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6. 
На основу тачке 2. главе XXI Савезног друш-

твеног плана за 4961. годину, Савезно извршно веће 
доноси . 

У Р Е Д Б У 
О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Плаћања и наплате увезене и извезене робе и 

извршених услуга, као и друга плаћања и наплате 
у промету са иностранством, врше се по одредбама 
ове уредбе и прописа донетих на основу ње. 

Члан 2. 
Плаћањ-а и наплате у промету са иностр а нете ом 

врше се на основу јединственог обрачунског курса. 

Члан 3. 
Јединствени обрачунски курс утврђује Савезно 

извршно веће. 

Члан 4. 
Девизе потребне за плаћање робе и услуга (у 

даљем тексту: роба) чији је увоз слободан, купују 
привредне организације без ограничења, а девизе за 
плаћање остале робе — у оквирима предвиђеним 
овом уредбом. 

За плаћање увезене робе привред,не органи-
зације могу куповати и девизе из банчиних соп-
ствених средстава, ако банка са привредном орга-
низацијом закључи уговор о продаји тих средстава. 

За плаћање увезене робе привредне организа-
ције - могу користити и кредите добивене из ино-
странетва. 

Члан 5. 
Државни органи и друштвена правна лица, осим 

привредних организација, купују девизе за сва 
свота плаћања у оквиру средстава одређених за 
ову сврху, а по прописима које доноси савезни 
Државни секретари јат за послове финансија. 

Члан 6. 
Грађани и грађанска правна лица купују девизе 

за сврхе, на начин и у висини које одреди савезни 
Државни секретари јат за послове финансија. 

Члан 7. 
Девизе које еу оствариле извозом робе или сте-

кле на други начин, привредне организације и дру-
га лица која се по Девизном закону сматрају дома-
ћим лицима, морају продати Народној банани. 

Члан 8. 
Девизе које откупи по члану 7. ове уредбе и 

које прибави на други начин (инострани зајмови, 

продаја злата и сл.), употребиће Народна банка за 
продају овлашћеним банкама, за подмириван^ др-
жавних и сопствених обавеза и за девизне резерве. 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија одређује у којим случајевима Народна 
банка може продавати девизе и непосредно прив-
редним организацијама 

Члан 9. 
Народна банка продаваће девизе овлашћеним 

банкама првенствено ради подмириван^ потреба 
привредних организација за плаћања из члана 4. 
став 1. ове уредбе. 

Народна банка може са овлашћеним банкама 
закључивати и уговоре о продаји" девиза поред оних 
из става 1. овог члана, под условом да се те девизе 
употребе за намене које доприносе побољшавању 
платног биланса и порасту расло ложивих девиза, 
као и остваривању других циљева постављених сан 
возним друштвеним планом и другим савезним про-
писима. 

Члан 10. 
Савезни Државни секретари јат за послове фи-

нансија одређује банке које су овлашћене да про-
дају девизе (овлашћене банке). 

Члан 11. 
Уговорима о продаји девиза из члана 9. став 2. 

ове уредбе може се одредити да овлашћене банке 
у уговорима о продаји тих девиза привредним ор-
ганизацијама предвиде да привредне организације, 
изузетно од члана 7. ове уредбе, девизе остварене 
из послова за које су их копиле не морају у целини 
или делимично продавати Народној банци, него 
банкама са којима су уговор закључиле. 

Члан 12. 
Овлашћене банке могу стицати девизе и вр-

шењем банкарских послова са иностранством (ино-
страни кредити, партиципације и други активни 
банкарски послови). 

Ове девизе овлашћене банке користе као обрт-
на средства. 

Члан 13. 
Слободан третман у плаћањима и промету робе 

са иностранством, предвиђен овом уредбом, приме-
њив аће се према оним земљама које овакав или 
сличан третман имају према Југославен. 

Члан 14. 
Евиденцију о платном промету са иностран-

ством води Народна банка. 

II. ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ИНОСТРАНСТВОМ 
Члан 15. 

Плаћање и промет робе са иностранством врши 
се на начин одређен у трговинским и платним спо-
разу мима између Југославије и других земаља. 
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Изузетно од одредбе става 1. оеот члана, На-
родна банка може одобрити и други начин пла-
ћања, ако он споразумом није искључен. 

Члан 16. 
Плаћање у земљама са којима није закључен 

платни споразум врши се на начин који одређује 
Народна банка. 

Члан 17. 
Савезни Државни^ секретаријат за послове фи-

нансија, у сагласности са Комитетом за спољну 
трговину, доноси прописе којима се регулише увоз 
и извоз робе на кредит. 

Прописима из става 1. овог члана одређују се 
и услови под којима привредне организације могу 
у иностранству закључиле ати уговоре о увозу опре-
ме на кредит. 

Пре закључења уговора о увозу опреме на кре-
дит, привредне организације утврдиће са овлашће-
ном банком начин на који ће се, обезбедити сред-
ства за отплаћиван^ кредита. 

Члан 18 
Девизе стечене у иностранству по било ком 

основу, морају се унети у земљу одмах по извр-
шеној наплати. 

Наплата се мора извршити одмах а најдоцније 
у року од 90 дана од дана извршеног извоза робе 
— при наплати истраживања из извоза робе, од-
носно од дана доспелости потражимања — при на^ 
плати других потраживања. 

Члан 19. 
Плаћена роба мора се увести одмах а најдоц-

није у року од 90 дана од дана кад је плаћена. 
Рок за увоз плаћене робе тече од дана кад овла-
шћена банка изврши налог за плаћање. 

