.
48. do 90. člen
Določbe teh členov se nanašajo na urejanje opravljanja
gospodarskih storitev v zunanjetrgovinskem prometu po
organizacijah združnega dela (podjetjih).
Določene so posamezne oblike zunanjetrgovinskih poslov
in gospodarskih storitev s tujino kot so: posli mednarodne
špedicije, posli mednarodnega transporta blaga in potnikov,
mednarodni prometno-agencijski posli, turistični posli
s tujino, gostinski posli s tujino, posamezne storitve športnega lova in ribolova tujim osebam in posli pogodbene kontrole kakovosti in količine blaga in drugih gospodarskih storitev, ki so bili doslej bolj izraziti in so posebej določeni z zakonom.
V primerjavi z veljavnimi rešitvami se kot novost predlaga
definicija novih gospodarskih storitev, ki se razvijajo z razvojem tehničnih sredstev, ter določene intelektualne storitve(consulting in kompjuterske storitve).
49. do 63. člen osnutka
Ti členi urejajo izvajanje investicijskih del v tujini oziroma
natančneje določajo kaj je mišljeno z izvajanjem investicijskih
del v tujini, opredeljene so tudi nekatere specifičnosti v primerjavi z rednim izvozom in uvozom, za katere je značilna ta
vrsta zunanjetrgovinskega prometa oziroma opravljanje storitev in izvoz opreme in materiala oziroma uvoz, ki spremlja
izvajanje investicijskih del v tujini.
Sedaj je izvajanje investicijskih del v tujini urejeno s posebnim zakonom. Pri izdelavi osnutka tega zakona je bilo ocenjeno, lahko gradivo tega posebnega zakona v glavnem
zajame zakon o prometu blaga in storitev s tujino, delno pa
zakon o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini (del
urejanja ustanavljanja in delovanja delovnih enot v tujini),
medtem ko bi se del zakona, ki vsebuje določbe, ki natančneje razčlenjujejo način obračuna, finančno poslovanje ipd.,
uredil s podzakonskim aktom.
Na ta način bi se prav tako kot pri zakonski regulativi,
s katero se ureja dolgoročna proizvodna kooperacija s tujino,
odstopitev graditve investicijskih objektov v državi tujemu
izvajalcu ter pridobitev in odstopitev materialnih pravic, s tem
osnutkom zakona, precej zmanjšala sedanja regulativa na
področju ekonomskih odnosov s tujino, kar bi prispevalo
k preglednosti, natančnosti in enotnosti urejanja zunanjetrgovinskega prometa blaga in storitev kot celote.
Pri posvetovanju pred izdelavo tega osnutka zakona s predstavniki gospodarstva iz republiških in pokrajinskih organov
s področja ekonomskih odnosov s tujino, je bilo izraženo
mnenje, da je treba združiti zakone in druge predpise
s področja ekonomskih odnosov s tujino.
Iz zakona o izvajanju investicijskih del v tujini so bile nato
v osnutek tega zakona prenesene naslednje določbe:
49. člen osnutka - določa kaj se šteje za izvajanje investicijskih del v tujini. Na predlog Gospodarske zbornice Jugoslavije je bila vključena določba pod 7), s katero se med posle
izvajanja investicijskih del v tujini uvrščajo tudi posli inženiringa.
V 50. členu osnutka je določeno, da mora kot dodatni pogoj
za opravljanje te dejavnosti v tujini organizacija združenega
dela (podjetje) to dejavnost opravljati tudi v Jugoslaviji.
51. člen osnutka - določa, da lahko pogodbo o izvajanju
investicijskih del v tujini sklene ali organizacija združenega
dela izvajalec, če je registrirana za izvoz in uvoz teh storitev,
ali zunanjetrgovinska organizacija združenega dela (podjetje)
kot nosilec posla, lahko pa jo sklenejo skupaj, če se pojavijo
kot nosilci posla.
52. člen osnutka - določa, da lahko nosilec posla za izvaja58

nje investicijskih del v tujini angažira domače ali tuje kooperante, kooperanti pa tudi proizvajalce.
Medsebojne pravice in obveznosti uredijo udeleženci
v poslu sporazumno.
53. člen osnutka - natančneje ureja kooperantski odnos
med domačim izvajalcem del in tujo osebo, s katero izvaja ta
dela.
54. in 55. člen
V osnovi je ostalo načelo dogovarjanja pri izvajanju investicijskih del v tujini, če se je več organizacij združenega dela
(podjetij) udeležilo mednarodne licitacije (industrijsko visoko
razvite države in posamezne države v razvoju), ali če jih je več
dobilo ponudbo za izvajanje investicijskih del (značilno za
socialistične države iz Evrope in nekatere države v razvoju).
Dogovarjanje poteka v Gospodarski zbornici Jugoslavije.
Če se dogovorijo, izda Gospodarska zbornica Jugoslavije
potrdilo, da so bila opravljena pripravljalna dela za sklenitev
pogodbe o izvajanju del, ki se registrirajo v Zvenem sekretariatu za ekonomske odnose s tujino (55. člen).
56. člen zakona
S to zakonsko določbo so določeni pogoji, pod katerimi
nabavlja organizacija združenega dela (podjetje) opremo za
izvajanje del v tujini (lastna osnovna sredstva), opremo in
material, ki ju vgrajuje v objekt, ki se gradi v tujini.
Predlagano je, naj ostanejo rešitve, ki so bile sprejete leta
1985, in ki pri vsej svobodi poslovanja usmerjajo izvajalce
investicijskih del v tujini, da čim več uporabljajo domačo
opremo (kot osnovna sredstva za vgraditev v investicijski
objekt), kadar pa to omogočajo pogoji tudi domač material.
Zato je predlagano, naj bi organizacije nabavljale opremo in
material v tujini le, če gre za opremo in material, ki ju ne
proizvajamo pri nas, ali če so zato drugi upravičeni razlogi
(natečajni pogoj tujega investitorja, neustrezne oprema in
material v državi ipd.).
Zvezni izvršni svet določi, do katere vrednosti se lahko
oprema in material prosto nabavljata v tujini, za nabavo nad to
vrednostjo pa je potrebno dovoljenje Zveznega sekretariata
za ekonomske odnose s tujino.
Predlagano je tudi, naj se organizaciji združenega dela
(podjetju), ki ima s tujo osebo sklenjeno pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji, omogoči, da v tem primeru tudi
kooperant neposredno v tujini dobavi opremo oziroma del
opreme za izvajanje del oziroma za vgraditev v investicijski
objekt, ki se gradi v tujini.
57. člen osnutka - predlaga se, naj ostane sedaj veljavna
določba, da sme izvajalec del v tujini v tisti državi, v kateri
izvaja investicijska dela, sprejeti ponudbo za druga investicijska dela manjše vrednosti (25% vrednosti del, ki jih v tej državi
že opravlja) brez posebnega postopka v Gospodarski zbornici
Jugoslavije).
58. člen osnutka - predlaga se, naj ostanejo veljavne rešitve
glede vračanja osnovnih sredstev z gradbišča v tujini po
končanih delih - da je uvoz takih sredstev, ki so bila uporabljena za izvajanje investicijskih del, prost.
59. do 63. člen osnutka
Določbe teh členov na dosedanji način urejajo vprašanje
glede uporabe deviz (viri) za izvajanje investicijskih del, najemanje kreditov v tujini in pogoje, pod katerimi se lahko ti
krediti črpajo, predpisovanje obveznosti prinašanja deviz po
ustvarjenem dobičku, predpisovanje obveznega plačila vseh
poslovalnih stroškov (obračun) glede na matično organizacijo
združenega dela (podjetja) v devizah, obvezno prinašanje
deviz iz naslova predujmov in začasnih situacij.
V nadaljnjem postopku je treba predloge tega zakona na
ustrezen način vključiti v zakon o deviznem poslovanju oziroma zakon o kreditnih odnosih s tujino, pri čemer pa je treba
urediti tudi druga vprašanja glede finančnega obračuna del,
plačevanja delavcev v devizah in dinarjih idr., kar je bilo do
sedaj urejeno z zakonom o izvajanju investicijskih del v tujini.
64. do 73. člen osnutka
Določbe 64. do 73. člena urejajo oddajo izvajanja investicijskih del oziroma posameznih del na investicijskem objektu
tujemu izvajalcu v Jugoslaviji, kar pa je bila snov posebnega
zakona
poročevalec

Po posameznih členih so predlogi naslednji:
64. člen osnutka - določeni so pogoji, ki jih mora tuji
investitor izpolnjevati, da bi lahko gradil investicijski objekt
v Jugoslaviji (kreditiranje - najmanj 30% graditve je treba
financirati s tujimi sredstvi, če je s pogodbo o vlaganju tujih
sredstev predvideno, da se graditev objekta zaradi zahtevnosti in specifičnosti odda tujemu izvajalcu, specializiranemu za
izvajanje teh del).
65. člen osnutka - za oddajo graditve objekta v Jugoslaviji
tujemu izvajalcu je treba razpisati javno licitacijo, pri čemer
veljajo pravila, da je treba zagotoviti tudi udeležbo domačih
organizacij združenega dela izvajalcev del.
66. člen osnutka - določa obveznost domačega investitorja,
da si od tujega izvajalca zagotovi garancijo za povrnitev
eventualne škode (izogibanje in neredno izvrševanje
pogodbe) ter položitev varščine za udeležbo na licitacijo.
67. člen osnutka - določa obvezno vpisovanje pogodbe
o oddaji graditve objekta tujemu izvajalcu pri Zveznemu
sekretariatu za ekonomske odnose s tujino, ki pogodbe ne
vpiše, če ni v skladu s predpisi ter tehničnimi in drugimi
normativi, veljavnimi v Jugoslaviji.
68. člen osnutka - določa primere, kdaj se lahko uporabljajo tuji tehnični in drugi normativi (če niso v nasprotju
z jugoslovanskimi standardi ali če takšnih standardov v Jugoslaviji ni ipd.).
69. člen osnutka - določa, da se lahko material in oprema,
potrebna za graditev objektov v Jugoslaviji, uvažata v okviru
rednega uvoznega režima.
70. člen osnutka-se nanaša na omejitev zaposlovanja tujih
oseb, in sicer da lahko tuje osebe opravljajo inženirskotehnična vodilna dela ter ravnajo s specialnimi stroji.
71. člen osnutka - s pogodbo, sklenjeno med domačimi
investitorjem in tujim izvajalcem, in s kolektivno pogodbo se
uredijo vprašanja s področja dela ter osebnih dohodkov
domačih delavcev, zaposlenih pri tujem izvajalcu del.
72. člen osnutka - ureja vprašanje glede plačevanja davkov
in prispevkov, ki jih plačuje tuji izvajalec del.
73. člen osnutka - določa prosti transfer dobička, ustvarjenega z izvajanjem del na objektu v državi.
74. člen osnutka
S posredovanjem v zunanjetrgovinskem prometu so taksativno navedene blagovne in finančne transakcije, ki pomenijo
oblike poslov posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu,
za katere morajo biti organizacije združenega dela registrirane, če jih želijo opravljati.
Natančne predpise o teh poslih izda Zvezni izvršni svet.
Ob izdaji zakona konec leta 1985 je bila zakonska določba,
ki ureja te posle, dopolnjena z nekaterimi rešitvami iz prakse,
vsebovanimi v spremnih predpisih, ki pa so materialne narave
(vprašanje glede tretmaja teh poslov v primerjavi z rednim
izvozom in uvozom ipd.).
Predlaga se, naj izvoz in uvoz v zvezi s posli remplacementa
poteka prosto, ker so ti posli koristni, saj se z izvozom domačega blaga dosega določen finančni pozitiven učinek, z uvozom blaga pa se zagotavlja, da domači trg ni oškodovan
z izvozom blaga, ki je praviloma strateško (npr. nafta).
Posli zunanjetrgovinskega remplacementa - izvoz in uvoz
iste vrste blaga (za razliko od carinskega remplacementa. ki je
širši) ne pomenijo začasnega izvoza in uvoza, vendar pa so
pravzaprav nevtralni, saj se izvaža domače blago, kot nadomestilo pa se na domači trg uvaža tuje blago iz iste postavke
carinske nomenklature. Razlogi za opravljanje teh poslov so
bodisi ekonomske narave (tuje blago je cenejše in se na
razliki cene in domačega blaga ustvarijo dobiček) bodisi gre
za sezonsko blago, ki ima ugodne izvozne možnosti oziroma
uvozne možnosti v določenih časovnih obdobjih.
75. člen
Določbe tega člena urejajo posle zastopanja tujih firm.
Organizacije združenega dela, ki zastopajo tuje firme, lahko
praviloma zastopajo proizvode tuje firme.
V tem členu je natančno določeno, kaj so posli zastopanja.
Ti posli obsegajo: opravljanje poslov v imenu in za račun tujih
firm, ki so se pripravljali pred sklenitvijo pogodb o nakupu in
prodaji blaga in storitev, spravljanje tuje firme v zvezo z jugoslovanskimi organizacijami združenega dela za sklepanje
pogodb ter posle v zvezi z izvršitvijo teh pogodb.
poročevalec