Члан 20. 
Савезни Државни секретари јат за послове фи-

нансија може прописати и дуже рокове од рокова 
из чл. 18. и 19. ове уредбе. 

Банка преко које се врши плаћање у промету 
са иностранством може из оправданих разлога у 
појединим случајевима продужавам рокове из чл. 
18. и 19. ове уредбе и рокове из става 1. овог члана. 
Савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија прописаће услове под којима банке могу про-
д у ж а в а м рокове. 

Члан 21. 
Савезни Државни секретару ат за послове фи-

нансија може одобрити домаћим лицима да под од-
ређеним условима држе стечене девизе у иностран-
ству. 

Овлашћење из става 1. овог члана може савезни 
Државни секретари јат за послове финансија пре-
нети на Народну банку и-на Уред за заштиту југо-
словенске имовине у иностранству. 

III. ПЛАЋАЊЕ УВЕЗЕНЕ РОБЕ 

Члан 22. 
Прибављање девиза за плаћање робе зависи од 

начина на који се роба увози. 
Начин на који се роба увози јесте: 
1) слободан увоз; 
2) увоз на основу либералне дозволе; 
3) увоз на основу генералне дозволе до одре-

ђеног износа девиза; 
4) контингентирани увоз. 

1. Слободан увоз 

Члан 23. 
За плаћање робе која се увози слободно (листа 

робе слободног увоза) привредне организације при-
бављају девизе издавањем овлашћеној банци на-
лога за плаћање те робе у иностранству, који банка 
извршава. 

2. Увоз на основу либералне дозволе 

Члан 24. 
За плаћање робе која се увози на основу ли-

бералне дозволе (листа робе увоза на основу либе-
ралне дозволе) привредне организације прибавља-
ју девизе на основу добивене дозволе издавањем 
овлашћеној банци налога за плаћање, који банка 
извршава. 

Дозволу из става 1. овог члана издаје на захтев 
привредне организације председник Комитета за 
спољну трговину. Ове дозволе могу на основу од-
луке Комитета за спољну трговину издавати и се-
кретари ј ати пред стављени у Комитету односно 
банке. 

3. Увоз на основу генералне дозволе до одређеног 
износа девиза 

Члан 25. 
За плаћање робе која се увози на основу гене-

ралне дозволе, привредне организације издају овла-
шћеној банци налог за плаћање, који банка извр-
шава до одређеног износа девиза. 

Износ девиза из става 1. овог члана утврђује се 
у проценту од износа девиза које су привредне ор-
ганизације користиле у претходној години. 

Проценат из става 2. овог члана и основицу на 
коју се тај проценат примењује, утврђује за сваку 
годину унапред Комитет за спољну трговину, у са-
гласности са савезним Државним секретариј атом за 
послове финансија и савезним Државним секрета-
ри ј атом за послове робног промета. 

Девизе из става 1. овог члана привредне орга-
низације могу употребити за куповину робе по свом 
слободном избору, ако та роба није наведена у ли-
стама из чл. 23, 24. и 30. ове уредбе. 

Део девиза из става 1. овог члана који при-
вредне организације не утроше у току године, могу 
оне употребити у наредној години за плаћања у 
иностранству. 

Члан 26. 
Органи из члана 25. став 3. ове уредбе могу од-

редити да поједине привредне организације не могу 
у целин,и нити делимично прибављати девизе по 
члану 25. ове уредбе, ако су се битно побољшали 
услови снабдевања тих привредних организација 
одговарајућом робом на унутрашњем тржишту. 

Члан 27. 
Привредне организације могу за плаћање робе 

из члана 25. ове уредбе користити и девизе које од 
овлашћених банака купе из банчиних сопствених 
средстава (члан 4. став 2). 

Уговоре о куповини девиза из става 1. овог чла-
на закључиваће овлашћене банке првенствено са 
привредним организацијама које ће коришћењем 
купљених девиза повећати извоз односно смањити 
увоз повећањем производње и побољшањем њене 
структуре, остварити повољније услове и рокове 
плаћања, као и друге повољније ефекте у девизном 
билансу, водећи рачуна о рентабилности посла за 
који се девизе купују и о другим економским ме-
рилима. 
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Члан 28. 
Ново основаној привредној организацији прода-

ваће овлашћена банка девизе потребне за увоз робе 
из члана 25. ове уредбе у првој години њеног по-
словања у висини коју утврди Комитет за спољну 
трговину на предлог секретаријата Савезног из-
вршног већа у чији делокруг спада област привреде 
КОЈОЈ новооснована привредна организација при-
пада. 

Члан 29. 
Ако привредна организација девизе из члана 

25. ове уредбе употреби за куповину робе са листа 
робе из чл. 24, 30. и 36. ове уредбе, дужна је при-
д р ж а в а м се одредаба ове уредбе које се односе на 
увоз робе са тих листа. 

4. Контингентирани увоз 

Члан 30. 
Привредне организације купују девизе за увоз 

контингентиране робе у оквиру износа предвиђеног 
за плаћање таквер робе (листа робе контингентира-
ног увоза). 

Овлашћене банке објавиће износе и врсте де-
виза које привредне организације могу купити за 
плаћање контингентиране робе и одредиће рокове 
у којима привредне организације треба да пријаве 
своје потребе у одговарајућим девизама за односну 
робу. 

Члан 31. 
Контингенте за поједине врсте робе утврђује 

Комитет за спољну трговину, у сагласности са са-
везним Државним секретариј атом за послове робног 
промета и секретару атом Савезног извршног већа 
у чији делокруг спада привредна област за коју 
се роба увози. 

Члан 32. 
Привредне организације на које се односе кон-

тиненти (члан 30. став 2) могу се споразумети о по-
дели девиза за плаћање кшгтингентиране робе и о 
постигнутом споразуму известити овлашћену банку: 

Члан 33. 
Ако привредне организације не постигну спо-

разум у роковима које им овлашћена банка одреди, 
банка ће о томе известити Комитет за спољну трго-
вину, који ће утврдити начин расподеле девиза, у 
складу са условима из члана 27. став 2. ове уредбе. 

Члан 34. 
Комитет за спољну трговину, на предлог савез-

ног Државног секретаријата за послове робног про-
мета, може одредити да овлашћене банке девизе 
за поједине контингенте робе ставе на располагање 
Дирекцији за сировине односно Дирекцији за исхра-
ну, одређујући услове коришћења тих контингената. 

Члан 35. 
На основу одлуке Комитета за спољну трговину 

овлашћене банке могу девизе из банчиних сопстве-
них средстава (члан 4. став 2) продавати привредним 
организацијама за увоз робе преко утврђених кон-
тингената, под условом да се те девизе употребе 
за куповину робе за производњу намењену пове-
ћању извоза односно смањењу увоза. 

Члан 36. 
Ако за увоз појединих врста робе ноје нису 

наведене у Листама из чл. 23. и 24. ове уредбе Ко-
митет за спољну трговину, у сагласности са органима 
из члана 25. став 3. ове уредбе, уведе посебна огра-
ничења, привредне организације могу за плаћање 

такве робе користити девизе из чл. 25. и 47. ове 
уредбе под условом да су за такав увоз добиле 
дозволу (листа робе која се увози на основу рестри-
ктивне дозволе). 

Члан 37. 
Дозволе за увоз робе из члана 36. ове уредбе 

издаје председник Комитета за спољну трговину, 
односно на основу одлуке Комитета за спољну трго-
вину органи из члана 24. став 2. ове уредбе. 

Привредна организација дужна је уз захтев за 
издаван,е дозволе поднети мишљење савезног ор-
гана управе у чији делокруг спада односна при-
вредна област —, о оправданости свог захтева. 

5. Утврђивање листа 

Члан 38. 
Комитет за спољну трговину, у сагласности са 

савезним Државним секретару атом за послове фи-
нансија и савезним Државним секрет ари ј атом за 
послове робног промета, утврђује листе робе из чл. 
23, 24, 30. и 36. ове уредбе. 

За робу која се увози на основу генералне до-
зволе до утврђеног износа девиза (члан 26), не утвр-
ђује се листа. 

6. Роба за личну потрошњу 

Члан 39. 
Плаћање робе која се увози за личну потрошњу 

врши се према одредбама ове уредбе, зависно од 
листе на којој се та роба налази. 

Савезни Државни секретари јат за послове роб-
ног промета доноси, по потреби, ближе прописе за 
увоз појединих врста робе намењених личној по-
трошњи. 

7. Опрема 
-.Члан 40. 

Привредне организације плаћају опрему која ои 
увози, девизама које купују од овлашћених банака 
на основу уговора, по прописима који важе за фи-
нансир ање инвеетициј а. 

Члан 41. 
Привредне организације користе за куповину 

девиза ради плаћања опреме која се увози и соп-
ствена динарска средства која по важећим пропи-
сима могу за ову сврху употребити. Износ ових 
средстава утврђује се применом процента на амор-
тизацију коју привредна организација по важећим 
прописима обрачунава за текућу годину. 

Проценат из става 1. овог члана утврђује за 
поједине области односно гране привреде или за 
групе привредних организација Комитет за спољну 
трговину, у сагласности са савезним Државним се-
кретар иј атом за послове финансија, на предлог 
савезних органа управе надлежних за односне при-
вредне области. 

Члан 42. 
За плаћање опреме која се увози привредне 

организације могу користити и девизе из чл. 25. и 
47. ове уредбе. 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија, на предлог Комитета за спољну трговину, 
прописаће, по потреби, услове под којима ће при-
вредне организације моћи за плаћање опреме кори-
стити девизе из става 1. овог члана. 

Члан 43. 
Привредне организације могу девизе купљ,ене 

за плаћање опреме или за плаћање робе за личну 
потрошњу употребити и за плаћањ-е рерродукциЈоног 
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материјала, ако га увозе за производњу опреме или 
такве робе у земљи. 

Члан 44. 
Привредне организације могу девизе за плаћање 

опреме која се налази на листи робе из члана 36. 
ове уредбе, употребити за плаћање те опреме ако за 
њен увоз добију дозволу из члана 37. ове уредбе. 

IV. НАПЛАТА ИЗВЕЗЕНЕ РОБЕ 

Члан 46. 
Извоз робе је слободан. 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, Ко-

митет за^ спољну трговину, у сагласности са савез-
ним Државним секретаријатом за послове робног 
промета и секретари јатима Савезног извршног већа' 
за индустрију и за пољопр-ивреду и шумарство, може 
прописати за поједине врсте робе извозне контин-
гент е или одредити робу која се може извозити само 
на основу дозволе. 

Комитет за спољну трговину, у сагласности са 
органима из става 2. овог члана, може утврђ-ивати 
количину или висину вредности поједине робе коју 
су одређене привредне организације у прописаном 
року обавезне припремити за извоз односно извести. 