Prav tako so s posli zastopanja tujih firm mišljeni tudi
sklepanje pogodb o nakupu ali prodaji blaga ali pogodb
o opravljanju storitev v imenu in za račun tuje firme ter
prodaja blaga s konsignacijskih skladišč in servisi za vzdrževanje uvožene opreme oziroma trajnih uporabnih dobrin.
Natančnejše predpise o teh poslih izda na predlog Gospodarske zbornice Jugoslavije Zvezni izvršni svet.
Novost glede na do sedaj veljavne rešitve je sedmi odstavek, po katerem morajo konsignatorji z nadomestnimi deli.
potrebnimi za vzdrževanje porabnega tujega blaga, ki ga
prodajo s konsignacije, oskrbovati domači trg (servise in
prodajalne). Uvoz bi bil prost, limita pa bi bila višina zastopniške provizije.
76. člen osnutka
Predlaga se. naj se z zakonom natančno določijo posli., ki
jih lahko tuje osebe opravljajo prek svojih predstavništev,
odprtih v Jugoslaviji. Le-ti bi lahko kot do sedaj opravljala
predhodna in pripravljalna dela v zvezi s sklepanjem pogodb,
ne bi pa mogla sklepati pogodb.
Prav tako se predlaga, naj se natančneje določi, kaj določa
Zvezni izvršni svet s podzakonskim aktom. Pri tem je zlasti
poudarjeno vprašanje glede zagotavljanja dela predstavništva
z bančnimi garancijami, polaganjem depozitov, pa tudi možnost, da Zvezni izvršni svet predpiše, da mora predstavništvo
plačati posebno takso.
Navedeno je predlagano zato. ker imajo tuja predstavništva
ugodnejši položaj od domačih organizacij združenega dela
- zastopnikov, ki plačujejo večje poslovne stroške, zato se je
dogajalo, da dosedanja zastopništva preraščajo v predstavništva. s čimer se zmanjšuje devizni priliv, ki se ustvarja na tej
podlagi. Z uvedtfp posebne takse, ki bi jo obvezno plačevala
predstavništva, bi to odpravili.
Kot možna rešitev (alternativna) se predlaga, na/ bi tuje
predstavništvo z domačo organizacijo združenega dela sklenilo konsignacijsko pogodbo o prodaji blaga tujega podjetja,
ki ga je ustanovila upoštevajoč potrebo, da se v tako izenačenih pogojih poslovanja omogoči razširitev dejavnosti predstavništva.
77. do 90. člen osnutka
Za druge gospodarske storitve v zunanjetrgovinskem prometu so ostale veljavne definicije. Te definicije, ki vsebujejo
podrobne opise posameznih storitev, je treba obdržati zaradi
registracije (delovnega področja) organizacij združenega
dela. saj se le-te v sodni register za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa vpisujejo po vrsti storitve, ki jo opravljajo,
ter zaradi uveljavljanja pravic do dinarske spodbude.
Novosti glede na sedaj veljavne določbe so tudi:
v 77. členu - v drugem odstavku je razčlenjena definicija
špediterskih poslov v zunanjetrgovinskem prometu.
V 80. členu (veljavni 61. člen zakona) je določeno, da so
s turističnimi posli s tujino po tem zakonu mišljene storitve
tujim osebam: v tem členu so tudi taksativno naštete omenjene storitve.
Po slovnični razlagi te določbe s turističnimi posli s tujino
po 61. členu zakona o prometu blaga in storitev s tujino ne
more biti mišljeno organiziranje in izvedba turističnih potovanj in izletov domačih oseb v tujino domačih turističnih
organizacij.
Da bi se izognili nesporazumom, ki so nastali pri uporabi
61. člena zakona, se predlaga, naj se kot turistični posli
s tujino navede tudi organiziranje in izvedba turističnih potovanj in izletov domačih oseb v tujino ter turistično-agencijske
storitve, za katere so bili pomisleki pri uporabi 100. člena
zakona o deviznem poslovanju (devizni računi).
82. člen osnutka
Z dopolnitvijo zakona o prometu blaga in storitev s tujino
v letu 1986 so bile vključene določene nove rešitve pri oskrbi
tujih plovil in letal v državi ter domačih prevoznih sredstev, ki
opravljajo promet na tujih relacijah - z gorivom, mazivom,
nadomestnimi deli. industrijskim in drugim blagom tako. da
se vse navedeno šteje za gospodarske storitve v zunanjetrgovinskem prometu. Tedaj je tudi omogočeno. da se lahko tujim
osebam in jugoslovanskim državljanom na začasnem delu
v tujini prodaja v brezcarinskih prodajalnah blago po vrsti in
v količini, ki jo s posebnim predpisom določi Zvezni izvršni
svet.
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Predlagajo se spremembe glede na sedaj veljavne rešitve
pri urejanju prodaje blaga v brezcarinskih prodajalnah zaradi
odprave monopolnega obnašanja posameznih organizacij
združenega dela, ki so hkrati v Jugoslaviji zastopnice blaga, ki
se prodaja v teh prodajalnah.
Prodaja blaga v brezcarinskih prodajalnah je omogočena
kot dodaten vir ustvarjanja deviznega priliva in razširjenja
turistične ponudbe tujim turistom. Pri tem pa je pomembno,
da imajo vse brezcarinske prodajalne širok asortiment tujega
in domačega blaga, od katerega se prodajajo največ cigarete,
alkoholne pijače in kozmetična sredstva. Posamezne organizacije združenega dela pa izrabljajoč položaj, ki ga imajo na
podlagi zastopniške pogodbe z določenimi svetovnimi firmami proizvajalci najbolj znanih cigaret, pijače in kozmetike,
ne omogočajo drugim organizacijam združenega dela — ki
imajo brezcarinske prodajalne, da se oskrbijo s temi proizvodi.
Zaradi navedenih razlogov je predlagano, naj se vsem organizacijam združenega dela - ki imajo brezcarinske prodajalne, omogoči, da s tujimi osebami - proizvajalci blaga, ki se
prodaja v brezcarinskih prodajalnah, sklenejo pogodbe:
1. o zastopanju izključno za prodajo blaga v brezcarinskih
prodajalnah neodvisno od generalne pogodbe o zastopanju;
2. o podkonsignacijski prodaji na podlagi pogodbe z organizacijo združenega dela - generalnim zastopnikom tuje
osebe v Jugoslaviji in
3. o komisijski prodaji blaga v brezcarinskih prodajalnah.
V 89. členu osnutka - so natančno opredeljene telekomunikacijske storitve, ki poleg že razvitih telefonskih in telegrafskih storitev vsebujejo tudi nove oblike, kot je razširjanje
namena uporabe audio in video zvez, teleteks storitve in
storitve kabelske televizije, ki v Jugosla<Mji zaenkrat še niso
razvite.
V 90. členu osnutka-so natančno opredeljene znanstvenoraziskovalne in druge intelektualne storitve ter računalniške
storitve, ki so novost v svetovni trgovini, vendar doživljajo
nagel razvoj z razvojem tehničnih in drugih pogojev.
91. člen osnutka
Zvezni izvršni svet je na seji dne 13. avgusta 1987 sklenil,
naj pristojni zvezni organi, Zveznemu sekretariatu za ekonomske odnose s tujino zaradi zboljšanja posameznih rešitev
v zakonu v zvezi s storitvami tujih oseb, pošljejo ustrezne
predloge. Predloge sta poslala Zvezni komite za promet in
zveze ter Jugoinspekt ter opozorila na prakso v svetu. V zvezi
s prevoznimi storitvami je namreč večina držav predpisala
obvezno uporabo domačih transportnih zmogljivosti za prevoz blaga, ki se izvaža na kredit ali pa se obravnava kot
»državni tovor«.
Tudi pri kontroli kakovosti in količine blaga so posamezne
države predpisale, da jo morajo pri večjih nakupih opravljati
domače organizacije.
Urejanje tako imenovanih netradicionalnih storitev (informatika, telekomunikacije, bančništvo, zavarovanje, komercialne, pravne, računovodske in druge storitve) je zelo zapleteno vprašanje.
Izkušnja industrijsko razvitih držav opozarja na zahtevnost
in heterogenost zakonske regulative glede na specifične značilnosti vsakega izmed teh sektorjev, njihov pomen in občutljivost za ekonomski in socialni razvoj ter varnost države.
Ta snov je urejena s številnimi in različnimi zakonskimi akti,
pri federalnih državah (ZDA, Kanada) pa je zakonodajna regulativa razdeljena med zvezne države in federalne enote.
Vse države se ščitijo z različnimi sredstvi, vštevši tudi
pogoje in standarde za ustanovitev in poslovanje tujih firm, ki
opravljajo take storitve.
Predlagana rešitev omogoča, da se razvijata zaščitna politika in politika liberalizacije za posamezna področja storitev
po urugvajski rundi, ko bo mogoče izdelati rešitve tudi na
izkušnjah drugih držav.
Pedlaga se, naj se v zakonu določi možnost, da se na primer
pri izvozu jugoslovanskega blaga na kredit in podobno
usmeri prevoz določenega blaga na tujih relacijah na domače
prevoznike in da se pri nakupu večje vrednosti iz tujine
postavi pogoj, da storitve kontrole kakovosti in količine
opravljajo domače organizacije (98. člen osnutka).
Na ta način bi zagotovili, da se tudi pri eventualni liberalizaciji uporabe storitev v svetu na bližnjem pogajanjih v okviru
GATT enakopravno z drugimi državami uvede zakonska mož60

nost ukrepanja za varstvo domačih organizacij, ki opravljajo
storitve. Pri tem je predlagano, da mora domači prevoznik
opravljati storitev pod istimi pogoji kot tuji prevoznik, da bi se
izognili morebitnemu monopolističnemu obnašanju domačih
prevoznikov.
92. člena osnutka
Predlaga se, naj ostane možnost, da tuji razstavljalei na
mednarodnih sejemskih prireditvah v Jugoslaviji s prodajo
predmetov svoje domače obrti na teh sejmih zagotovijo plaćanje stroškov razstavljanja na sejmu.
93. do 96. člena osnutka
Z določbami 93., 94., 95. in 96. člena osnutka sta urejena
začasni izvoz in uvoz tako kot sta bila urejena v sedaj veljavnih določbah zakona.
Urejanje začasnega izvoza in uvoza je bilo leta 1985 prenesemo iz carinskega zakona; tedaj so bile vključene tudi nekatere nove rešitve, kot je uvoz opreme v zakup (leasing), zato
v obdobju uporabe teh rešitev 1986-1988 ni bilo večjih pripomb, razen v delu začasnega izvoza in uvoza državljanov
(predlagane so ustrezne spremembe v oddelku, kjer sta urejena izvoz in uvoz državljanov), v delu kazenskih določb
(predlagane so spremembe v carinskem postopku pri začasnem uvozu državljanov).
Tisto kar je le delno sprejeto, ki pa je kot pripomba posameznih gospodarskih grupacij (elektronika - izdelovanje
računalnikov in izdelovanje tovornjakov in drugih gospodarskih vozil) bilo navzoče, pa je, da te grupacije menijo, da uvoz
njihovih izdelkov zlasti električnih računalnikov in tovornjakov ogroža domačo proizvodnjo, in so predlagali, naj ta
oblika uvoza ostane, vendar pa naj ne bo začasen pač pa
reden uvoz.
V okviru Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino so bile
ob izdaji zakona o prometu blaga in storitev s tujino v letih
1984 in 1985 proučene rešitve, ki se nanašajo na jemanje in
dajanje opreme v zakup oziroma »leasing« in organizirana
širša obravnava o tej obliki uvoza, ki so se je udeležili znanstveniki delavci in predstavniki iz gospodarstva. Splošen
sklep je bil, da je ta oblika v jugoslovanski praksi nerazvita
delno tudi zaradi neustreznih sistemskih rešitev. Hkrati je bilo
sklenjeno, da bi razvoj te oblike poslovanja s tujino, zlasti
kadar gre za možnosti izvoza jugoslovanske opreme in tehnologije, omogočil jugoslovanskemu gospodarstvu večje vključevanje v mednarodno delitev dela. To še zlasti, če upoštevamo trenuten mednarodni položaj in motnje v finačnih in
medvalutarnih odnosih.
Ker pomenijo predlogi navedenih grupacij vrnitev k rešitvi,
ki smo jo ob izdaji zakona konec leta 1985 opustili, v tem delu
niso predlagane spremembe, vendar pa je možnost, da se tudi
uvoz opreme v leasing vključi v obvezen razpis javne licitacije
tako, da bi se licitacija razpisala za določene proizvode (na
primer: proizvode v kontingentu pri uvozu).
V zvezi s posameznimi določbami je predlagano:
V 93. členu osnutka - je predpisano, katero blago, predmeti, instrumenti, osnovna sredstva in drugo je dovoljeno
začasno izvažati in uvažati in s katerim namenom, kar se
natančno razčleni v posebnem predpisu, ki ga izda Zvezni
sekretariat za ekonomske odnose s tujino.
V 94. členu osnutka - je določeno, da je treba začasno
uvoženo blago vrniti v tujino in začasno izvoženo blago vrniti
v državo po poteku predpisanega roka, kar odobrava in
spremlja pristojna carinarnica, prek katere se opravlja začasen izvoz in uvoz.
V 95. členu osnutka - je natančno določeno, kaj je mišljeno
z oplemenitenjem blaga (predelava, dodelava in obdelava) in
omogočeno, da se predelava, dodelava in obdelava lahko
opravijo v roku, ki je zadeva oplemenitenja.
V 96. členu osnutka - se predlaga, naj se Zvezni sekretariat
za ekonomske odnos s tujino pooblasti za natančnejše urejanje izvoza in uvoza, pri čemer so nameni in vrste blaga
taksativno našteti v zakonu.
Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino bi torej
podrobno določil vrsto blaga, ki se začasno izvaža in uvaža za
namene, določene z zakonom, ter natančno določil uvoz
opreme v zakup in začasen uvoz surovin in reprodukcijskega
materiala za oplemenitenje (industrijsko predelavo, dodelavo
in obdelavo). Po potrebi se lahko uvede soglasje za začasen
poročevalec

uvoz določenega blaga, ter da se za začasen uvoz večje
vrednosti ter pri rednem uvozu predvidi obveznost zbiranja
ponudb.
97. do 107. člen osnutka
Te določbe kot tudi druge določbe o izvozu in uvozu urejajo
posamezna vprašanja, ki so skupna pri poslovanju s tujino ne
glede na obliko zunanjetrgovinskega posla.
V zvezi s posameznimi členi je predlagano naslednje:
V 97. členu osnutka - se predlaga, naj se kot izjema določijo
pogoji, pod katerimi se lahko šteje, da sta izvoz in uvoz
opravljena tudi, kadar blago ni prešlo carinsko črto.
V praksi se dogaja, da opravlja domača organizacija združenega dela na podlagi sklenjene pogodbe s tujo firmo določen promet blaga in storitev s tujino ne da bi blago šlo čez
jugoslovansko mejo.
Praviloma mora organizacija združenega dela v predvidenem roku po sklenjeni pogodbi o opravljanju določenega
zunanjetrgovinskega posla izvoziti oziroma uvoziti blago, kar
potrdi s carinskimi deklaracijami o izvozu in uvozu. To je tudi
podlaga za plačilo oziroma prejem plačila iz tujine, za opravičitev prijavljenega zunanjetrgovinskega posla in uveljavljanje
določenih pravic.
V določenih primerih, zlasti kadar gre za posamezne faze
izvoznega oziroma uvoznega posla, pa je vprašljiva potreba
po fizičnem prehodu blaga čez jugoslovansko mejo.
V takih primerih bi opravljanje celotnega izvoznega oziroma uvoznega posla zahtevalo dodatne stroške zaradi prevoza blaga do meje oziroma čeznjo.
Najpogosteje domače organizacije na podlagi sklenjene
pogodbe s tujo firmo začasno uvozijo blago na oplemenitenje. Po končanem oplemenitenju ostane del oplemenjenega
blaga v državi tako, da ga od tuje firme, lastnika blaga, kupi
domača organizacija združenega dela. Za zakonom predvideni primeri izvozno-uvoznega carinjenja so bili poleg oplemenitenja tudi posli oddajanje graditve investicijskega
objekta tujemu izvajalcu, ko ta izvajalec odda del posla
(dobavo dela opreme) domači organizaciji združenega dela.
Poleg navedenih primerov v zakonu je v praksi še vrsta
drugih primerov, ko blago ne preide carinsko črto, torej
ostane v državi, vendar pa je plačilo ali prejem plačila opravljeno v devizah.
S fiktivnim izvozno-uvoznim carinjenjem blaga, ki ne preide
jugoslovansko mejo, če ni omejeno na določene primere, je
namreč mogoče uzakoniti uporabo tega načina za razvoj
kupoprodajnih odnosov med domačimi osebami s plačilom
v devizah.
Z omogočanjem izvozno-uvoznega carinjenja brez prehoda
blaga čez carinsko črto se organizacije izognejo nepotrebnemu plačilu transportnih stroškov, ki bi jih plačale, če bi
blago izvozile iz Jugoslavije in ga takoj zopet uvozile v Jugoslavijo samo zaradi carinjenja in prehoda čez mejo, iz priznanja izvoznega tretmaja v takih primerih pa izhajajo tudi druge
prednosti za izvoznike, kot so pravico do uvoza na podlagi
pogojno prostega uvoza (povečanje družbeno priznanih
reprodukcijskih potreb) ter druge prednosti, ki jih imajo izvozniki z uresničevanjem izvoza in deviznega priliva.
Na podlagi navedenega predlagamo, da se možnost
izvozno-uvoznega carinjenja razširi le na skupna vlaganja, in
dopolni ter uvozne opreme z deli domače proizvodnje ter
dajanje ladij in letal v zakup tujim osebam.
98., 99. in 100. člen
Da bi določeno blago, ki se kupuje v tujini, nabavili pod
ugodnejšimi pogoji glede kakovosti, cene, dobavnih rokov in
podobno, je mogoče tako blago uvoziti na podlagi javne
licitacije.
Zvezni izvršni svet določi po prejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije, kdaj in za katero vrsto blaga je treba
uvoz opraviti na podlagi javne licitacije ali zbiranja ponudb in
predpiše postopek o izvajanju javne licitacije ter zbiranja
ponudb za uvoz blaga, s tem predpisom pa lahko tudi določi,
da se uvoz določene opreme pogoji z izvozom domače
opreme.
Predvidene so tudi izjeme pri oprostitvah obveznega razpisovanja javne licitacije pri uvozu oborožitve, vojaške opreme
(kar je veljalo tudi do sedaj) in novost, da se to nanaša tudi na
uvoz varnostne opreme.
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Poleg že navedenega razloga za zagotavljanje uvoza po
najugodnejših pogojih (kakovost, cena, dobavni roki) je
namen obveznega zbiranja ponudb in razpisovanja javne licitacije zavarovati domačo proizvodnjo, saj ima pod približno
enakimi pogoji prednost domači proizvajalec tistega blaga, ki
se uvaža.
101. člen osnutka
S to določbo se pooblasti Zvezni sekretariat za ekonomske
odnose s tujino, da izdaja dovoljenja za izvršitev posameznega posla zunanjetrgovinskega prometa za lastne potrebe
tistim organom oziroma organizacijam, ki ne opravljajo
gospodarske dejavnosti in v skladu s tem niso registrirane za
opravljanje zunanjetrgovinskega prometa. Gre v glavnem za
družbenopolitične organizacije, športne, zdravstvene, kulturno-prosvetne institucije in podobno, saj ni razloga, da te
inštitucije ne da bi mogle same opraviti posamičnega izvoza
aH uvoza za svoje potrebe, ne pa da to zanje opravi registrirani
izvoznik ali uvoznik.
V praksi se je pogosto dogajalo, da organizacija združenega
dela, ki za račun domačega investitorja uvozi kompleten
postroj oziroma opremo, ni registrirana tudi za uvoz posameznih delov ali materiala, ki so sestavni del takega postroja
oziroma opreme. Te organizacije imajo pri uvozu in carinjenju
navedenega blaga težave. Pri tem nimajo interesa, da se
posebej registrirajo tudi za uvoz posameznih delov, ki ne sodi
v oddelke in poglavje carinske tarife, za katere so registrirane
in ki so njihova specialnost. To pomeni, da bi lahko tuji
partner kot dobavitelj kompletnega postroja oziroma opreme
v takih primerih sklenil posebno pogodbo z drugim jugoslovanskim uvoznikom, ki ni zainteresiran za uvoz teh delov ali
materiala. Zato je predlagano, naj se Zvezni sekretariat za
ekonomske odnose s tujino pooblasti, da lahko izda dovoljenje organizaciji združenega dela, ki uvaža kompleten postroj
oziroma opremo, da uvozi tudi tisto blago, za katero ni vpisana v register.
102. člen osnutka
S tem členom je urejeno vprašanje glede izdajanja potrdil
oziroma listin, ki moraj spremljati blago, ki se izvaža ali uvaža.
Po predpisih nekaterih držav mora ta potrdila oziroma listine
legalizirati še pristojni organ države izvoznice. Ker po prvem
odstavku tega člena ta potrdila oziroma listine izdaja Gospodarska zbornica Jugoslavije, po njenem pooblastilu pa tudi
gospodarske zbornice republik in avtonomnih pokrajin, bi ta
potrdila oziroma listine, fakture ipd., kadar to zahtevajo tuje
zakonodaje, legaliziral Zvezni sekretariat za zunanje zadeve.
Teh potrdil oziroma listin namreč ni mogoče uvrstiti pod
inštitut »javne listine«, ki jih legalizira Zvezni sekretariat za
zunanje zadeve po zakonu o legalizaciji listin v mednarodnem
prometu (Uradni list SFRJ št. 6/73).
Hkrati se pooblasti Zvezni izvršni svet, da izda natančne
predpise o izdaji zadevnih potrdil.
103. člen osnutka
Predlaga se, naj ostane Zvezni sekretariat za ekonomske
odnosov s tujino še naprej pooblaščen, da predpiše kdaj mora
imeti blago, ki se uvaža, potrdilo o svojem izvoru, s katerim se
potrjuje da je uvoženo iz države, kjer je bilo tudi proizvedeno,
in da predpiše, kdaj morajo organizacije združenega dela
v pogodbi s tujim kupcem določiti njegovo obveznost, da
priskrbi potrdilo, da je končni uporabnik blaga v državi,
v katero se to blago uvaža, kar pravzaprav pomeni prepoved,
da se zadevno jugoslovansko blago zopet izvozi v tretje države.
V zvezi z navedenim je predlagano, naj se pooblastilo Zveznega sekretariata za ekonomske odnose s tujino razširi tudi
na možnost predpisovanja obveznosti, da se blago iz tretje
države sme uvoziti šele, ko se dobi dovoljenje tega organa.
104. člen osnutka
V predlagani zakonski določbi je urejeno, odvisno od tega
ali gre za organizacijo združenega dela ali drugi subjekt, za
katero vrsto in kateri namen se smejo izvažati in uvažati blago
in storitve brezplačno.
Tako se predlaga, da ostanejo sedaj veljavne rešitve in da
smejo organizacije združenega dela v okviru izvoznih in uvoz61

nih poslov izvažati in uvažati brezplačno reklamne vzorce,
blago, s katerim se zagotavlja dogovorjena kakovost, ter
v drugih primerih, ki so izjema glede na redno poslovanje, ali
pa če se izvoz in uvoz opravljata v humanitarne, znanstvenoprosvetne, zdravstvene in druge nekomercialne namene
(sanitetno vozilo, strokovna literatura, proizvodi za varstvo pri
delu ipd.) ali na podlagi meddržavnih sporazumov, ko se po
njih izvaža aH uvaža razno blago (poštne znamke ipd.)
Predlaga se tudi, naj ostane negospodarskim organom in
organizacijam, društvom in drugim pravnim osebam še naprej
možnost, da v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti pošiljajo
in sprejemajo blago ter opravljajo storitve v humanitarne,
znanstveno-prosvetne, kulturne, zdravstvene, socialne in
druge nekomercialne namene.
To se nanaša na možnost dajanja in sprejemanja daril
družbenopolitičnih skupnosti oziroma držav, na pomoč za
odpravo posledic naravnih nesreč, na športne trofeje, verske
relikvije itd.
Za takšen izvoz in uvoz ne bi veljali predpisi, ki veljajo za
reguliranje izvoza in uvoza.
Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino bi bil še
naprej pristojen, da predpiše količine in vrednosti za posamezno blago, določeno z zakonom, ter pogoje in postopek
prijavljanja in kontrole izvoza in uvoza na tej podlagi.
105. člen osnutka
Po zakonu, s katerim se urejata proizvodnja in promet
mamil, mora organizacija združenega dela za sklenitev
pogodbe o izvozu in uvozu mamil poprej priskrbeti dovoljenje
od pristojnega zveznega organa.
106. člen osnutka
S to določbo osnutka je določen režim uvoza za družbenopolitične skupnosti, njihove organe in organizacije.
Predlaga se, naj bi družbenopolitične skupnosti in njihovi
organi in organizacije uvažali blago in storitve do določenega
obsega plačil zneska deviz, ki se določi z aktom pristojnega
organa, to je, ki ga določi skupščina teh družbenopolitičnih
skupnosti.
Če gre za blago, za katero je predpisano, da se uvaža na
podlagi kontigentov, je treba tudi za ta uvoz priskrbeti kontingent.
Predlagana rešitev se razlikuje od veljavne rešitve, po kateri
je potrdilo Gospodarske zbornice Jugoslavije, da se zadevno
blago ne proizvaja v državi, nadomeščalo kontingent.
Ce postane kontingent izključno zaščitna kategorija
domače proizvodnje, ni razlogov, da bi negospodarstvo uvažalo blago v kontingentu drugače od gospodarstva.
Pri tem je upoštevano, da se bo blago v kontingentu
bistveno zmanjšalo in da se bodo pri delitvi kontingenta
v Gospodarski zbornici Jugoslavije za vse organizacije pojavile uvozne organizacije združenega dela.
Predlagano je, naj se zvezni sekretariat za notranje zadeve
pooblasti za uvoz in izvoz varnostnih sredstev in reprodukcijskega materiala, potrebnega za njihovo proizvodnjo.
107. člen
Predlaga se, naj Zvezni sekretariat za ekonomske odnose
s tujino na podlagi podatkov Zvezne carinske uprave spremlja
uresničevanje plačilne bilance po vseh oblikah blagovnega
režima, zlasti pa uvoz blaga pri prostem uvozu.
108. do 115. člen urejajo pridobivanje in odstopanje pravic
do izumov in znakov razlikovanja. Ta vprašanja so bila
prvotno urejena v uredbi Zveznega izvršnega sveta kot pridobivanje in odstopanje materialnih pravic do tehnologije med
organizacijami združenega dela in tujimi osebami, pozneje pa
z zakonom skupaj z dolgoročno proizvodno kooperacijo s tujino.
V 108., 109. in 110. členu osnutka je natančno določena
pravica industrijske lastnine in je z industrijsko lastnino
mišljena zavarovana lastninska pravica v skladu z zakonom
o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja
(Uradni list SFRJ, št. 34/81), z mednarodnimi konvencijami
o varstvu industrijske lastnine, h katerim je pristopila Socialistična federativna republika Jugoslavija in s katerimi sta urejena pridobivanje in odstopanje pravic do izumov (patentov)
ter pravic do znakov razlikovanja (model za izkoriščanje,
industrijski vzorec ali model, tovarniška ali trgovinska znamka

in storitvena znamka), ter nezavarovane pravice industrijske
lastnine (know how) pa patentih, ki je že predmet pogodbe
kot poslovna tajnost.
111. člen osnutka predpisuje, da je treba pogodbo o pridobivanju in odstopanju materialnih pravic skleniti v pisni obliki
in da jo morajo odobriti pristojni organi.
112. in 113. člen osnutka - določata, kaj morajo vsebovati
pogodbe o pridobivanju pravic do izumov oziroma česa ne.
To je hkrati merilo za zvezni organ, ko izdaja dovoljenja in
registrira pogodbe.
114. člen osnutka - ureja katera mnenja mora Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino priskrbeti in rok, v katerem mora odgovoriti vložniku zahteve.
115. člen osnutka - ureja vprašanja plačila nadomestila,
kar je treba v nadaljnjem postopku prenesti v zakon o deviznem poslovanju.
116. in 117. člen osnutka
V določbi 116. člena osnutka so predvideni ukrepi, ki naj bi
zagotovili' odpravo motenj v zunanjetrgovinskem prometu,
v plačilni bilanci ali na domačem trgu. V okviru ukrepov sme
Zvezni izvršni svet predpisati obvezno povezovanje uvoza
z izvozom, prepovedati ali zmanjšati pravice do uvoza, usmeriti uvoz opreme tako, da se opravlja na kredit ali v okviru
obsega, določenega dela amortizacije in izvoza ipd.
Ti ukrepi se lahko kot plačilnobilančne omejitve uporabljajo
samo kot začasni ukrepi, dokler se ne odpravijo vzroki za
nastale motnje. O uvajanju teh ukrepov obvesti Zvezni izvršni
svet Skupščino SFRJ.
117. člen osnutka
G ATT daje v XIX. členu (zaščitna klavzula) možnost, da se,
če je domača proizvodnja zaradi prevelikega in naglega povečanja uvoza oškodovana, začasno uvedejo varstveni ukrepi
oziroma uporabijo že dovoljene koncesije in druge obveznosti GATT na podlagi poprej dokazane škode in posvetovanjih
z zainteresiranimi državami. V okviru GATT se na ta način
zboljšuje sistem varstva, zato je bila ustanovljena posebna
skupina, ki pripravlja nova pravila.
Ker je bila predlagana precejšnja liberalizacija jugoslovanskega uvoza zlasti s povečanjem števila blaga, ki se prosto
uvaža (40% v prvem krogu do 15:5. 1988, do konca leta pa
50%), je treba v zakon vključiti mehanizem, ki bo zagotavljal
intervencijo v izrednih okoliščinah morebitnega povečanja
uvoza, ki bi utegnil oškodovati organizacije združenega dela,
katerih proizvodnja je na ta način ogrožena.
Ta inštitut pomeni previdnost pri uporabi, ker se utegne
zgoditi da države, ki so oškodovane uvedejo »protiukrepe«.
Zato se predlaga, da mora uvedba tega ukrepa zahtevati
zagotovitev podatkov o nastali in pričakovani škodi zaradi
prevelikega uvoza. Kot možen pobudnik uvajanja tega ukrepa
so predlagani Gospodarska zbornica Jugoslavije, zainteresirane organizacije združenega dela in pristojni zvezni organi
za zunanjo trgovino ter trg in cene. Ukrepe bi sprejemal
Zvezni izvršni svet, zlasti začasno omejitev uvoza, vendar pa
tudi ustvarjanje pogojev, da se sprožijo drugi ukrepi necarinske zaščite - začetek antidumpinškega postopka, uvajanje
kompenzatorske takse ipd.
118,. 119. in 120. člen osnutka
Določbe 118. in 119. člena osnutka se nanašajo na urejanje
spodbujanja izvoza.
Glede na veljavne rešitve, ki so bile po izdaji zakona iz leta
1985 spremenjene pri določanju zveznega upravnega organa,
ki ima poseben račun, so predlagane naslednje novosti:
v tretjem odstavku 82. člena veljavnega zakona je bilo
določeno, da se pri izplačilu dinarske spodbude izvozniku, ki
izterja devize po zakonskem roku v skladu s 43. členom
zakona o deviznem poslovanju, stimulacija obračunava od
osnove, ki pomeni dinarsko protivrednost izvoza, obračunanega po tečaju, veljavnem 60-tega dne od dneva izvoza oziroma zakonskega roka za plačilo. Analogna rešitev je veljala
tudi pri izterjavi anuitet po opravljenem izvozu na kredit.
Zaradi takšne rešitve ob oteženemu sprejemanju plačil iz
držav v razvoju, katerih število narašča ob obstoječi rešitvi za
podaljšanje rokov vnašanje deviz (možnost enkratnega
podaljšanja) številne organizacije združenega dela ne morejo
uresničiti popolne vrednosti izvoza. To negativno vpliva na
poročevalec

izvoz, zlasti na tistih področjih, ki naj bi izvažale v države
v razvoju (gradbena operativa in drugi izvajalci investicijskih
del v tujini).
Realni tečaj dinarja pozitivno vpliva na organizacije združenega dela, da vnašajo devize, pomanjkanje dinarjev pa zaradi
kreditno-monetarne politike hkrati prisiljuje organizacije
združenega dela, da jih hitreje vnašajo. Istočasno pa še vedno
navzoča inflatorna gibanja, zlasti kadar gre za daljše časovno
obdobje od trenutka izvoza do plačila znatno zmanjšujejo in
izničujejo eventualne učinke pozitivne tečajne razlike, ki bi jo
organizacije na ta način dosegle.
Predlaga se, da se določi zakonski rok, v katerem mora
organizacija združenega dela listine o plačevanju dinarskih
spodbud poslati pristojni narodni banki (60 dni od plačila
deviz). Narodna banka sme izjemoma podaljšati ta rok za
nadaljnjih 60 dni, nakar bi organizacija združenega dela izgubila pravico do spodbude.
To je predlagano zaradi naslednjih razlogov:
-sredstva za izplačilo spodbud se obračunavajo letno, zato
pa naknadno poslane listine za plačilo spodbud motijo redno
izplačilo;
-dokumentacijo pripravlja in pošilja praviloma zunanjetrgovinska organizacija združenega dela, zato neredno poslovanje teh organizacij negativno vpliva na učinek spodbujevalnega instrumenta za proizvajalne organizacije združenega
dela;
Dajanje možnosti narodnim bankam, da podaljšajo rok, če
organizacija združenega dela v 60 dneh po poteku roka ne
more poslati dokumentacije, je dovolj, da se odpravijo morebitne upravičene zamude.
121. in 122. člen osnutka
Organizacije združenega dela smejo v okviru Gospodarske
zbornice Jugoslavije, zaradi uresničevanja medsebojnega
sodelovanja v zunanjetrgovinskem prometu in zaradi pospešitve tega prometa organizirati skupen nastop na zunanjih
trgih, ustanavljati skupne sklade in združevati sredstva,
z namenom da pospešijo proizvodnjo določenega blaga za
izvoz, to je, da po teh sporazumih uresničijo tudi druge oblike
medsebojnega sodelovanja.
Zlasti pomembno je preventivno odpraviti nelojalno konkurenco v tujini in zaradi tega določiti okvirne pogoje za nastop,
ki bi jih spoštovale vse organizacije združenega dela, ki izvažajo določeno blago in storitve v določene države oziroma na
določena območja.
Da bi zagotovili enoten nastop organizacij združenega dela
na zunanjem trgu in zagotovili maksimalno možen plasma
jugoslovanskega blaga na teh trgih, po drugi strani pa da bi se
tuje blago kupovalo pod najugodnejšimi pogoji, in nasploh
zaradi učinkovitejšega in ugodnejšega poslovanja z določenimi državami ali skupino držav, je v tem členu predvideno
obvezno organiziranje organizacij združenega dela, ki opravljajo zunanjetrgovinski promet, v sekcije za pospešitev ekonomskih odnosov s tujino v Gospodarski zbornici Jugoslavije.
Organizacije združenega dela, ki se organizirajo v sekcije,
sprejemajo splošne akte sekcije, s katerimi se določijo naloge
ter način dela sekcije. Sekcije lahko sprejmejo obvezne
sklepe in odločitve.
Kot alternativa je predlagano, naj se ta dva člena črtata, saj
gre za snov, ki jo urejajo predpisi o Gospodarski zbornici
Jugoslavije.
123. člen osnutka
Če organizacije združenega dela ne zagotovijo potrebnega
sodelovanja na določenem trgu ali pri izvozu ali uvozu določenega blaga ali storitev, s čimer motijo predviden obseg in
strukturo blagovne menjave s tujino ali ogrožajo izvrševanje
sporazumov in pogodb, sklenjenih s tujino, ki urejajo zunanjetrgovinski promet, se Zvezni izvršni svet pooblasti, da
lahko predpiše način in pogoje, pod katerimi se bo ta promet
opravljal.
124. člen osnutka
Po 152. členu ustave SFRJ se s to zakonsko določbo pri
opravljanju javnega pooblastila poveri Gospodarski zbornici
Jugoslavije, da izda akte, s katerimi se urejajo poslovni odnosi
z določenimi tujimi firmami in fizičnimi osebami v tujini.
poročevalec