Члан 46. 
Наплата извезене робе врши се на начин одре-

ђен у чл. 15. и 16. ове уредбе и у роковима пред-
виђеним у члану 18. став 2. ове уредбе. 

Члан 47. 
За плаћања у вези са извозом робе, овлашћене 

банке продаваће извозницима девизе у одређеној 
сразмери са приливом девиза који су они остварили 
извозом. Ову сразмеру утврђује Комитет за спољну 
трговину, у сагласности са савезним Државним се-
кретари ј атом за послове финансија. 

Девизе из става 1. овог члана привредне орга-
низације 'могу употребити и за куповину робе мз 
иностранотва која служи њиховој привредној делат-
ности, сагласно одредбама ове уредбе које се односе 
на плаћање те робе. 

V. МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПОСРЕДОВАЊЕ 

Члан 48. 
Привредне организације које врше послове 

извоза и увоза робе могу стицати, девизе вршењем 
послова међуиародиог трговинског посредовања под 
истим условима као и привредне организације реги-
строване за вршење тих послова. 

Девизе стечене из послова наведених у ставу 
1. овог члана, по одбитку дела који се из оваквих 
послова по посебним прописима продаје Народној 
банди, могу се употребити и за финансирање про-
изводње којом се повећава извоз односно смањује 
увоз. 

VI. ТРОШКОВИ У РОБНОМ ПРОМЕТУ СА 
ИНОСТРАНСТВОМ 

Члан 49. 
Услуге међународиог транспорта и друге услуге 

у међународном робном промету (шпедитерске 
^услуге, осигуран-е, квалитативна контрола робе, у-
слуге поморских агенција и телефонско-телеграфске 
услуге) плаћају домаћи корисници тих услуга дома-
ћим привредним организацијама у динарима, без 
обзира да ли се те услуге врше у земљи или у 
иностранству. Страни корисници плаћају те услуге 
домаћим привредним организацијама, по правилу, 
девизама. 

Ако услуге из става 1. овог члана пружају 
инострана предузећа, домаће привредне' организације 
плаћаће им ове услуге девизама купљеним од овла-
шћене банке. 

Упутство за спровођење одредаба овог члана 
доноси савезни Државни секретари јат за послове 
финансија на предлог Народне банке. 

Члан 50. 
Дом.аћим привредним организацијама које врше 

услуге из члана 49. ове уредбе, продаваће овлашћене 
банке за подмириван^ њихових трошкова посло-
вања у иностранству девизе у висини која буде 
утврђена по одредбама члана 25. ове уредбе. 

Привредним организацијама из става 1. овог 
члана могу банке продавати и девизе из сопствених 
средстава (члан 4. став 2). 

Члан 51. 
Услуге инднректног превоза моту домаће прив-

редне орт ани з аци је наплаћивати било путем кли-
ринга, било у целини или делимично у конверти-
'бшгаим или другим девизама —Зависно од њихо-
вих потреба односно обавеза у вези са односним 
превозом. 

Члан 52. 
Домаћим привредним организацијама које се 

баве вршењем услуга у иностранству а нису поме-
нуте у члану 49. ове уредбе, могу за подмириван^ 
њихових трошкова пословања у иностранству овла-
шћене банке продавати девизе из својих сопстве-
них средстава (члан 4. став 2). 

Члан 53. 
На привредне организације које врше услуге 

у иностранству (чл. 50. и 52) примењиваће се и од-
редбе члана 47. ове уредбе. 

Члан 54. 
Трошкове пословних путовала у иностраество, 

бонификације и друге разлике из пословања са 
иностранством, трошкове вођења спорова, рекламе, 
издржавања делегата у иностранству и сл. плаћају 
привредне организације девизама које купују од 
банке за плаћање робе на коју се трошкови односе 
или девизама купљеним по члану 47. ове уредбе 
за плаћање у вези са извозом робе. 

За плаћање трошкова из става 1. овог члана 
привредне орган,изације могу куповати и девизе од 
овлашћених банака из баечиних сопствених сред-
става (члан 4. став 2). 

Комитет за спољну трговину, у сагласности са 
савезним Држа.вним секретару атом за послове ф и -
нансија, може, по потреби, одредити износ девиза 
које ће овлашћене банке продавати за покриће тро-
шкова из става 1. овог члана, поред девиза пред-
виђених у том ставу. 

VII. КОНТРОЛА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНО-
СТР АНСТВ ОМ 

Члан 55. 
Контролу платног промета са ин остранств ом 

врше по важећим прописима Девизни инеп ект ор ат, 
Народна банка и друге банке које Народна банка 
за то овласти. 

УТИ. НАДЛЕЖНОСТ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 

Члан 56. ' 
Против решења које ба-нке доносе по пословима 

из ове уредбе и прописа донетих на основу ње, мо-
же се изјавити жалба савезном Државном секре-
т а р ^ ату за послове финансија у року од 16 дана 
од дана доставе решења. 
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IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 57. 
Новчаном казном од 50.000 до 5,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ привредна орга-
низација моти друго правно лице: 

1) амо остварене девизе не прода у целини На-
родној данци (члан 7), осим ако су у питању слу-
чајеви из чот. 11. и 12. ове уредбе; 

2) ако плаћање и промет робе са иностранстсом 
врши противно чл. 15. и 16. ове уредбе, а за то нема 
одобрење Народне банке из члана 15. став 2. ове 
уредбе; 