125., 126. in 127. člen osnutka - določeno je obvezno
prijavljanje izvoznih in uvoznih poslov, kar naj bi zagotovilo
poprejšnjo kontrolo (sedaj jo opravljajo narodne banke) prek
dokumentacije, ki jo vložijo banke skupaj s prijavo o sklenjeni
pogodbi zunanjetrgovinskega prometa. S prijavitvijo izvoza in
uvoza se zagotovi vpogled v uresničevanje predvidenega
obsega izvoza in uvoza.
V 128. členu - je predvideno, da morajo carinski organi
obvezno kontrolirati izvoz in uvoz.
129. člen osnutka
Da bi zagotovili uspešno izvrševanje poslov, ki jih domače
organizacije združenega dela sklenejo s tujimi firmami, je
v določbah tega člena določeno, da morajo organizacije združenega dela v pogodbe, ki jih sklenejo s tujimi pravnimi in
fizičnimi osebami, vključiti take določbe, s katerimi bo zagotovljeno uspešno izvrševanje sklenjenih poslov zunanjetrgovinskega prometa.
130. člen osnutka
V tem členu je določeno, da lahko organizacije združenega
dela zahtevajo od zveznega javnega pravobranilstva pravno
mnenje o pogodbah, ki jih nameravajo skleniti s tujimi firmami. To mnenje mora Zvezno javno pravobranilstvo dati
organizacijam združenega dela v 30 dneh od dneva, ko so
organizacije zaprosile zanj. Če Zvezno javno pravobranilstvo
ugotovi, da bi s pogodbo, ki jo ima domača organizacija
namen skleniti s tujim partnerjem, utegnila biti bolj oškodovana ali imeti hujše posledice, o tem obvesti organe upravljanje te organizacije in jim predlaga, naj potrebno ukrepajo, da
bi preprečili nastajanje škode oziroma naj ukrepajo tako, da
bi škodo kar se da zmanjšali.
131. člen osnutka
Z določbami tega člena je predpisano, da morajo organizacije združenega dela in druge pravne osebe, ki opravljajo
zunanjetrgovinski promet, spore, ki jih začnejo, ter vse spore,
ki jih uvedejo zoper njih tuje fizične in pravne osebe, prijaviti
Zveznemu javnemu pravobranilstvu. Tako obvestilo mora vsebovati podatke o strankah v sporu, o zadevi in vrednosti
spora, o poslovnem in drugem odnosu, iz katerega je nastal
spor, ter o vseh drugih okoliščinah in dejstvih, ki utegnejo biti
pomembne za izid spora.
Obveznost prijavljanja vseh sporov, v katerih se poleg
domačih organizacij združenega dela pojavlja tuja fizična ali
pravna oseba, izhaja iz določb prvega odstavka 28. člena in 5.,
7. in 15. točke ustave SFRJ.
Pripominjamo, da je obvezno prijavljanje sporov Zveznemu
javnemu pravobranilstvu predpisano v temeljnem zakonu
o javnem prevobranilstvu z namenom, da se domačim organizacijam pomaga in da potrebna pravna pomoč v sporih, ki jih
vodijo s tujimi firmami.
Glede na pomen tega vprašanja in glede na to, da se
zadevni spori vodijo v zvezi z opravljanjem zunanjetrgovinskega prometa, ki je urejen s tem zakonom, pa se predlaga,
naj ta določba o obveznem prijavljanju vseh sporov, v katerih
se kot stranke pojavljajo domače organizacije združenega
dela in tuje osebe, vsebuje tudi ta zakon.
132. do 135. člen osnutka
Določbe teh členov pomenijo obveznost organizacij združenega dela, da pri svojem poslovanju s tujino varujejo svoj
ugled in ugled Jugoslavije v tujini. Z zakonom o prometu
blaga in storitev s tujino je določeno, da morajo organizacije
združenega dela in njihovi predstavniki pri opravljanju zunanjetrgovinskega prometa spoštovati dobre poslovne običaje,
vestnost in splošno poslovno moralo in ne smejo zanemarjati
moralnih interesov družbene skupnosti.
Na ta način je sankcionirano obnašanje organizacij združenega dela in njenih predstavnikov, če bi prišlo do kršitev
pogodbenih obveznosti, do neopravičenega prevzemanja
obveznosti in sicer malomarnega ravnanja v zunanjetrgovinskem prometu.
Pri uporabi določb tega člena je bilo opaziti, da so najpogosteje sankcionirani pojavi opravljanja zunanjetrgovinskega
prometa mimo dogovorjenega skupnega nastopa na tuje trge.
Manj je primerov, da ie organizacija združenega dela odgo63

varjala zaradi neustrezne kakovosti blaga, ki se izvaža, ter
zaradi medsebojne nelojalne konkurence, kar škodi ugledu
Jugoslavije in negativno vpliva na jugoslovanski izvoz v celoti.
Da bi tudi v bodoče poudarili odgovornost organizacij združenega dela pri nastopu v tujini, da spoštujejo dobre poslovne
odnose, da bi zagotovili enoten postopek pri sankcioniranju
pojavov nelojalne konkurence, je predlagano, naj ostanejo
zakonske definicije in primeri glede nelojalne konkurence in
se poudarita odgovornost ter vloga pristojnih organov pri
njihovem odpravljanju.
Prav tako je predlagano, naj ostane možnost. da Zvezni
sekretariat za ekonomske odnose s tujino v primeru nelojalne
konkurence izreče tudi ustrezne upravne ukrepe iz svoje
pristojnosti, kot je prepoved opravljanja konkretnega zunanjetrgovinskega posla, zaradi katerega bi nastala škoda za
družbeno skupnost, prepoved opravljanja izvoznih poslov oziroma uvoza določenega blaga in storitev v posamezne države
za določen čas ipd.
136. in 137. člen osnutka
S tema členoma se pooblasti Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino, da prepove opravljanje zunanjetrgovinskega prometa organizaciji združenega dela v določenih primerih. pri čemer pa je dana možnost, da se organizaciji
združenega dela. še preden se ji izreče eden izmed ukrepov
prepovedi opravljanja poslov zunanjetrgovinskega prometa,
lahko poprej izreče pismen opomin z opozorilom, da ji bo. če
se bo to ponovilo, izrečen zadevni ukrep.
Dosedanje pooblastilo Zveznega sekretariata za zunanjo
trgovino se prenese na Zvezni sekretariat za ekonomske
odnose s tujino, ki je pravni naslednik odpravljenega sekretariata.
138. člen osnutka
V tem členu je predpisana obveznost pristojnega sodišča,
da njegovo odločbo, s katero je izrečena kazen za gospodarski prestopek organizaciji združenega dela. ter obveznost
Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Jugoslavije in
Častnega sodišča pri gospodarski zbornici republike in avtonomne pokrajine, s katero je izrečen kakšen izmed ukreppv iz
njihove pristojnosti, pošlje Zveznemu sekretariatu za ekonomske odnose s tujino in pristojnemu republiškemu oziroma
pokrajinskemu upravnemu organu.
139. člen osnutka
Organizacija združenega dela, ki je izbrisana iz sodnega
registra za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa,
se lahko v ta register znova vpiše po treh letih od dneva, ko je
bila izbrisana iz tega registra.
140. člen osnutka
Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino se pooblasti, da tudi pred odločbo pristojnega gospodarskega sodišča
in častnega sodišča, če je nevarnost, da bo nastala neodpravljiva škoda, organizaciji združenega dela začasno prepove
opravljanje posameznega posla.
Določeno je obvezno povračilo škode Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino, če se sprejme začasen ukrep prepovedi opravljanja določenega zunanjetrgovinskega posla, da bi
se preprečilo nastajanje škode za širšo družbeno skupnost.
Takšna določba pomeni veliko omejitev za sprejetje začasnih
ukrepov, saj se ugotavljanje dejanskega stanja zagotavlja
izključno s sodnim postopkom, ki šele sledi. Zvezni upravni
organ lahko dejansko stanje pred izdajo sodne odločbe utemelji izključno na dokumentih, ki jih oškodovana organizacija
združenega dela ali storilec prekrška pošlje ter na podlagi
izjav pooblaščenih oseb. Navedeno pa ni dovolj varno, saj obe
zainteresirani strani praviloma obdržita dokaze za sodni
postopek. Zaradi teh razlogov predlagamo, naj se ta obveznost ne obdrži.
141. do 151. člen osnutka
Odnašanje, prinašanje, sprejemanje in pošiljanje blaga je
urejeno z zakonom in s podzakonskim aktom Zveznega izvršnega sveta.
Po sedaj veljavnih rešitvah lahko domače osebe, ki oprav-

ljajo poklicno dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina
občanov, uvažajo za potrebe opravljanja te delavnosti:
- opremo do določenih zneskov, odvisno od tega, ali so
bili na delu v tujini (zdomci) ali ne. pri čemer imajo večje
pravice zdomci. Ce je oprema v kontingentu oziroma dovoljenju, jo lahko uvozijo le, če dobijo potrdilo zbornice, ki nadomešča kontingent oziroma dovoljenje sekretariata za njihov
uvoz. Če opravljajo poslovno-tehnično sodelovanje z organizacijami združenega dela, lahko uvažajo opremo brez omejitve;
- reprodukcijski material lahko uvažajo do določenih zneskov ne glede na njegov uvozni režim.
V okviru ukrepov za zboljšanje pogojev gospodarjenja
delovnih ljudi, ki opravljajo samostojno dejavnost z osebnim
delom, so predlagane rešitve, ki naj bi zboljšale veljavne
rešitve glede uvoza in plačila tujih fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s samostojno dejavnostjo s sredstvi, ki so lastnina občanov. Hkrati so predlagane rešitve, ki naj bi dale temu delu
drobnega gospodarstva aktivno vlogo, ko gre.za izvoz njihovih proizvodov.
Zato je predlagano, naj se zasebni sektor glede uvoznega
režima izenači v pravicah in obveznostih z družbenim sektorjem. To pomeni, da bi občani v odvisnosti od oblik uvoza
uvažali blago prosto (LB in LBO) tudi v okviru kontingenta, ki
se razdeli v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije, tako
kot za organizacije združenega dela.
Hkrati lahko občani za svoje gospodinjstvo in osebne
potrebe uvozijo vse blago v okviru omejitev, določenih z odlokom Zveznega izvršnega sveta (praviloma blago široke
porabe). V tem delu niso predlagane večje spremembe
v zakonu, saj zakon daje le podlago za izdajo podzakonskega
akta.
V zvezi s posameznimi členi je predlagano naslednje:
141. člen osnutka
Zunanjetrgovinskega prometa v Jugoslaviji ne smejo opravljati tuje in domače fizične osebe.}
Ta določba je v neposredni zvezi s 4. členpm osnutka
zakona in pravzaprav prepoveduje, da se v Jugoslaviji
domače in tuje fizične osebe ukvarjajo z zunanjetrgovinskim
prometom kot s poklicno dejavnostjo, torej za račun in
potrebe tretjih oseb. Ta prepoved ni v nasprotju z možnostjo
domačih fizičnih oseb (in tujih), da lahko v primerih, predvidenih z zakonom, za svoje gospodinjstvo in osebne potrebe
odnašajo, prinašajo, prejemajo in pošiljajo določeno blago
v določenih količinah oziroma vrednostih, ki niso namenjene
za prodajo.
Izvoz in uvoz, ki ga opravljajo občani, ki se ukvarjajo s proizvodno, obrtniško in drugo poklicno dejavnostjo, je po tem
zakonu omogočen prek registrirane dejavnosti ali organizirano prek zadrug, zadružnih zvez ipd.
142. in 143. člen osnutka
V prvem odstavku 142. člena je določeno, da lahko domača
in tuja fizična oseba prineseta ali prejmeta iz tujine, odneseta
aH pošljeta v tujino predmete v količini, ki ni namenjena za
prodajo.
V drugerft odstavku 142. člena in v 143. členu sta urejena
začasni izvoz in uvoz, ki ga opravljajo fizične osebe.
V 144. členu so navedeni nameni in predmeti, ki jih smejo
prinašati in prejemati iz tujine domače in tuje fizične osebe
kot osebno prtljago, za svoje osebne potrebe in za svoje
gospodinjstvo.
Z odlokom Zveznega izvršnega sveta se natančno določijo
količine oziroma vrednosti, v katerih smejo domače in tuje
osebe prinašati in prejemati predmete iz tujine za navedene
namene.
145. člen osnutka
Domače fizične osebe, ki so bile v tujini določen čas (na
začasnem delu ali bivanju), smejo po vrnitvi v Jugoslavijo
prinesti predmete za gospodinjstvo in za svoje osebne
potrebe ter delovna sredstva, ki jih potrebujejo za opravljanje
poklicne dejavnosti v Jugoslaviji, dele za vzdrževanje delovnih sredstev in reprodukcijski material, ki ga potrebujejo za
opravljanje zadevne dejavnosti, motorna vozila, in sicer
v enem letu po dnevu, ko so uveljavili pravico, da prinesejo
predmete iz tujine.

Z odlokom Zveznega izvršnega sveta se določita količina in
vrsta predmetov, ki jih sme občan - zdomec prinesti v državo.
S carinskimi predpisi so določene količine in vrednost, do
katerih uveljavlja občan - zdomec pravico do carinske olajšave.
146. člen osnutka
Z zakonom o pridobivanju sredstev od občanov za razširitev
materialne osnove dela organizacije združenega dela je predvidena možnost, da občan neposredno vlaga v opremi ali
devizah za nakup opreme.
Ne. glede na to, ali se vlaga v opremi ali devizah, veljajo za
uvoz opreme predpisi, ki veljajo za uvoz po domačih osebah,
ki se ukvarjajo s poklicno dejavnostjo, kar pomeni za opremo
na LB in LBO prosto, za opremo v kontingentu pa v okviru
kontingenta, razdeljenega v Gospodarski zbornici Jugoslavije
za ta namen, ter opremo na dovoljenju v okviru dovoljenja
pristojnega zveznega organa.
147. člen osnutka
Predlaga se, naj ostane veljavna določba, s katero je urejen
uvoz, ki ga opravljajo tuje osebe in sicer šefi tujih držav,
diplomatski, konzularni in trgovinski predstavniki.
148. člen osnutka
Domače in tuje fizične osebe lahko vse predmete in za vse
namene (osebne potrebe, gospodinjsko in poklicno dejav. nost), vštevši tudi osebna motorna vozila (občani ne morejo
neposredno uvažati iz tujine motornih vozil, razen določenih
kategorij invalidov za opravljanje poklicne dejavnosti, in
občanov-zdomcev, ki so dlje časa bivali v tujini) - kupujejo
z devizami z deviznih računov s konsignacijskih skladišč
tujega blaga v Jugoslaviji.
Domače fizične osebe kupujejo vse blago s konsignacije
prosto, pri čemer dobi konsignater za prodajo blaga v kontingentu - kontingent od Zveznega sekretariata za ekonomske
odnose s tujino, ki ga določi na podlagi količin in vrednosti
prodanega blaga s konsignacije, povečane za načrtovano
stopnjo rasti uvoza v tekočem letu.
149. in 150. člen osnutka
Predlaga se obveznost domačih fizičnih oseb, po kateri
uvoženih, prinesenih ali prejetih predmetov iz tujine ne bi
smele odtujiti v dveh letih od dneva uvoza, motornih vozil pa
v treh letih. Prav tako se predlaga, naj se Zvezni carinski
upravi z zakonom naloži, da zagotovi evidenco podatkov
o predmetih večje vrednosti, ki jih izvozijo in uvozijo, prinesejo in prejmejo tuje fizične osebe, pri čemer naj bi Zvezna
carinska uprava določila seznam predmetov večje vrednosti,
za katere se vodi evidenca.
V 151. členu - je določeno, naj se Zvezni izvršni svet
pooblasti, da s podzakonskim aktom natančneje predpiše
količino in vrednost predmetov, ki se smejo uvoziti in prejemati za gospodinjstvo, za osebne potrebe ter način izvoza in
uvoza, dokaze za uveljavljanje pravic do uvoza ter kontrolo in
evidenco uvoza, ki ga opravljajo tuje fizične osebe.
KAZENSKE DOLOČBE
1. Kaznivo dejanje
153. člen osnutka
Tudi s tem zakonom kot tudi z do sedaj veljavnim je predlagano, da se posamezna dejanja odgovornih oseb v organizacijah združenega dela, v drugih organih ali skupnostih ter
uradnih oseb v državnih organih v zvezi z uvozom ali izvozom
blaga in storitev štejejo za kaznivo dejanje.
2. Gospodarski prestopki
154. do 161. člen osnutka
Novost tega zakona glede kazenskih določb je tudi povečanje najmanjšega in največjega zneska denarnih kazni za
gospodarske prestopke, da bi jih uskladili z zakonom o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi.
poročevalec