3) ако кредитне послове са иностранством врши 
противно прописима донетим на основу овлашћења 
из члана 17. ове уредбе; 

4) ако девизе не унесе у земљу одмах по извр-
шеној наплати (члан 18. став 1) или ако наплату 
не изврши одмах односно у одређеном року (члан 
18. став 2); 

5) ако плаћену робу одмах од-носно у одређеном 
року не увезе из иностранства (члан 1(9); 

6) ако страна средства плаћања држи у инос-
транству без одобрења донетог на основу члана 21. 
ове уредбе; 

7) ако банци неда налог за плаћање робе из 
слободног увоза, па за тако добивене девизе увезе 
или покуша увести робу која није на листи робе 
слободног увоза (члан 23); 

8) ако без либералне дозволе (члан 24) увезе или 
покуша увести робу чији је увоз условљен таквом 
дозволом, или ако девизе добивене на основу либе-
ралне дозволе, употреби или покуша употребити за 
плаћање друге робе; 

9) ако, у намери да дође до већих износа девиза 
од оних које по чл. 25. и 50. став 1. ове уредбе 
може купити, пружи банци неистините податке за 
утврђивање висине износа тих девиза; 

10) ако девизе ијз члана 25. ове уредбе употреби 
за куповину робе противно одредби става 4. тот 
члана; 

11) ако увезе (или покуша увести робу чији је 
увоз контингентиран, у количини или вредности 
већој од добивеног контингента (члан 30. став 1); 

12) ако без рестриктивне дозволе (члан 36) уве-
зе или покуша увести робу чији је увоз условљен 
таквом дозволом; 

13) ако плати или увезе робу намењену за лич-
ну потрошњу на начин противан одредби члана 39. 
ове уредбе, или ако то покуша; 

14) ако плати или увезе опрему на начин про-
тиван чл. 40. до 44. ове уредбе, или то покуша; 

15) ако при извозу неистинито наведе да је у 
питању роба чији је извоз слободан, а у питању је 
роба чији је извоз континтентиран или условљен 
извозном дозволом (члан 45. став 2); 

16) ако извезе или покуша извести робу чији 
је извоз контингентиран, у количини или вр1едно,сш 
већој од добивеног кантати рента (члан 4)5. став 2); 

17) ако без извозне дозволе извезе или покуша 
извести робу чији је извоз условљен извозном до- ' 
зволом (члан 45. став 2); 

18) ако не изврши обавезу из члана 4)5. став 3. 
ове уредбе; 

19) ако се при увозу или извозу не придржава 
мера донетих ,на основу овлашћења из члана 66. 
ове уредбе. 

За радњу из става 1. оеаг члана казниће се и 
одговорно лице у привредној организацији или дру-
гом правном лицу новчаном казном до 100.000 диг-
нара. 

Члан 58. 
Новчаном казном до 1,000.000 динара казниће се 

за прекршај привредна организација или друго 
орално лице: 

1) ако плаћа или наплаћује услуге међународа,-
ног транспорта или друге услуге у међународном 
робном промету противио члану 49. ове уредбе; 

2) ако трошкове из члана 54. ове уред,бе плаћа 
противно одредбама тог члана. 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за 
прекршај и одговорно лице у привредној организа-
цији или другом правном лицу новчаном казном до 
100.000 динара. 

Члан- 59. 
Новчаном казном до 300.000 динара казниће се 

за прекршај друштвено правно лице, осим при-
вредне организације и политичкотериторијалне је-
динице, ако купи или користи девизе противно про-
писима донетим на основу члана 5. ове уредбе. 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за 
прекршај новчаном казном до 50.000 динара и од-
говорно лице у друштвеном правном лицу, осим у 
привредној организацији и политичкотериторијал-
ној јединици. 

Члан 60. 
Новчаном казном до 200.000 динара казниће се 

за прекршај грађанско правно лице које купи или 
користи девизе противно прописима донетим на 
основу члана 6. ове уредбе. 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за 
прекршај и одговорно лице у грађанском правном 
лицу новчаном казном до 50.000 динара. 

Члан 61. 
Новчаном казном до 100.000 динара казниће се 

за прекршај грађанин који купи или користи де-
в,изе противно прописима донетим на основу чл?на 
6. ове уредбе. ' 

Чла,н 62. 
Административно-казнени поступак по пр окр-

шајима из ове уредбе у првом степену води и реше-
ња доноси Девизни инспектор ат. 

По жалби против решења Девизног инспекто-
рата решава савезни Државни секретаријат за по-
слове финансија. 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 63. 

Одредјбе ове уредбе чија примена зависи бд по-
себних прописа који ће бити - донети на основу 
овлашћења из ове уредбе и на основу овлашћења 
из Савезног друштвеног плана за 1961. годину, при-
мењив аће се од дана почетка примењивана тих 
прописа ако у тим прописима не буде друкчије од-
ређено. 

Прописима из става 1. овог члана регулисаће 
се и поступак који ће се примењивати на послове 
увоза и извоза робе закључене а неизвршене до 
дана ступања на снагу тих прописа, с тим што ће 
извозници имати право да бирају да ли ће се на 
те послове применити одредбе ових прописа или 
прописа који су важили до дана почетка њиховог 
примењивана, а за увознике ће у погледу приме-
њивана прописа бити меродаван дае увоза робе. 

Члан 64. 
Овлашћене банке ћ-е у 1961. годи,ни приликом 

продаје девиза из члана 25. ове уредбе узимати у 
обзир износе девиза које су привредним организа-
цијама додељене у 1960. години као аванс за 1961. 
годину. 