3. Prekrški
162. do 174 člen osnutka
Tudi pri prekrških je predlagano povečanje denarnih kazni
zaradi njihovega usklajevanja z zakonom o prekrških.
Razen tega, pa tudi zaradi ustreznega urejanja prekrškov,
storjenih z začasno uvoženim oziroma izvoženim blagom ter
zaradi učinkovitejšega izvajanja postopka za prekršek je s tem
zakonom predlagano, naj se določbe, ki urejajo začasen uvoz,
ki ga opravljajo organizacije združenega dela, in ki so bile
kvalificirane kot gospodarski prestopek, za katerega so bila
pristojna gospodarska sodišča, sedaj kvalificirane kot prekrški in naj bo postopek v zvezi s prekrški učinkovitejši. To je
preolagano iz naslednjih razlogov:
Ovadbe za gospodarske prestopke, storjene z začasno uvoženim blagom, so pristojna tožilstva v glavnem zavračala
z obrazložitvijo, da je šlo za neznatno družbeno nevarnost. Za
ovadbo pristojnemu tožilstvu (ovadbo so vložili carinski
organi) je bilo treba na zahtevo tožilstva opraviti popoln
raziskovalni postopek in poleg gospodarskega prestopka
ugotoviti tudi, katere osebe so odgovorne za zadevni gospodarski prestopek.
Ker začasni uvoz in izvoz potekata prek carinskih organov,
v katerih pristojnosti je tudi carinski nadzor nad začasno
uvoženim oziroma izvoženim blagom, so morali carinski
delavci za obdelavo ovadbe opraviti številna dela, ki do sedaj
niso dala želenih rezultatov pri preprečevanju zlorab
z začasno uvoženim blagom, ker niso bile vložene obtožnice
zoper osebe, ki so prekršile zakonske določbe. S takim načinom dela so ti ostajali nekaznovani.
Carinski organi so analizirali kršitve, storjene z začasno
uvoženim in izvoženim blagom in ocenili, da po svoji teži niso
vse take, da bi jih bilo treba šteti za gospodarski prestopek,
pač pa bi namen kaznovanja dosegli, če bi iih kvalificirali kot
prekršek, postopek v zvezi z njimi pa bi vodili carinski organi.
Hkrati je bilo ocenjeno, da vse te kršitve po svoji teži niso take,
da bi bila za i/se predpisana ista vrsta prekrška ter nekatere
nove kvalifikacije, ki jih v veljavnih določbah zakona ni bilo,
v praksi pa so imele resne posledice. Tako so organizacije
združenega dela pri vrnitvi začasno uvoženega blaga v listinah, ki so jih priložile k izvozni carinski deklaraciji, prikazale,
da se vrača večja količina blaga od dejanske količine blaga, ki
je v pošiljki, na ta način pa so poskušale začasno uvoženo
blago neutemeljeno obdržati v Jugoslaviji. Dogajalo se je tudi,
da se namesto začasno uvoženega novega stroja zaradi razstavljanja ali demonstriranja vrne star stroj ali staro železo ali
pa so označili, da se vrača blago, ki v pošiljki sploh ni bilo
vrnjeno v tujino. Carinski organi že nekaj let opažajo, da se
blago, ki se uvaža v zakup, zlorablja, zlasti če gre za začasen
uvoz vagon-cistern, ker začenjajo delovne organizacije uporabljati začasno uvoženo blago v zakup še preden zaprosijo
carino za dovoljenje za začasen uvoz blaga, s čimer se izognejo plačilu carine in drugih uvoznih davščin za blago, uvoženo v zakup. Zato je predlagano, naj se tako dejanje posebej
sankcionira.
Z določbo 156. člena veljavnega zakona je bil Zvezni devizni
inšpektorat pooblaščen, da vodi postopek za prekršek za
prekrške iz zakona o prometu blaga in storitev s tujino. Ker pa
se prekrški, ki jih storijo domače fizične osebe in tuje fizične
osebe z blagom, ki ga prinesejo s sabo ali ki ga začasno
uvozijo in izvozijo, odkrijejo na mejnih prehodih, kjer ni predstavnikov Zveznega deviznega inšpektorata, postopka za prekršek v primeru kršitev določb, ki urejajo pravico do uvoza
blaga občanov, ni bilo mogoče učinkoviti izvesti. Tako so
naznanila sestavljali carinski organi, preiskovalnega
postopka pa ni bilo mogoče izvesti, saj je najpogosteje potnik
zapustil Jugoslavijo in zadeve ni bilo mogoče končati, zlasti
ne izreči varstvenega ukrepa odvzema predmeta. Številne
zadeve so ostale nerešene tako dolgo, dokler ni nastopilo
zastaranje varstvenih ukrepov.
Ker so po 3. točki 72. člena zakona o prekrških carinski
delavci pooblaščeni, da na samih mejnih prehodih opravijo
preiskave, sta Zvezni devizni inšpektorat in Zvezna carinska
uprava ocenila, da bi bilo smotrneje, da vodijo postopek za
prekršek z začasno uvoženim blagom oziroma blagom, ki ga
prinesejo potniki, carinski organi, ki imajo na vseh mejnih
prehodih organizirane službe in ki sicer vodijo postopke za
prekrške po carinskih predpisih.

Če bi postopek vodili carinski organi, bi bila lahko preiskovalni postopek, pa tudi samo kaznovanje končana še dokler je
potnik na mejnem prehodu.
Predlagane so tudi natančne kvalifikacije prekrškov, ki jih
storijo fizične osebe z začasno uvoženim blagom, ter
določbe, ki naj bi natančno uredile tudi vprašanje glede
izrekanja varstvenega ukrepa oziroma plačila protivrednosti
blaga, če se začasno uvoženo blago lahko odvzame potniku.
4. Pravne posledice obsodbe
175. do 177. člen osnutka
V teh členih je predpisano, da organizacije združenega
dela, ki so registrirane za opravljanje zunanjetrgovinskega
prometa, na delovnih mestih, na katerih se opravlja ta promet,
ne smejo zaposliti in tudi na njih ne obdržati oseb, ki so bile
obsojene za gospodarski prestopek iz 175. in 176. člena tega
zakona in za katerega jim je bila izrečena denarna kazen
v znesku, večjem od 1,000.000 dinarjev, in tudi ne oseb, ki jim
je bila na podlagi predpisov o deviznem poslovanju izrečena
prepoved opravljanja dela na delovnih mestih, na katerih se
opravljajo devizni posli.
Prav tako je predlagano, naj se denarne kazni, premoženjska korist, blago in predmeti, ki so bili namenjeni za izvršitev
oziroma ki so nastali z izvršitvijo gospodarskega prestopka ali
prekrška, pošljejo v proračun federacije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
178. in 186. člen osnutka
Določbe 178. do 186. člena urejajo izvoz in uvoz v obdobju,
ko še vedno veljajo posamezne oblike uvoza, ki imajo
izključno plačilnobilančni značaj (pogojno prost uvoz
- LBO).
V veljavnem zakonu o prometu blaga in storitev s tujino in
v zakonu o deviznem poslovanju so namreč v posebnih določbah o izvozu in uvozu rešitve, ki so nastale v pogojih, ko se je
večji del ustvarjenega deviznega priliva uporabljal za odplačilo zapadlih dolgov do tujine.
Dve rešitvi, ki sta pomenili medsebojno odvisnost blagovnega režima in plačilnega režima, sta temeljili na naslednjem:
- pri določanju obsega uvoza in plačila se je izhajalo iz
obsega uvoza v projekciji plačilne bilance, in sicer: 1) pri
uvozu reprodukcije sta bili dve temeljni obliki pogojno prost
uvoz in uvoz na podlagi kontingenta. V projekciji plačilne
bilance je bil določen obseg uvoza reprodukcije v kontingentu celota, v okviru katere se je določal obseg kontingenta
za uvoz posameznega blaga, ki je bil razdeljen v Gospodarski
zbornici Jugoslavije. V projekciji je določen tudi obseg
pogojno prostega uvoza, to pa je bila limita za izračun družbeno priznanih reprodukcijskih potreb pooblaščenih bank in
Narodne banke Jugoslavije: 2) pri uvozu opreme je bil obseg
uvoza opreme, predviden v projekciji plačilne bilance, možen
uvoz opreme v tekočem letu. Mehanizmi, ki so zagotavljali, da
se obseg uvoza giblje v proporcih, določenih v plačilni
bilanci, je bil obračun dela amortizacije opreme in dela
ustvarjenega izvoza v prejšnjem letu: 3) za uvoz blaga široke
porabe je bil določen obseg uvoza v projekciji plačilne
bilance, v okviru katerega se je opravila posamična delitev na
organizacije združenega dela v okviru Gospodarske zbornice
Jugoslavije: 4) pri uvozu za potrebe turizma in za potrebe
organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti so bile
določene specifičnosti, vendar pa je bil tudi za te uporabnike
celoten možen uvoz predviden v projekciji plačilne bilance: 5)
prost izvoz in uvoz v okviru dolgoročne proizvodne kooperacije ni imel trdnih mehanizmov, ki bi zagotavljali gibanje tega
uvoza v okviru obsega, predvidenega v projekciji plačilne
bilance:
- možne korekcije uvoza so bile odvisne od uresničenega
izvoza med letom, na podlagi povečanja izvoza pa je bilo
mogoče vsaki organizaciji združenega dela posamično povečati pravico do uvoza reprodukcije na pogojno prostem uvozu
s korekcijo izračunanih družbeno priznanih reprodukcijskih
potreb. Tudi pri uvozu reprodukcije na podlagi kontingentov
je bilo mogoče določiti dopolnilni kontingent za izvoz.
Vse navedeno je zlasti pri reguliranju uvoza reprodukcije
ustrezalo, ko se je pretežni del uvoza iz tega naslova opravljal
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po dveh oblikah - pogojno prost uvoz (družbeno priznane
reprodukcijske potrebe) in kontingent.
Z liberalizacijo uvoza, ki zajema tudi uvoz reprodukcije, ter
z bližnjo nadaljnjo liberalizacijo do konca leta, ko naj bi uvoz
v prostem uvozu dosegel vrednost do 50% celotnega jugoslovanskega uvoza, prihaja do novih odnosov blagovnega plačilnega režima ter možnosti, da se na obstoječ način določanja
izračuna pravica do uvoza in plačilo zagotavljanja uresničevanja proporcev plačilne bilance.
Dosedanji način reguliranja uvoza (z zakonom predvideni
mehanizmi) je preventivno zagotavljal, da ne pride do preseganja obsega uvoza, ki je predviden v projekciji plačilne
bilance.
Upoštevati je treba, da so z ukrepi, sprejetimi po 15. maju
letošnjega leta, zlasti v delu kreditno-monetarne politike,
ustvarjeni pogoji za določene spremembe za nadaljnjo liberalizacijo uvoza in plačevanja v zvezi s posameznimi nameni
uvoza.
Zaradi navedenih razlogov se zvezi s posameznimi členi
predlaga naslednje:
v 176. do 186. členu je predlagano, da do popolne liberalizacije uvoza (po matrici liberalizacije uvoza do leta 1992 je treba
v prosti uvoz razvrstiti približno 80% celotnega jugoslovanskega uvoza) ostane možnost, da se del blaga razvrsti na
pogojno prost uvoz (LBO). V letu 1988 bi to znašalo približno
30% vrednosti jugoslovanskega uvoza in bi bilo treba določene spremembe pri izračunu in korekciji družbeno priznanih
reprodukcijskih potreb opraviti tudi v zakonu o deviznem
poslvoanju, da bi z zakonom predvideni postopek uskladili
z obsegom uvoza iz tega naslova.
Glede pogojno prostega uvoza bi se izračun družbeno
priznanih produkcijskih potreb kot do sedaj nanašal na uvoz
surovin in reprodukcijskega materiala, uvoz opreme in blaga
na široko porabo pa bi bil v tej obliki uvoza prost.
Glede uvoza blaga za široko porabo je predlagano, naj se
opravlja po oblikah uvoza (LB, LBO kot LB, K in D), vendar le
v odvisnosti od ustvarjenega izvoza in deviznega priliva.
S končnimi določbami je zajeta tudi uporaba veljavnih
predpisov, izdanih na podlagi pooblastil iz sedaj veljavnega
zakona, ter do usklajevanja teh predpisov v skladu s tem
zakonom in tudi to, da se smejo posli zunanjetrgovinskega
prometa opravljati na podlagi pridobljene registracije oziroma na podlagi izdanih dovoljenj za opravljanje dolgoročnih
poslov (kooperacije, odstopanje materialnih pravic idr.).
V. Razlogi, zaradi katerih ni bilo mogoče sprejeti
posameznih pripomb in sugestij
Kot načelna pripomba je bilo postavljeno vprašanje deregulative poslovanja na področju zunanje trgovine glede na večje
število pooblastil, ki so ostala v osnutku zakona.
V zvezi z navedeno pripombo opozarjamo na naslednje:
Pomembnejši rezultati pri deragulativi poslovanja na
področju zunanje trgovine so bili doseženi z liberalizacijo
blagovnega režima. Ze sedaj je več kot 50% vrednosti celotnega jugoslovanskega uvoza prost uvoz. Z nadaljnjo liberalizacijo uvoza do konca leta 1988 in v naslednjih letih do leta
1992 bo zajet večji del uvoza (do 80%), tako da na reguliranem
uvozu ostalo približno do 20% jugoslovanskega uvoza. Ker
liberalizacijo uvoza spremlja tudi liberalizacija plačil do
tujine, je bil dosežen želeni učinek.
Glede pooblastil iz osnutka zakona opozarjamo, da še
vedno niso ustvarjeni pogoji za večjo deregulacijo poslovanja
na tem področju, čeprav bo tudi ob ustvarjeni konvertibilnosti
dinarja in stabilizaciji pogojev gospodarjenja na domačem
trgu ostala potreba po reguliranju zunanjetrgovinskega poslovanja.
V delu registracije za zunanjetrgovinsko poslovanje je
ostala sedaj veljavna rešitev, da izdaja soglasje za vpis pravic
do opravljanja zunanjetrgovinskega prometa v sodni register
Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino na podlagi
pogojev, določenih z zakonom in predpisom Zveznega izvršnega sveta. Pri registraciji zunanjetrgovinskih organizacij je
bil predlagan dodatni pogoj (minimum sredstev v poslovnem
skladu), da bi vplivali na to, da v zunanjetrgovinskem prometu
sodelujejo tiste organizacije, ki lahko dosežejo pozitivne
rezultate pri organizaciji izvoza in uvoza za druge, zlasti
proizvodne organizacije. Hkrati pa je bila razširjena tudi možnost, da se v zunanjetrgovinski promet vključi tudi več subjekporočevalec

tov (zadrug, zadružnih zvez, vseh oblik združevanja), zlasti če
ti subjekti izvažajo in uvažajo za lastne potrebe, kar vključuje
tudi vse oblike »drobnega gospodarstva, ki je sposobno proizvajati in izvažati lastne proizvode. Soglasje pristojnega
organa je ostalo zato, ker zanimanje organizacij in drugih
subjektov za neposredno vključevanje v zunanjetrgovinski
promet ni le ekonomsko, pač pa so navzoči tudi drugi razlogi
(službena potovanja v tujino, ustanovitev predstavništev
v tujini ipd.), kar potrjujejo številne organizacije, registrirane
za izvoz in uvoz (1.100), od česar jih le del dosega večje
rezultate pri izvozu in uvozu.
Pri reguliranju blagovnega režima so bili največji uspehi
doseženi pri deregulaciji, pooblastila zveznih organov pa so,
razen razvrščanja blaga na posamezne oblike izvoza in uvoza
(kar je ob liberalizaciji izvoza in uvoza dobilo povsem drugo
vlogo), omejena na intervenčne ukrepe zaradi zaščite domače
proizvodnje (zaščitna klavzula), varstva človekovega okolja
(prepoved uvoza škodljivih snovi) in morebiti, ob večjih motnjah na trgu pri uresničevanju proporcev plačilne bilance, na
sprejemanje ukrepov za spodbujanje izvoza in omejevanja
uvoza (začasni ukrepi). Glede vloge Zveznega sekretariata za
ekonomske odnose s tujino so ostala pooblastila, ki so nujna
za delovanje blagovnega režima (izdajanje dovoljenj, soglasij,
subsidiarna vloga organov, če se združeno delo ne dogovori
o delitvi kontingentov ter eventualno določanje dodatnih kontingentov uvoza zaradi izvoza ipd.).
Ne glede na število pooblastil v zakonu, razen ob večjih
motnjah pri uresničevanju proporcev plačilne bilance, je
namreč večina pooblastil definirana in omejena na reguliranje
zunanjetrgovinskega prometa na določenem področju. Kot
primer lahko vzamemo regulativo pri določanju in delitvi
kontingentov, kjer je vloga zveznih organov bolj usmerjena

poročevalec

v premagovanje monopolističnega obnašanja na domačem
trgu kot pa v omejitev izvoza ali uvoza.
Pri reguliranju posameznih zunanjetrgovinskih poslov in
gospodarskih storitev so ostala pooblastila za izdajo podzakonskih aktov, in sicer: za kompenzacijske posle s tujino,
sejemske kompenzacijske posle, zastopanje tujih firm v Jugoslaviji, posredovanje v zunanjetrgovinskem prometu, saj bi
vključevanje vseh poslov v zakon obremenilo zakon, le-ti pa
nimajo takega pomena, da bi bili urejeni z zakonom - poleg
natančnih pogojev in prepisovanja dokumentacije, način vlaganja zahtev, vsebine zahtev in podobno. Hkrati pa je opozorjeno, da tako urejanje olajšuje delo organizacijam združenega
dela, ker se ti podzakonski akti objavljajo v "Uradnem listu
SFRJ« in precej poenostavljajo postopek odobravanja teh
poslov ali registracije pogodb. Kot je že v obrazložitvi zakonskih določb poudarjeno, da je, čeprav so ti posli pravzaprav
izjema rednega poslovanja, pri urejanju kompenzacijskih
poslov z njihovim definiranjem in z zamenjavo precej storjenega za deregulacijo sklepanja drugih oblik v zvezi s posli.
Določeno število pooblastil za izdajo podzakonskih aktov
oziroma urejanje dela zunanjetrgovinskega prometa je v primerjavi s sedaj veljavnimi rešitvami v zakonu predlagano kot
novost, da bi zagotovili določeno raven zaščite domačih storitvenih organizacij združenega dela in da bi zagotovili instrumente ki jih poznajo tudi industrijsko visoko razvite države za
določene intervencije pri varstvu interesov posameznih subjektov in držav v celoti.
Zaradi specifičnosti zunanjetrgovinskega poslovanja in
potreb prilagajanja pogojem gospodarjenja v državi ter pogojem, ki veljajo na svetovnem trgu, pri čemer utegne poleg
pozitivnega vpliva priti tudi do negativnih vplivov na razvoj
domače proizvodnje in izvoza, mora torej ostati določena
stopnja regulative.
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OSNUTEK ZAKONA
o Jugoslovanski