При утврђивању износа девиза из члана 25. ове 
уредбе за 1961. годину, ове банке ће узимати у об-
зир износе девиза које су привредне организације 
купиле у 1960. години, а не и износе иностраних 
кредита које су ове организације у тој години ко-
ристиле. 
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Члан 65 ' 
Привредним организацијама које извозом одре-

ђене робе остваре девизе, даваће се привремено по-
себне премије. 

Премије из става 1. овог члана утврђује Саве-
зно извршно веће. 

Комитет за спољну трговину, у са-гласности са 
савезним Државним секретариј атом за послове фи-
нансија и савезним Државним секретаријатом за 
послове робног промета, одредиће врсте робе на које 
ће се поједине премије из става 2. овог члана при-
мењивати. 

. Члан 66. 
У циљу усклађивање увоза и извоза робе са 

важећим трговинском и платним споразумима, као 
и у циљу омогућавања робне размене са земљама 
са којима су закључени билатерални трговински 
платни споразуми а у којима постоје посебни услови 
робне размене, Комитет за спољну трговину одно-
сно други надлежни органи управе у сагласности 
с њима могу пр ед уз и-мати мере за регулисање увоза 
и извоза 

Члан 67. 
Савезни Државни секретару ат за послове фи-

нансија може прописати да грађани и поједине ка-
тегорије друштвених правних лица, осим привред-
них организација, могу куповати у одређеној ви-
сини девизе које остваре својом делатношћу.. 

Члан 68. 
Савезни Државни секретару ат за послове фи-

нансија, у споразуму са Комитетом за спољну трго-
вину, може, по потреби, прописати да су привредне 
организације, ако је у питању увоз одређене робе, 
дужне положити депозит код овлашћених банака. 

Члан 69. 
Савезни Државни секретари јат за послове ф и -

нансија одредиће начин на који ће се поступити са 
сал дима која се даном ступања на снагу ове уредбе 
затекну на девизним рачунима код овлашћених ба-
нака. 

Савезни Државни секретару ат за послове фи-
нансија прописаће и начин на који ће се поступити 
са курсним разликама насталим применом новог 
обрачунског курса из члана 2. ове уредбе. 

Члан 70. 
Изузетно од одредбе члана 2. ове уредбе, може 

се привремено примењивати посебан курс за купо-
вину девиза од страних физичких и правних лица, 
укључујући ту и дипломатска и друга страна пред-
ставништва, као и од домаћих привредних органи-
зација које су девизе стекле пружањем угоститељ-
ских услуга т 

Члан 71 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе до-

носи, по потреби, савезни Државни секретаријат за 
послове финансија у споразуму са Комитетом за 
спољну трговину 

Члан 72. 
Даном ступањ,а на снагу ове уредбе престају 

да важе: 
1) Уредба о девизном пословању („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6/58); 
2) Одлука о обрачунавању разлике у ценама 

при увозу и извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
54/55, 22/56, 6/58, 23/58 и 14/59); 

3) Одлука о куповини иностране опреме и ин-
вестиц,ионог материјала код домаћих тр гов ниских 
предузећа („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/55); 

4) Одлука о условима под којима ће Народна 
банка ФНРЈ вршити кутопродају девиза на термин 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/53); 

5) Одлука о начину продаје страних средстава 
плаћања за робна и неродна плаћања установа са 
самосталном фин ане прањем, комора и друштвених 
организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/56); 

6) Наредба о начину извоза и увоза књига, но-
вина, часописа и пуб локација („Службе-ни лист 
ФНРЈ", бр. 4/57); 

7) Наредба о коефицијентима за обрачунавање 
разлике у ценама при извозу и увозу одређених 
производа и услуга („Службени лист ФНРЈ", бр. 
21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 
6/58, 9/56, 11/58, 13/58, 14/58, 17/58, 19/58, 23/58, 29/58, 
31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 49/58, 9/59, 12/59, 15/59, 30/59, 
31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 51/59, 2/60, 7/60, 9/60, 17/60, 
20/60, 21/60, 23/60, 25/60, 28/60, 31/60, 32/60, 36/60, 
43/60, 47/60 и 50/60); 

8) Наредба о начину утврђивања разлике у 
ценама при извозу услуга извршених дорадом од-
носно прерадом иностране робе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 42/56); 

9) тачка 1, осим става 2. под 1 и става 3. под 
1 и 2, тач. 3. и 5. до 8. Наредбе о поступању са 
страним средствима плаћања оствареним извозом 
робе и услуга („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/58 и 
30/59); 

10) Наредба о проценту коришћења средстава 
амортиз аци је за плаћање увезене робе и услуга за 
инвестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/59); 

11) Наредба о поступку увозних предузећа по 
отвореним акредитивима у иностранству при увозу 
робе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/52); 

12) Наредба о продавању страних средстава пла-
ћања за подмирење основних потреба репродукције 
и личне потрошње („Службени лист ФНРЈ", бр. 
5/58 и 13/58); 

13) Наредб,а о одређивању тровинских преду-
зећа на велико која имају право да купују страна 
средства плаћања за увоз помоћног репродукционог 
материјала и материјала за одржавање („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 47/57); 

14) Наредба о одређивању трговинских привред-
них организација на велико које имају право да 
купују страна средства плаћања за увоз робе ши-
роке потрошње („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/56 
и 25/57); 

15) Наредба о образовању и употреби посебних 
средстава у оквиру Фонда разлика у ценама у по-
словању са иностранством („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 37/57); 

1'6) Упутство о начину употребе дела страних 
средстава плаћања који припада извознику робе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/56); 

17) Решење о начину утврђивања разлике у це-
нама при извозу опреме („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 32/56); 

18) Решење о динарским средствима која изво-
зници могу користити при увозу опреме („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 38/56); 

19) Решење о начину прод,аје страних средстава 
плаћања за куповину робе широке потрошње и о 
начину утврђивања -разлике у ценама за ову робу 
(„Сллгжбени лист ФНРЈ", бр. 42/56). 