DELOVNO GRADIVO

banki za mednarodno ekonomsko

sodelovanje (ESA - 568)
POVZETEK
- zagotovitev sredstev v tujini v imenu in za račun
Osnutek zakona je pripravljen v skladu s prihodnjimi
Jugoslovanske banke brez omejitev, ki so sedaj predpispremembami v gospodarskem in bančnem sistemu.
sane z zakonom.
Drugi viri sredstev so večinoma prevzeti iz sedanjega
Z zakonom predlagamo:
zakona, s tem da je v obrazložitvi zakona prikazana konstrukcija zagotavljanja določenega obsega sredstev
1. Naj se Jugoslovanska banka ustanovi kot specializiv naslednjih petih letih, katere obseg bi omogočil uspešno
rana bančna organizacija, katere ustanoviteljice so
poslovanje Jugoslovanske banke.
delovne organizacije, federacija, banke in druge družbene
4. Jugoslovansko banko uporabljajo njene ustanovitepravne osebe.
ljice v odvisnosti od višine sredstev, vloženih v njene
Delovne organizacije in druge družbene pravne osebe
sklade, in sicer v skladu z zveznim zakonom, ki ureja
pridobijo status ustanoviteljic Jugoslovanske banke z vpibančni sistem, in s statutom Jugoslovanske banke.
som in vplačilom sredstev v njene sklade ter s sprejetjem
5. Glede organov Jugoslovanske banke je bistveno
statuta Jugoslovanske banke.
poudariti, da voli člane izvršilnega odbora in kontrolnega
Zakon izrecno določa, da je federacija ustanoviteljica
odbora zbor Jugoslovanske banke izmed predstavnikov
banke.
ustanoviteljic, s tem da predstavnike federacije 'v izvršil2. Delovno področje poslovanja Jugoslovanske banke je
nem odboru (med katerimi je en predstavnik Narodne
razširjeno, tako da predlagamo, na/ banka opravlja:
banke Jugoslavije) in predsednika kontrolnega odbora
- kreditiranje priprave proizvodnje ladij in izvajanje inveimenuje Zvezni izvršni svet.
sticijskih del v tujini:
6. Glede skladov Jugoslovanske banke so ostale glavne
- kreditiranje kontranakupa v vezanih poslih v funkciji
sedanje rešitve. V nadaljnji delovni fazi v zvezi z izdajo
izterjave terjatev iz naslova izvoza.
tega zakona bo to poglavje spremenjeno v skladu z rešiPoleg navedenega imajo posli kreditiranja in refinancitvami zakona o temeljih bančnega in kreditnega sistema.
ranja enako možnost.
7. Poglavje o prehodnih in končnih določbah ureja
način in pogoje za začetek dela Jugoslovanske banke po
3. V zvezi s sredstvi sta tile novi rešitvi:
- sredstva ustanoviteljskih vlog, ki se po tem zakonu
tem zakonu, način njenega konstituiranja in druga vpraobravnavajo kot trajna vloga:
šanja.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: Jugoslovanska banka) se ustanovi kot specializirana bančna organizacija za financiranje in
zavarovanje izvoznih poslov in za opravljanje drugih poslov,
s katerimi se spodbujata in pospešujeta dolgoročno ekonomsko in finančno sodelovanje domačih družbenih pravnih oseb
s tujimi osebami.
Posli kreditiranja, refinanciranja in zavarovanja pred nekomercialnimi riziki, ki jih opravlja Jugoslovanska banka
v skladu s tem zakonom, so posebnega družbenega pomena.
Jugoslovanska banka je družbena pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, k-i so določene v ustavi
SFRJ in tem zakonu.
2. člen
Ustanoviteljice Jugoslovanske banke so delovne organizacije, federacija, banke in druge družbene pravne osebe.
Delovne organizacije, banke in druge družbene pravne
osebe pridobijo status ustanoviteljice Jugoslovanske banke
s sprejetjem statuta Jugoslovanske banke ter vpisom in vplačilom sredstev v skladu Jugoslovanke banke v višini in na
način, ki sta določena v statutu Jugoslovanske banke.
3. člen
Ustanoviteljice Jugoslovanske banke imajo v skladu s tem
zakonom in zveznim zakonom, ki ureja bančni sistem, predvsem tele pravice, obveznosti in odgovornosti:
1) da upravljajo Jugoslovansko banko in njeno poslovanje,
odvisno od višine sredstev, vloženih v sklđde Jugoslovanske
banke:
2) da odločajo o razporejanju prihodka Jugoslovanske
banke in so udeležene pri delitvi dobička sorazmerno s sredstvi, vloženimi v sklade Jugoslovanske banke;
3) da prevzamejo riziko za poslovanje Jugoslovanske
banke do višine sredstev, vloženih v sklade Jugoslovanske
banke
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4) da odločajo o sprejetju statuta in splošnih aktov Jugoslovanske banke, ki urejajo način poslovanja Jugoslovanske
banke, planov in letnih aktov poslovne politike;
5) da črpajo kredite v skladu s splošnimi akti Jugoslovanske banke.
4. člen
Medsebojna razmerja ustanoviteljic Jugoslovanske banke
in druga vprašanja ureja statut Jugoslovanske banke v skladu
s tem zakonom in zveznim zakonom, ki ureja bančni sistem.
Predlog statuta Jugoslovanske banke določi zbor Jugoslovanske banke.
Statut Jugoslovanske banke je sprejet, ko ga sprejmejo
njegove ustanoviteljice.
5. člen
Statut Jugoslovanske banke ureja predvsem: organizacijo
in poslovanje Jugoslovanske banke; pogoje in način za pridobitev in prenehanje statusa ustanoviteljice Jugoslovanske
banke; pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter
način prevzemanja rizika iz poslovanja Jugoslovanske banke;
upravljanje in odločanje v Jugoslovanski banki; sestav organov in njihovo delovno področje; izvolitev oziroma imenovanje in odpoklic oziroma razrešitev članov organov Jugoslovanske banke in njihovo odgovornost; sklade Jugoslovanske
banke in uporabo sredstev Jugoslovanske banke; določitev
poslovne politike Jugoslovanske banke; zastopanje in predstavljanje Jugoslovanske banke, poslovno tajnost; javnost
dela.
II. POSLOVANJE JUGOSLOVANSKE BANKE
6. člen
Jugoslovanska banka mora s svojim poslovanjem in
poslovno politiko na področju ekonomskega sodelovanja
Jugoslavije s tujino omogočiti:
1) razširitev in pospeševanje dolgoročnega gospodarskega
in finančnega sodelovanja domačih družbenih pravnih oseb
s tujimi osebami in njihov skupni nastop na tujem trgu;
poročevalec

2) organiziran nastop domačih družbenih pravnih oseb pri
dajanju ponudb in sklepanju izvoznih poslov na kredit ter pri
izterjavi zapadlih terjatev do tujih dolžnikov;
3) ustvarjanje finančnih in drugih pogojev za enakopravno
in uspešno vključevanje domačih družbenih pravnih oseb
v realizacijo projektov v svetu;
4) razvoj in pospeševanje izvoza opreme in ladij in izvajanja
investicijskih del v tujini ter usmerjanje izvoza v države in
območja trajnega pomena za jugoslovansko gospodarstvo.

14. člen
Jugoslovanska banka razvija in pospešuje poslovno sodelovanje z mednarodnimi finančnimi organizacijami pri izdelavi
in realizaciji projektov v tujini.
Jugoslovanska banka organizira in spodbuja udeležbo
jugoslovanskih organizacij pri realizaciji projektov v tujini, pri
katerih financiranju so udeležene mednarodne finančne organizacije.

7. člen
Jugoslovanska banka v skladu s tem zakonom in pod
pogoji, ki jih določi s svojimi splošnimi akti, daje kredite
delovnim organizacijam in refinancira kredite, ki so jih banke
dale tem organizacijam, in sicer:
1) za izvozne posle na kredit z rokom, daljšim od enega
leta, ki se nanašajo na izvoz opreme in ladij, izvajanje investicijskih del in zgraditev kompletnih objektov v tujini;
2) za pripravo in proizvodnjo opreme in ladij za izvoz, za
raziskovalna dela, izdelavo študij in projektov in za druge
aktivnosti pri pripravi izvoza na kredit;
3) za vlaganja v lastna in mešana podjetja v tujini in kredite,
ki jih delovne organizacije dajo svojim podjetjem v tujini za
osnovna in trajna obratna sredstva in za druge trajne oblike
navzočnosti na tujem trgu (konsignacije, leasing ipd.);
4) zakontranakupe v vezanih poslih zaradi izterjave terjatev
iz izvoza.

15. člen
Jugoslovanska banka daje pobudo za dogovarjanje in se
udeležuje dogovarjanja s svojimi ustanoviteljicami o financiranju in drugih vprašanjih v zvezi z organiziranim nastopom
v tujini in skupnim nastopom s tujimi osebami.
Jugoslovanska banka lahko opravlja posle, ki so ji zaupani
po prvem .odstavku tega člena.
16. člen
Jugoslovanska banka zavaruje izvozne posle pred nekomercialnimi riziki in sodeluje pri zavarovanju teh pbslov pred
nekomercialnimi riziki.
Izvorni posli se pred nekomercialnimi riziki zavarujejo
v skladu z zveznim zakonom, ki ureja financiranje in zavarovanje izvoznih poslov pred nekomercialnimi riziki, ter pod
pogoji, določenimi s splošnimi akti Jugoslovanske banke.
Jugoslovanska banka lahko sodeluje pri zavarovanju izvoznih poslov pred nekomercialnimi riziki samo s skupnostmi
premoženjskega in osebnega zavarovanja.

8. člen
Jugoslovanska banka refinancira kredite za posle izvoza
oborožitvenih sredstev in vojaške opreme, za katere Zvezni
izvršni svet določi, da se izvažajo na kredit, in za katere je
dano soglasje za izvoz na posamezna tržišča pod pogoji,
določenimi s splošnimi akti Jugoslovanske banke.
Zvezni izvršni svet lahko določi ugodnejše pogoje za kreditiranje določenih poslov izvoza oborožitvenih sredstev in
vojaške opreme od pogojev, določenih s splošnimi akti Jugoslovanske banke, samo v okviru in do višine sredstev, določenih za te namene v zakonu, ki določa prihodke federacije za
potrebe gospodarstva.
9. člen
Jugoslovanska banka refinancira kredite, ki so jih banke
dale tujemu kupcu ali naročniku del, tuji banki ali drugi tuji
osebi za izvozne posle iz 1. točke 7. člena tega zakona pod
pogoji, določenimi s splošnimi akti Jugoslovanske banke.
10. člen
Za izvozne posle iz 1. točke 7. člena tega zakona daje
Jugoslovanska banka kredite tujim kupcem ali naročnikom
del, tujjm bankam in drugim osebam v svojem imenu in za
svoj račun ali v svojem imenu in za račun delovne organizacije, ki je sklenila izvozni posel.
S splošnimi akti Jugoslovanske banke se določijo pogoji in
način odobravanja kreditov iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
Jugoslovanska banka mora s svojo poslovno politiko ohranjati realno vrednost vloženih sredstev in jih povečevati ter
zagotoviti redno plačevanje danih kreditov.
Realna vrednost vloženih sredstev iz prvega odstavka tega
člena se lahko ohranja prek revalorizacije glavnice ali revalorizacijskih in realnih obresti v skladu s pogodbo, sklenjeno
med Jugoslovansko banko in uporabniki sredstev.
12. člen
Jugoslovanska banka lahko sklepa s tujimi bankami in
drugimi tujimi osebami okvirne kreditne aranžmaje o pogojih
za kreditiranje izvoznih poslov, ki jih kreditira in refinancira
v skladu s tem zakonom.
13. člen
Jugoslovanska banka opravlja v okviru svojega poslovanja
tudi določene posle, ki so ji zaupali z zveznim zakonom ter
predpisi Zveznega izvršnega sveta, izdanimi na podlagi zveznega zakona.
poročevalec

17. člen
Jugoslovanska banka odloča o kreditiranju in refinanciranju, če je bila za terjatev v tujini sprejeta odločitev o zavarovanju posla pred nekomercialnimi riziki.
18. člen
Jugoslovanska banka v okviru svojega poslovanja opravlja
analitično-raziskovalna, informativna, posvetovalna in organizacijska dela na področju ekonomskega sodelovanja s tujino.

•

19. člen
Jugoslovanska banka lahko za posle, ki jih opravlja v skladu
s 7., 8. in 9. členom tega zakona, daje garancije do višine
svojega garancijskega potenciala.
Jugoslovanska banka lahko v zvezi s kreditnimi posli
s tujino in drugimi posli, ki jih opravlja v skladu s tem zakonom, opravlja posle plačilnega prometa s tujino.
20. člen
Jugoslovanska banka lahko v skladu s svojimi splošnimi
akti plasira sredstva, s katerimi posluje, v vrednostne papirje
tujih bank in drugih tujih finančnih institucij.

III. SREDSTVA ZA POSLOVANJE
JUGOSLOVANSKE BANKE
21. člen
Sredstva za poslovanje Jugoslovanske banke, razen za
opravljanje zavarovalnih poslov, se zagotavljajo iz tehle virov:
1) iz ustanoviteljskih vlog;
2) iz vlog federacije in drugih družbenopolitičnih skupnosti;
3) iz kreditov Narodne banke Jugoslavije;
4) iz bančnih kreditov;
5) iz zunanjih kreditov in depozitov;
6) iz emisije vrednostnih papirjev v državi in tujini;
7) od prodaje oziroma zastave domačih in tujih vrednostnih papirjev;
8) iz depozitov delovnih organizacij in bank z rokom, daljšim od enega leta;
9) iz drugih virov.
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22. člen
Za kreditiranje tujih kupcev ali naročnikov del, tujih bank in
drugih tujih oseb po 10. členu tega zakona lahko Jugoslovanska banka zagotovi sredstva tudi v tujini v svojem imenu in za
svoj račun ali v svojem imenu in za račun delovne organizacije, in sicer:
1) z najemanjem kreditov ali depozitov od tujih bank in
finančnih organizacij;
2) z emitiranjem vrednostnih papirjev v tujini;
3) s prodajo oziroma zastavo tujih vrednostnih papirjev.
23. člen
Federacija ima status ustanoviteljice Jugoslovanske banke.
Sredstva, ki jih federacija vplača v sklade Jugoslovanske
banke, se zagotovijo iz dela prihodkov od carine, drugih
uvoznih davščin in drugih izvirnih prihodkov federacije
v ustreznem odstotku v skladu z zveznim zakonom, s katerim
se za posamezno leto določijo prihodki federacije za potrebe
gospodarstva.
24. člen
Narodna banka Jugoslavije lahko v skladu s pooblastili,
določenimi v zakonu o Narodni banki Jugoslavije in enotnem
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih
bank avtonomnih pokrajin ter v skladu z ukrepi ekonomske
politike Jugoslavije predpiše za sredstva za opravljanje
poslov, določenih v tem zakonu: višino obvezne rezerve pri
Narodni banki Jugoslavije, pogoje in način uporabe te
rezerve, ohranjenje minimalne likvidnosti, strukturo plasmajev po rokih dospelosti ter usklajevanje rokov plasmajev
s strukturo vira sredstev po njihovih rokih, minimalni znesek
posebne likvidnostne rezerve ter obveznost Jugoslovanske
banke, da ima določeni znesek v devizah ali drugih deviznih
likvidnih plasmajih kot minimalno rezervo za ohranjanje likvidnosti v plačilih s tujino.
25. člen
Sredstva za zavarovanje izvoznih poslov so:
1) zavarovalne premije in sredstva varnostne rezerve, ki jih
zavarovanci vplačajo v Jugoslovansko banko, ter sredstva
sklada varnostne rezerve in preventivnega sklada;
2) sredstva, ki jih federacija zagotovi v skladu z zveznim
zakonom, ki ureja financiranje in zavarovanje izvoznih poslov
pred nekomercialnimi riziki.

IV. UPRAVLJANJE JUGOSLOVANSKE BANKE
IN ORGANI JUGOSLOVANSKE BANKE
26. člen
Jugoslovansko banko upravljajo njene ustanoviteljice
v odvisnosti od višine sredstev, vloženih v sklade Jugoslovanske banke v skladu z zveznim zakonom, ki ureja bančni
sistem, in statutom Jugoslovanske banke.
27. člen
Organ upravljanja Jugoslovanske banke je zbor Jugoslovanske banke, ki ga sestavljajo delegati ustanoviteljic Jugoslovanske banke.
28. člen
Zbor Jugoslovanske banke.
1) sprejme statut Jugoslovanske banke in splošne akte, ki
urejajo pogoje za kreditiranje, refinanciranje in zavarovanje;
2) sprejme akte poslovne politike Jugoslovanske banke in
ukrepe za njeno uresničevanje;
3) sprejme finančni plan Jugoslovanske banke;
4) sprejema poročilo o poslovanju, zaključni račun Jugoslovanske banke in odloča o uporabi in razporejanju ustvarjenega prihodka;
5) odloča o včlanitvi Jugoslovanske banke v domače in tuje
finančne institucije, trg denarja in vrednostnih papirjev, ipd.;
6) odloča tudi o drugih vprašanjih v skladu s statutom.
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29. člen
Izvršilni organi Jugoslovanske banke sta izvršilni odbor in
kontrolni odbor.
Člane izvršilnega odbora in kontrolnega odbora izvoli zbor
Jugoslovanske banke izmed predstavnikov delovnih organizacij, bank in drugih družbenih pravnih oseb, ki imajo status
ustanoviteljice Jugoslovanske banke.
Zvezni izvršni svet imenuje dva predstavnika federacije
v izvršilni odbor Jugoslovanske banke.
Predsednika in namestnika predsednika izvršilnega odbora
izvolili zbor Jugoslovanske banke.
Zvezni izvršni svet imenuje predsednika in namestrtika
predsednika kontrolnega odbora.
30. člen
Organi poslovanja Jugoslovanske banke so predsednik
Jugoslovanske banke, odbor za zavarovanje in kreditni odbor.
Člane odbora za zavarovanje in kreditnega odbora izvoli
zbor Jugoslovanske banke izmed delavcev delovne skupnosti
Jugoslovanske banke.
Predsednik Jugoslovanske banke in njegov namestnik sta
istočasno predsednika oziroma namestnika predsednika
odbora za zavarovanje in kreditnega odbora.
31. člen
S statutom Jugoslovanske banke ali sklepom Skupščine
Jugoslovanske banke se lahko ustanovijo tudi drugi organi
Jugoslovanske banke.
32. člen
Predsednika in namestnika predsednika Jugoslovanske
banke izvoli in razrešuje zbor Jugoslovanske banke na predlog Zveznega izvršnega sveta.
Predsednik Jugoslovanske banke ima namestnika.
Predsednik Jugoslovanske banke predstavlja in zastopa
Jugoslovansko banko in je odgovoren za zakonitost njenega
dela.
Natančnejše določbe o pogojih za izvolitev, načinu ter izvolitvi in razrešitvi ter o pravicah in dolžnostih predsednika
Jugoslovanske banke in njegovega namestnika se določijo
s statutom Jugoslovanske banke.
33. člen
Strokovne in druge posle za Jugoslovansko banko opravlja
delovna skupnost Jugoslovanske banke.
Delovna skupnost se ustanovi in uresničuje pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z zveznim zakonom, ki ureja
bančni sistem, in drugimi zveznimi zakoni.
V. SKLADI JUGOSLOVANSKE BANKE1'
34. člen
Jugoslovanska banka ima tele sklade:
1) sklad solidarne odgovornosti;
2) rezervni sklad;
3) sklad osnovnih sredstev;
4) preventivni sklad;
5) sklad varnostne rezerve.
Jugoslovanska banka lahko na podlagi statuta Jugoslovanske banke in sklepa svojih ustanoviteljic ustanovi tudi druge
i sklade.
35. člen
Sredstva sklada solidarne odgovornosti, rezervnega sklada
in sklada osnovnih sredstev se oblikujejo iz vloženih sredstev
ustanoviteljic Jugoslovanske banke.
Sredstva, vložena v sklade iz prvega odstavka tega člena, se
vodijo na ime ustanoviteljic Jugoslovanske banke in se obrav1) Poglavje o skladih Jugoslovanske banke bo usklajeno z rešitvami v skladu z zakonom, ki ureja bančni sistem, upoštevajoč pri
tem tudi specifičnosti poslovanja te banke.
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navajo kot trajna ustanoviteljska vloga, ki se lahko prenese na
druge družbene pravne osebe.
Ustanovitelji Jugoslovanske banke lahko v svojem interesu
in v interesu razvoja poslovanja Jugoslovanske banke odločijo, da se dobiček, ustvarjen s poslovanjem Jugoslovanske
banke, v celoti ali delno vloži v sklade iz prvega odstavka tega
člena.
36. člen
Višina sredstev v skladu solidarne odgovornosti znaša najmanj 5% stanja plasmajev, za katere Jugoslovanska banka
prevzema riziko, po zaključnem računu za predhodno leto.
Sredstva rezervnega sklada ne smejo biti nižja od 3% stanja
plasmajev, za katere Jugoslovanska banka prevzema riziko, po
zaključnem računu za predhodno leto.
Sredstva skladov iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo v skladu z zveznim zakonom, ki ureja bančni sistem.
37. člen
Sredstva preventivnega sklada in sklada varnostne rezerve
se oblikujejo iz bruto zavarovalnih premij.
Višina sredstev skladov iz prvega odstavka tega člena ter
način njihove uporabe se določi s statutom Jugoslovanske
banke.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Jugoslovanske banke, konstituiran po samoupravnem sporazumu o ustanovitvi Jugoslovanske banke z dne 21. januarja
1988, predlog statuta Jugoslovanske banke po poprejšnjem
mnenju Zveznega izvršnega sveta.
Predlog statuta iz prvega odstavka tega člena sprejmejo
federacija in zainteresirane družbene pravne osebe iz 2. člena
tega zakona na način in pod pogoji, ki jih določa predlog
statuta.
40. člen
Ustanoviteljice Jugoslovanske banke, ki so sklenile samoupravni sporazum o ustanovitvi Jugoslovanske banke, niso pa
pridobile statusa ustanoviteljice Jugoslovanske banke po tem
zakonu, lahko sredstva, ki se vodijo na njihovo ime v skladih
Jugoslovanske banke, dvignejo ali prenesejo na druge ustanoviteljice pod pogoji in na način ter v rokih, ki so določeni
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Jugoslovanske
banke, v delu, ki se nanaša na prenehanje statusa ustanoviteljice.
Določbe samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Jugoslovanske banke, ki se nanašajo na odgovornost njenih ustanoviteljic za obveznosti Jugoslovanske banke, se uporabljajo za
ustanoviteljice, ki ne pridobijo tega statusa po tem zakonu,
dokler ne poravnajo teh obveznosti.
41. člen
Določbe tega zakona, ki urejajo poslovanje Jugoslovanske
banke, se uporabljajo po poteku roka iz 38. člena teqa zakona.

38. člen
Jugoslovanska banka, ki je bila ustanovljena z zakonom
o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje (Uradni list SFRJ št. 37/87 in 36/88), nadaljuje z delom in
mora uskladiti svoje splošne akte, organizacijo dela in poslovanje s tem zakonom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

42. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon
o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje (Uradni list SFRJ št. 37/87 in 36/88).

39. člen
Da bi se ustvarili pogoji za začetek dela in konstituiranje
Jugoslovanske banke v skladu s tem zakonom, določi zbor

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

OBRAZLOŽITEV
I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta 5. točka prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po
zveznih organih ureja sistem zunanjetrgovinskega in deviznega poslovanja in drugega ekonomskega poslovanja s tujino
in zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov na teh področjih ter
osnutek XI. amandmaja ustave SFRJ'.
> Za sprejetje tega zakona je po 2. točki drugega odstavka
286. člena ustave SFRJ pristojen Zbor republik in pokraiin
Skupščine SFRJ.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE
TREBA UREDITI Z OSNUTKOM ZAKONA, IN
RAZLOGI ZARADI KA TERIH JE TREBA ZAKON
IZDATI
1. Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje je bila ustanovljena z zveznim zakonom leta 1978
Zakon med drugim predpisuje posle, ki jih mora banka opravljati, ter vire sredstev, iz katerih se bodo zagotavljala sredstva
potrebna za delo Jugoslovanske banke. Doslej pa ni bilo
'Z XI. amandmajem ustave SFRJ (s katerim se nadomesti 39. člen
ustave SFRJ) je treba urediti:
- da so lahko banke ustanoviteljice specializiranih bank;
- da so lahko družbenopolitične skupnosti ustanoviteljice Jugoslovanske banke;
- da banka posluje v svojem imenu in za svoj račun;
- da se sredstva, vložena kot ustanoviteljske vloge obravnavajo
kot delniške vloge, v zvezi s tem pa tudi pravica upravljanja v sorazmerju z višino vloženih sredstev.
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rešeno vprašanje stabilnih in trajnih virov sredstev, tako da
problem pomanjkanja sredstev zelo vpliva na uresničitev programov izvoznega gospodarstva, ki uporablja kredite Jugoslovanske banke.
Zakon o Jugoslovanski banki določa, da so posli Jugoslovanske banke posebnega družbenega pomena, ki je predvsem v povezovanju našega gospodarstva in bank s tujim
kapitalom in s številnimi tujimi državami, zlasti kjer to zahtevajo interesi Jugoslavije. Z uresničevanjem izvoznih programov banke se ne uresničujejo samo cilji ustanoviteljev Jugoslovanske banke, temveč tudi cilji in naloge ekonomske politike Jugoslavije na področju ekonomskih odnosov s tujino
Ustanovitelji Jugoslovanske banke so izvozniki oziroma
proizvajalci ladij, opreme in izvajalci investicijskih del v tujini.
Svoj izvoz lahko realizirajo samo z dolgoročnim kreditiranjem, zaradi česar te delovne organizacije v naših razmerah
ne morejo za lastne akumulacije zagotoviti sredstev, potrebnih za odobritev kreditov, katerih rok je povprečno 7 let.
Poslovne banke, ki spremljajo izvozno gospodarstvo, prav
tako ne morejo v celoti finančno podpirati kreditiranje izvoza.
Zato je nedvomno v interesu vsaj približno enakopravnega
položaja naših izvoznikov kapitalnih dobrin na svetovnem
trgu potrebna za ta izvoz podpora širše družbene'skupnosti.
Jugoslovanski banki je treba zagotoviti vse pogoje, da lahko
opravlja podobno funkcijo kot analogne institucije v drugih
državah tržnega gospodarstva.
,,2' V„?.DItaliji
A' naitd.
Japonskem,
Španiji,
Belgiji,parastaAvstriji
Nemčiji,
so izvoznev Avstraliji,
banke tega
tipa povsem
talne institucije, ki jim država zagotavlja sredstva včasih
z neposrednimi dotacijami iz proračuna, včasih pa z velikimi
subvencijami.
Sredstva za podporo izvoza kapitalnih dobrin se oblikujejo,
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odvisno od institucionalnih rešitev. Sredstva izvirajo iz proračuna; posebnih državnih skladov; državnih posojil ali državnega kapitala, obveznic in delnic. Delež poslovnih bank,
izvoznikov in zasebnih zavarovalnih institucij niha od izključitve zasebnih subjektov do sistemov, ki vztrajajo na sodelovanju zasebnih in državnih subjektov. Za vse brez izjeme pa je
skupno to, da je država navzoča pri oblikovanju kapitala.
Delež države se lahko v grobem razdeli na tri osnovna področja:
a) obrestna politika — Vlade ponavadi analizirajo učinke
obrestnih mer na ceno izvoznega proizvoda in konkurenčnost
izvoznikov. Najpogosteje subvencionirajo obrestne mere,
tako da banka, ki odobri kredit, zaračuna manj sredstev izvoznikom. To se opravi z mehanizmom refinanciranja centralne
banke ali z direktnim subvencioniranjem komercialnih bank.
Na primer že leta 1980 je Velika Britanija za subvencioniranje
obresti porabila približno 500 milijonov funtov;
b) garantiranje in zavarovanje izvoznih kreditov — Namen
mehanizma zavarovanje je, da država zagotovi bankam, ki
financirajo izvoz, zadostno zanesljivost (zmanjša riziko pred
neplačilom) in jih tako spodbuja, da odobrava izvozne kredite.
Večinoma oblikuje sredstva za garantiranje in zavarovanje
centralna banka ali posebne institucije kot vladni agenti;
c) izvozno financiranje ali refinanciranje —Z ustanovitvijo
posebnih institucij za financiranje izvoza in z zagotovitvijo
kapitala za njegovo aktiviranje ustvarja država kapital, s katerim stalno financira izvoz na kredit, s tem pa se vzdržujejo in
razvijajo tudi glavne panoge kot opore industrijskega in družbenega razvoja države.
3. Jugoslavija je bila prva država v razvoju, ki je začela
z institucionalnim razvojem kreditiranja in zavarovanja izvoza
kapitalnih dobrin. Ta potreba je bila spoznana relativno zgodaj _ v šestdesetih letih, povzročila pa jo je nujnost prilagojevanja izvozne ponudbe prevladujočim razmeram na svetovnem trgu. Razvoj institucij in prakse kreditiranja je bil upočasnjen z notranjimi tekočimi ekonomskimi in političnimi problemi, ki so v glavnem prišli do izraza v nepravočasnem in
nezadostnem zagotavljanju sredstev za izvozno kreditiranje.
V vsem dvajsetletnem obdobju jugoslovanskega razvoja
sistema financiranja izvoza se je večina sredstev zagotavljala
z letnimi ukrepi, kar je povzročilo:
a) da institucije in izvozniki porabijo največ časa za zagotavljanje sredstev in da za to uporabljajo najustvarjalnejše
kadre na škodo angažiranja pri osvajanju tujega trga, pospeševanja izvoza in razvoja;
b) da se ohrani načelo financiranja izvoza iz skladov, zaradi
česar so neekonomski faktorji bistveno vplivali na odločitve
o kreditiranju, s čimer je bil razvoj izvoza na kredit upočasnjen in usmerjen na slabše trge, z dolgoročnimi negativnimi
vplivi na razvoj izvoza, sistema kreditiranja in izvoznikov.
Zato je nujno dolgoročno rešiti problem financiranja izvoza.
To pomeni, da je treba ustvariti kapital za financiranje izvoza,
za uporabo katerega bi veljala smotrna ekonomska merila,
s čimer bi se zagotovila njegova reprodukcija, tako da bi bil
problem sredstev v glavnem rešen za nekaj let, družba pa ne
bi morala vsako leto ustvarjati novih 100% sredstev za te
namene.
.
Upoštevati je treba dejstvo, da so dosedanji plasmaji ob
posredovanju banke že oblikovali terjatve do tujine v znesku
približno 2,3 mrd dolarjev. Po podatkih Narodne banke znašajo letna odplačila za te terjatve v letu 1987 — 540 mio
dolarjev s tendenco rasti. Poleg teh odplačil znašajo plačane
obresti 64 mio dolarjev. Dolarska plačila iz naslova bančnih
plasmajev znašajo približno 380 mio dolarjev in se približujejo
letni dolarski vrednosti intervencije banke, ki je v letu 1987
znašala 443 mio dolarjev. Na podlagi tega se nedvomno
vsiljuje sklep, da bi se z realizacijo bančnih plasmajev, — če bi
dosledno spremljala spremembe tečaja dinarja, zagotovila
večina sredstev.
Vse to kaže, da je končno treba določiti stabilne vire za
kreditiranje izvoza ali, bolje rečeno, onemogočiti nadaljnjo
dosedanjo prakso. Letni zneski potrebnih sredstev so dosegli
kritične velikosti v primerjavi z razpoložljivo akumulacijo.
Dosedanji sistem je treba zamenjati z novim, ki bi zagotovil
dva glavna pogoja:
— ustvarjanje lastnega kapitala, ki bi kril povprečno vsaj
70% letnih potreb po kreditiranju izvoza,
— uvedbo mehanizma •>čuvanja substance« kapitala, ki se
uporablja za kreditiranje izvoza. Nov način bi se tako vključil
v tekočo gospodarsko reformo in ustavne spremembe.
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V interesu stabilizacije in razvoja sistema financiranja
izvoza na kredit bi bile dokončne rešitve za oblikovanje
potrebnega kapitala banke podlaga za njeno nadaljnje delo,
in sicer s posebnim poudarkom na metodah in načelih bančnega poslovanja.
III. NAČELA, PO KATERIH MORA BITI UREJENO
RAZMERJE NA PODROČJU, KI GA UREJA TA
ZAKON, NAMEN, KI GA ŽELIMO DOSEČI, IN
POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV
Načela, po katerih bo urejeno poslovanje Jugoslovanske
banke, izhajajo iz dokumentov komisije za reformo gospodarskega sistema, in v zvezi s tem iz predloga za dopolnitev
osnutka XI. amandmaja ustave SFRJ. Ta banka mora namreč
biti konstituirana tako, da so njeni ustanovitelji poleg federacije tudi organizacije združenega dela, banke in druge družbene pravne osebe.
Sredstva, vložena kot ustanoviteljske vloge, morajo biti
obravnavana kot trajna vloga (delnic), s katerimi lahko banka
posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Naslednje glavno načelo je, da mora banka s svojim poslovanjem zagotoviti ohranitev realne vrednosti plasiranih sredstev. To pa zato, ker je banka pri svojem poslovanju usmerjena izključno v financiranje dolgoročnih izvoznih poslov
(povprečni rok kreditiranja je 7 let).
Takšne rešitve je treba sprejeti zato, ker izvozniki oziroma
proizvajalci opreme in ladij ter izvajalci investicijskih del ne
morejo plasirati svojih proizvodov na svetovnem trgu, če jim
s tem zakonom niso zagotovljena sredstva, potrebna za dolgoročno kreditiranje. Tako bi se omogočilo, da bi bili lahko
naši izvozniki konkurenčni na svetovnem trgu.
IV. FINANČNA SREDSTVA, POTREBNA ZA
IZVAJANJE TEGA ZAKONA, IN NAČIN NJIHOVE
ZAGOTOVITVE
Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz
proračuna federacije.
V. POJASNILO TEMELJNIH PRAVNIH
INSTITUTOV IZ OSNUTKA ZAKONA
V temeljnih določbah je izrecno predpisano, da se s tem
zakonom ustanovi banka kot specializirana bančna organizacija (1. člen). Ta rešitev je bistveno drugačna od dosedanje,
po kateri je bila Jugoslovanska banka ustanovljena s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi banke.
V zakonu je ostala sedanja rešitev, da so posli kreditiranja,
refinanciranja in zavarovanja pred nekomercialnimi riziki, ki
jih opravlja Jugoslovanska banka, posebnega družbenega
pomena. Ta oseben družbeni pomen je predvsem v povezovanju našega gospodarstva in bank s tujim kapitalom in z zelo
številnimi tujimi državami, zlasti kjer to zahtevajo interesi
Jugoslavije. Z uresničevanjem izvoznih programov banke se
ne uresničujejo samo cilji ustanoviteljic Jugoslovanske
banke, temveč tudi cilji in naloge ekonomske politike Jugoslavije na področju ekonomskih odnosov s tujino.
Ustanoviteljice Jugoslovanske banke so poleg federacije
tudi OZD, banke in druge družbene pravne osebe (2. člen).
Organizacije združenega dela ter druge družbene pravne
osebe pridobijo status ustanoviteljic Jugoslovanske banke
z vpisom in vplačilom sredstev v sklade Jugoslovanske banke
in sprejetim statutom.
Zakon izrecno določa, da je federacije ustanoviteljica
banke. Po zakonski zasnovi pa lahko tudi druge družbenopolitične skupnosti pridobijo status ustanoviteljic, če so zainteresirane, in sicer pod pogoji in na način, ki bodo določeni
s stautom Jugoslovanske banke.
Sredstva ustanoviteljske vloge federacije bodo v ustreznem
odstotku zagotovljena iz dela prihodkov od carine, drugih
uvoznih davščin in drugih izvirnih prihodkov federacije
z zveznim zakonom, ki določa prihodke federacije za potrebe
gospodarstva (23. člen).
V 3. členu osnutka zakona so določene osnovne pravice in
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obveznosti ter odgovornosti ustanoviteljic Jugoslovanske
banke, s tem da se lahko s statutom banke določijo tudi druge
pravice in obveznosti v skladu z rešitvami, ki bodo urejene
z zveznim zakonom, ki ureja bančni sistem.
Novost v tej določbi je opredelitev, da se pravica upravljanja, delež pri delitvi dohodka in obveznost prevzemanja rizika
za poslovanje banke uresničujejo v sorazmerju z višino sredstev, vloženih v sklade Jugoslovanske banke.
V 4. členu osnutka je urejeno, da statut Jugoslovanske
banke sprejeme zbor Jugoslovanske banke, medtem ko je v 5.
členu osnutka zakona urejeno, katera vprašanja se posebej
uredijo s statutom Jugoslovanske banke.
V poglavju, v katerem je urejeno poslovanje Jugoslovanske
banke, je pomembno poudariti, da se sedaj predlaga enaka
možnost neposrednega kreditiranja izvoznikov in tujih
kupcev ter refinanciranje kreditov, ki so jih odobrile poslovne
banke (kar je v primerjavi z dosedanjo rešitvijo novost, ker je
lahko banka doslej samo izjemoma kreditirala izvoznike in
kupce).
Bistvena novost je, da se v 7. členu osnutka zakona predlaga tudi odobritev kreditov za pripravo in proizvodnjo
opreme in ladij ter za raziskovalna dela, izdelavo študij in
projektov ter drugih dejavnosti za pripravo izvoza na kredit.
V zvezi s to rešitvijo je bistveno poudariti:
~ da je opravljanje teh poslov v funkciji poslovnega bančništva, ker lahko poslovna banka neposredno uresničuje sodelovanje z izvozniki, spremlja uresničevanje priprav in proizvodnje ter s tem v zvezi namensko uporabo odobrenih kreditov;
- da je za kreditiranje teh poslov treba zagotoviti precejšnja
sredstva, ker bo drugače vprašljiva realizacija dogovorjenih
izvoznih poslov za kredit iz 1. točke 7. člena idr.
Zato se zastavlja vprašanje smotrnosti rešitve, da Jugoslovanska banka odobri tudi te kredite, če so tovrstni posli sicer
v funkciji poslovnega bančništva.
Poleg tega je nova rešitev v 4. točki 7. člena, po katerem je
Jugoslovanski banki omogočeno tudi kreditiranje kontranakupa v vezanih poslih, ki so v funkciji izterjave terjatev iz
naslova izvoza.
Glede na sedanjo rešitev v zvezi s kreditiranjem tujih
kupcev in tujih bank je pomembna novost v 10. členu osnutka
zakona, s katero je predvideno, da banka odobri kredite iz 1.
točke 7. člena v svojem imenu in za svoj račun brez omejitve.
V sedanjem zakonu je bila namreč ta rešitev omejena samo
pod pogoji, določenimi z zakonom.
Usmeritev v kreditiranje zunanjega kupca zagotavlja tele
prednosti:
- plasma je zanesljivejši, ker se lahko lažje zavaruje pri
mednarodnih zavarovalnih institucijah, obstaja pa tudi mednarodni sekundarni trg;
- plasma v obliki deviznih terjatev omogoča banki večje
možnosti za najemanje kreditov v tujini in s tem boljše oblikovanje poslovnega kapitala ter ravnovesje med aktivo in pasivo;
- problem tečajnih razlik je omejen na tisti minimum, ki ga
normalno srečamo pri vseh tujih bankah, ki poslujejo z devizami in zlatom;
- gradijo se lahko temeljitejša in intenzivnejša razmerja
z Narodno banko Jugoslavije;
- jugoslovanska zunanja in zunanjeekonomska politika
dobita v Jugoslovanski banki kot parastatalni instituciji prvorazredni organizem za izvajanje določene politike do držav,
kupcev jugoslovanskih kapitalnih dobrin.
Krediti kupcu omogočajo Jugoslovanski banki, da oblikuje
večji poslovni kapital z uporabo zunanjih posojil.
Za druge poslovne funkcije banke so ostale rešitve iz sedanjega zakona.
V tem poglavju je posebej urejeno vprašanje (11. člen)
v zvezi z ohranitvijo realne vrednosti plasiranih sredstev.
V zvezi z viri sredstev je v zakonu prevzet del sedanjih
rešitev, za katere menimo, da bi bile lahko v funkciji zagotavljanja trajnih in stabilnih virov sredstev.
Nove rešitve so:
- sredstva ustanoviteljskih vlog, ki se po tem zakonu obravnavajo kot trajna vloga (sredstva organizacij, bank in federacije);
- zagotavljanje sredstev v tujini v imenu in za račun banke
brez omejitev, ki so bila doslej predpisana z zakonom.
Z zakonom določeni viri sredstev bodo omogočili poslovaporočevalec