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 
важе и други прописи који су у супротности са 
овом уредбом. 

Члан 73. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив аће се од 
1. јануара 1961. године. 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 270 

27. децембра 1960. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р, 
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7. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), у вези са чланом 3. Уредбе 
о порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
55/53, 55/54, 54/57, 16/58, 6/59 и 8/60), Савезно извр-
шно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

Члан 1. 
У Тарифи пореза на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 20/59, 21/59, 28/59, 31/59, 45/50, 9/60, 13/60, 
20/60, 25/60 и 31/60) у делу Б Тарифе у наим ен ова-
кву тар. броја 9 после речи: „Југословенске лутрије" 
брише се зарез и додају се речи: ,,и спортске прог-
нозе". 

Члан 2. 
У делу В Тарифе у тачки I под 7 ва крају тач-

ка и зарез замењују се зарезом и додају се речи: 
„осим за спортску прогнозу;". 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примед,иваће се и 
за целу 1960. годину. 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 260 

27. децембра 1960. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с, р, 

8. 

- На основу чл. 3. и 70. Уредбе о девизном посло-
вању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ОБРАЧУНСКОГ КУРСА ЗА 

ПЛАЋАЊА И НАПЛАТЕ У ПРОМЕТУ СА 
ИНОСТРАНСТВОМ 

1. Плаћања и наплате у промету оа иностран-
ета ом вршиће се од 1. јануара 1961. године преко 
Народне банке и других овлашћених банака на 
основу обрачунског курса који одговара званичном 
курсу увећаном за 150%. 

Изузетно од одредбе става 1. ове тачке, купо-
вина девиза и валута од страних физичких и 
правних лица, укључујући ту и дипломатом и 
друга страна пред ставништва, као и од домаћих при-
вредних организација које еу девизе и валуте сте-
кле пружањем угоетитељских услуга, вршиће се 
по курсу који ће се одредити посебним прописом. 
До одређивања овог курса на куповину ових де-
виза и валута примењиваће се тачка 1. Решења о 
висини премије која ће се плаћати приликом купо-
продаје страних средстава плаћања („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 58/55 и 21/57). 

2. Овлашћује се Народна банка да, на основу 
тачке 1. став 1. ове одлуке, објављује обрачунске 
курсове појединих девиза односно валута по којима 
ће се вршити плаћања и наплате у промету са ино-
странством (курсна листа). 

3. Ближе прописе за спровођење ове одлуке до-
носи, по потреби, савезни Државни секретаријат за 
послове финансија. 

4. Ова одлука ступа на снагу 1. јануара 1961. 
године. 

Р. п бр. 271 
27. децембра 1960. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р.-ч Едвард Кардељ, с. р. 

9. 
На основу члана 88. Закона о државној управи 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), у вези 
са чланом 42. Основног закона о друштвеном до-
приносу и порезима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
1/52), чланом 30. Закона о административним так-
сама („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/59, 30/50 и 
42/59), чл. 43. до 47. Закона о судским таксама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60), чл. 126. и 167. 
Уредбе о порезу на доходак („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/56, 16/58, 6/59, 48/59, 52/59 и 12/60), чланом ^45. 
Уредбе о порезу на промет („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 55/53, 55/54, 24/57, 54/57, 16/58, 6/59 и 
8/60), чланом 35. Уредбе за извршење Закона о по-
резу на наслеђа и порезу на поклоне („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 28/56) и чланом 189. Уредбе о из-
вршењу буџета и о рачуноводственом пословању 
државних органа и установа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 35/55, 51/55, 53/56, 16/58 и 41/59), а ради 
извршења тих прописа, савезни Државни секрета-
ри јат за послове финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ПОВРАЋАЈУ И ПРЕКЊИЖАВАЊУ ПОГРЕШНО 
ИЛИ ВИШЕ ПЛАЋЕНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА И 

ФОНДОВА 
Члан 1. 

У Правилнику о повраћају и прекњижавању 
погрешно или више плаћених прихода буџета и 
фондова („Службени лист ФНРЈ", бр. 38/57) члан 
5. мења се и гласи: 

„По захтеву за повраћај прихода из члана 3. 
став 2. овог правилника решава у првом степену: 

1) за приходе из члана 3. став 2. тачка 1. овог 
правилника — орган управе општинског народног 
одбора надлежан за послове финансија који је над-
лежан за наплату тих прихода; 

2) за судске таксе плаћене у таксеним маркама 
— орган управе среског народног одбора надлежан 
'за послове финансија (у народним републикама у 
којима не постоје срезови — орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове финан-
сија) на чијем се подручју налази пребивалиште 
односно седиште лица које је таксу платило; 

3) за судске таксе плаћене у готовом новцу 
— орган управе среског народног одбора надлежан 
за послове финансија (у народним републикама у 
којима не постоје срезови — орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове финан-
сија) на чијем се подручју налази седиште суда; 

4) за административне таксе плаћене у таксе-
ним маркама за рад суда у управним стварима, за 
рад органа, установе, самосталне установе или орга-
низације — орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове финансија на чијем се 
подручју налази пребивалиште односно седиште 
лица које је таксу платило; 

5) за административне таксе плаћене у готовом 
новцу, за рад суда у управним стварима, за рад ор-
гана, установе, самосталне установе или организа-
ције — орган управе општинског наводног одбора 
надлежан за послове финансија на чијем се под-
ручју налази седиште суда, органа, установе, само-
сталне установе или организације за чији је рад 
такса плаћена; 
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6) за приходе из члана 3. став 2. тач. 3. до 6. 
овог правилника — орган коме се захтев за по-
враћај подноси. 