nje banke. če se oblikuje nujni stalni kapital banke v naslednjem petletnem obdobju (1989-1993). upoštevajoč 6 možnih
virov sredstev.
Orientacijski znesek potrebnih sredstev bi znašal 480 mio
USD na leto oziroma 820 mrd din (računano po fiksnem tečaju
1700 din za 1 USD), kolikor je znašala dinarska protivrednost
osnove za refinanciranje izvoza, načrtovanega za leto 1988,
povečana za 6%.
Predlagana zasnova zagotovitve trajnih in stabilnih virov
temelji na naslednjem:
- da se kratkoročni krediti narodnih bank izterjajo s stanjem
31. 12. 1987,
- da se združena sredstva poslovnih bank s stanjem 31. 12.
1988 transformirajo v njihove delnice,
- da poslovne banke v letu 1989 z vpisom obveznic ali
delnic zagotovijo 100 mrd. dinarjev.
- sredstvih federacije iz naslova stimulacij,
- da Narodna banka Jugoslavije na podlagi vrednostnih
papirjev za zunanje terjatve, ki jih bo imela Jugoslovanska
banka y svojem portfelju, zagotovi 100 mrd dinarjev.
- drugi del sredstev v letu 1989 bi se zagotovil iz replasmaja
in aktivnosti banke na trgu vrednostnih papirjev.
V naslednjih letih do leta 1993 bi se sredstva zagotavljala iz
istih virov, s tem da bi bil delež sredstev federacije, narodnih
bank in poslovnih bank iz leta v leto veliko manjši. Ker
v 5 letih, kolikor bi se zagotavljala sredstva iz predvidenih
virov, ne bi bilo odplačil za črpane kredite, bi se leta 1993
kapital oblikoval iz replasmaja y višini približno 72,2% sredstev, potrebnih za refinanciranje in kreditiranje, oziroma
v omenjenem letu bi se oblikoval kapital, zadosten za refinanciranje dinarske protivrednosti 480 mio USD (tečaj 1700 din za
1 USD).
Ostali del potrebnih sredstev bi se zagotovil bodisi od
udeležencev pri oblikovanju kapitala bodisi z ukrepi tekoče
ekonomske politike ali kako drugače glede na gibanje pri
izvozu kapitalnih dobrin.
S takšnim načinom zagotavljanja srestev bi bilo realno
omogočeno, da lahko Jugoslovanska banka reproducira
stalno kreditiranje te ravni izvoza, če zagotovi plačilo realne
substance črpanega kredita na način, določen v 11. členu
osnutka zakona.
1. Sredstva narodnih bank
Delež narodnih bank pri zagotavljanju sredstev bi se realiziral iz dveh naslovov:
- s konverzijo sedanjih kratkoročnih kreditov s stanjem na
dan 31. 12. 1987 v dolgoročni kredit z odplačilnim rokom 20
let in 5-letno čakalno dobo ob ugodnejši obrestni meri,
- z deležem narodnih bank v letu 1989 pri odkupu vrednostnih papirjev za zunanje terjatve, ki so v portfelju Jugoslovanske banke, ali eventualno z reeskontom omenjenih kreditov
v znesku 100 mrd din. Iz tega naslova bi bile narodne banke
udeležene v virih sredstev, in sicer:
v letu 1990 z 81 mrd din;
v letu 1991 s 63 mrd din;
v letu 1992 s 44 mrd din;
v letu 1993 s 25 mrd din.
Računati je treba tudi s tem, da je treba spremeniti in
dopolniti dva sedaj veljavna zakona o spreminjanju kratkoročnih kreditov narodnih bank v dolgoročne, s čimer bi se podaljšali roki za vračilo teh kreditov za pet let in 5-letno čakalno
dobo.
S takšnim načinom deleža narodnih bank pri financiranju
izvoza kapitalnih dobrin na kredit bi se le-te prilagodile novi
vlogi v sistemu ekonomskih odnosov s tujino.
Poudarjeno je, da je treba za realizacijo potrebnih sredstev
iz tega vira do konca leta 1988 sprejeti zakon o spreminjanju
kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski banki, v dolgoročne kredite za namene kreditiranja izvoza s stanjem na dan
31. 12. 1987 ter spremeniti in dopolniti zakon o konverziji (dva
zakona, ki sta bila izdana v letih 1983 in 1986).
2. Sredstva federacije
Delež federacije pri oblikovanji^ stalnega kapitala banke je
prioritetnega in izjemnega pomena.
Bližnja reforma gospodarskega sistema in sistema ekonomskih odnosov s tujino mora realno določiti politiko tečaja ■
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dinarja, ki bi se oblikovala na svobodnejšem deviznem trgu.
S tem bi se objektivno zmanjšala potreba po visokih izdatkih
za tečajne ingrediente. Z zmanjšanjem teh izdatkov^ bi se
nesporno sprostil del sredstev carine in carinskih davščin, ki
se namensko usmerjajo v stimulacijo izvoza.

4. Sredstva ustanoviteljic banke
Ustanoviteljske vloge se morajo obravnavati kot delnice,
vendar bi bil najmanjši znesek vloge limitiran s statutom
banke.

Sredstva od carine in drugih uvoznih davščin se usmerjajo
v intervencije v gospodarstvu na podlagi posebnega zakona,
ki se izda vsako leto.

5. Sredstva, ustvarjena z bančnim poslovanjem
Z zakonom je določeno, da banka pridobiva sredstva z emisijo vrednostnih papirjev v državi in tujini in jih vnovčuje. Za
kreditiranje kupcev v tujini lahko banka zagotovi sredstva
z najemanjem kreditov v tujini v svojem imenu in za svoj račun
ali z najemanjem kreditov v svojem imenu in za račun izvoznikov. Pomemben vir bi bila tudi uporaba zunanjih depozitov,
emisija vrednostnih papirjev v tujini in vnovčenje zunanjih
vrednostnih papirjev (forfetiranje).
V priloženi tabeli na 33 strani je prikaz predlaganega
modela za oblikovanje predlaganega obsega sredstev
v obdobju 1989-1993.
26. do 33. člen osnutka zakona urejajo upravljanje Jugoslovanske banke in njene organe.
Jugoslovansko banko uporabljajo njene ustanoviteljice
v odvisnosti od višine sredstev, vloženih v sklade banke,
v skladu z zveznim zakonom, ki ureja bančni sistem, ter
statutom Jugoslovanske banke.
Glede organov Jugoslovanske banke je bistveno poudariti,
da voli člane izvršilnega odbora in kontrolnega odbora zbor
Jugoslovanske banke izmed predstavnikov ustanoviteljic,
s tem da predstavnike federacije v izvršilni odbor (med katerimi je en predstavnik NBJ) ter predsednika kontrolnega
odbora imenuje Zvezni izvršni svet. Člane odbora za zavarovanje in kreditnega odbora ter poslovne organe Jugoslovanske banke voli prav tako zbor Jugoslovanske banke, vendar
izmed delavcev delovne skupnosti Jugoslovanske banke.
Predsednik Jugoslovanske banke je njen poslovni organ, ki
ga voli zbor Jugoslovanske banke na predlog ZIS, s tem. da
sta predsednik Jugoslovanske banke in njegov namestnik po
svojem položaju predsednik in namestnik predsednika
odbora za zavarovanje in kreditnega odbora.
Glede bančnih skladov banke so ostale glavne sedanje
rešitve, katerih nadaljnja razčlenitev bo urejena s statutom
banke. Nova rešitev je v zvezi s sredstvi, vloženimi v sklade
banke, tako, da se obravnavajo kot trajna ustanoviteljska
vloga.
Najverjetneje se bo to poglavje spremenilo v skladu z rešitvami zakona o temeljih bančnega in kreditnega sistema, ki se
mora šele pripraviti za postopek v Skupščini SFRJ.
Poglavje o prehodnih in končnih določbah ureja način in
pogoje za začetek dela Jugoslovanske banke po tem zakonu,
način njenega konstituiranja in druga vprašanja.

Z dopolnitvijo zakona o določitvi prihodkov federacije, ki se
uporabljajo za potrebe gospodarstva, je treba določiti odstotek izločanja za potrebe kreditiranja izvoza kapitalnih dobrin
na kredit ter najvišji znesek, do katerega se bodo sredstva
izločala med letom, in sicer na posebni račun Jugoslovanske
banke. Glede na predvideno dinamiko bi bilo treba ta odstotek določati posebej za vsako leto.
3. Sredstva poslovnih bank
Od leta 1989 se računa z realno precej manjšim deležem
poslovnega bančništva pri zagotavljanju sredstev.
Združena sredstva poslovnih bank iz naslova samoupravnih
sporazumov bi bilo treba s stanjem na dan 31. 12. 1988
spremeniti v njihove ustanoviteljske vloge v sklade banke.
Bistven pogoj za to so ustrezne spremembe gospodarskega
sistema, zlasti v delu, ki se nanaša na mesto in vlogo bančnega sistema, ter rešitve glede ustanovitve in upravljanja
banke in bančnih organizacij.
Predlagano rešitev je treba posebej oceniti, ker gre v konkretnem primeru za vzpostavitev obligacijskega razmerja iz
naslova kreditov, danih Jugoslovanski banki, in zakonsko
možnost retroaktivne spremembe značaja teh sredstev iz kreditov ustanoviteljske vloge ter interesa bank za to spremembo.
Če omenjene rešitve ne bi bilo mogoče sprejeti, bi bilo treba
združena sredstva bank s stanjem 31. 12. 1988 reprogramirati
za 10-letni vračilni rok in 5-letno čakalno dobo. (V celotnem
znesku doslej združenih sredstev bi znašala združena sredstva poslovnih bank v letu 1988 približno 50%, zato ta moratorij ni ocenjen kot izjemno težak za poslovne banke). Da bi se
ta rešitev uresničila, mora Združenje bank Jugoslavije izvesti
postopek v zvezi s spremembami in dopolnitvami sklenjenih
samoupravnih sporazumov.
Hkrati bi morale poslovne banke zagotoviti v letu 1989
dopolnilna sredstva v znesku 100 mrd dinarjev iz naslova
nakupa obveznic Jugoslovanske banke.
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