Члан 2. 
, У члану 6. став 1. речи: („члан 5 став 2 овог 

правилника)" бришу се. 
Члан 3. 

У члану 7. став 1. речи: „установе, самосталне 
установе или организације" бришу се. 

Члан 4. 
Чл. 8, 9, 10. и 11. бришу се. 

Члан 5. 
Члан 12. мења се и гласи: 
„Решење о повраћају прихода из члана 7. овог 

правилника саставља се у три примерка, од којих 
један примерак задржава орган који га је донео, 
други примерак доставља банци ради извршења 
повраћаја, а трећи примерак доставља подносиоцу 
захтева." 

Члан 6. 
У члану 13. став 1. мења се и гласи: 
„Орган који је донео решење о повраћају при-

хода дужан је устројити књигу евиденције и у исту 
уносити потребне податке." 

У ставу 2. текст под 8 и 9 брише се, а текст под 
10 и 11 постаје текст под 8 и 9. 

Став 3. брише се 
Члан 7. 

Члан 15. мења се и гласи: 
„Банка која је извршила повраћај прихода дуж-

на је о извршеном повраћају известити орган који 
је донео решење о повраћају прихода." 

Члан 8. 
У свим члановима правилника у којима се на-

лазе речи: „управа прихода", „управа прихода на-
родног одбора општине'' односно „управа прихода 
народног одбора среза", ове речи замењују се ре-
чима: „орган управе надлежан за послове финан-
сија", „орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија" односно „орган 
управе среског народног одбора надлежан за посло-
ве финансија". 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 13—26531/2 

26. децембра 1960. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р, 

По извршеном оравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Општег закона о ф а -
култетима и универзитетима (пречишћени текст), 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 29/60, 
поткрала грешка те се даје 

И С П Р А В К А 
ОПШТЕГ ЗАКОНА О ФАКУЛТЕТИМА И УНИ-

ВЕРЗИТЕТИМА 
( п р е ч и ш ћ е н и тек^т ) 

1. У члану 41. треба брисати последњу реченицу. 
2. Члан 42, уместо објављеног текста, треба да 

гласи: 
,,У конкурсу може учествовати и професор 

који је заузимао место за које се конкурс распи-
сује." 

Из Савезне народне скупштине, Београд, 7. ја-
нуара 1961. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Правилника о помоћи 
породицама војних лица која изгубе живот при вр-
шењу службе објављеном у „Службеном листу, 
ФНРЈ", бр. 52/60, поткрала ниже наведена грешка, 
те се даје 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА О ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ВОЈ-

НИХ ЛИЦА КОЈА ИЗГУБЕ Ж И В О Т ПРИ 
ВРШЕЊУ СЛУЖБЕ 

У члану 4. став 1. тачка 2. уместо речи: „старија 
од 15 односно 26 година и ако се налазе на редов-
ном школовању, а без обзира на године живота, 
ако" треба да стоји: „старија од 15 година, односно 
од 216 год,ина ако се налазе на редовном школова-
њу, а без обзира на године живота ако". 

Из Државног секретаријата за послове народне 
одбране, Београд, 5. јануара 1961. године. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 28. став % и члана 39. став 1. 

Закона о државној управи („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 13/56 и 44/57), у вези с чланом 33. Уредбе о оргаг-
низацији и раду Савезног извршног већа („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/5(9), Савез,но извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ И РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА 
САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА РАД И СЕКРЕ-
ТАРА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА НАРОД-

НО ЗДРАВЉЕ 
1. Разрешава се дужности секретара за рад 

Мома Марковић, члан Савезног извршног већа и 
поставља за секретара Савезног извршног већа за 
народно здравље 

2. Поставља се за секретара Савезног извршног 
већа за рад Љупчо Арсов, члан Савезног извршног 
већа. 

^ 3. Разрешава се дужности секретара за народно 
здравље др Херберт Краус и поставља за државног 
поде енр етара у Секрет арм јату Савезног извршног 
већа за народно здравље. 

Б. бр. 3 
10. јануара 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, - Потггр ед седи ик, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

6 Уредба о девизном пословању — — — 21 
7. Уредба о допунама Тарифе пореза на про-

мет — — — — — — — — — — 217 
8. Одлука о утврђивању обрану неког курса 

за плаћања и наплате у промету са ино-
стра.нством — — — — — — — — 27 

9. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о повраћају и пр екњиж з.в ању 
погрешно или више плаћених прихода бу-
џета и фондова — — — — — — — 27 

Исправка Општег закона о факултетима и 
универзитетима (преч.ишћени текст) — — 28 

Исправка Правилника о помоћи породицам-а 
војних лица која изгубе живот при врше-
њу службе — — — — — — — — 28 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Понгг. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Шт,ампа Београдски графички завод, Београд 


