.·
Петак,

24.

јануар
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44.
На основу члана
гославије, издајем

337. таЧI{а 1. Устава Социјалистичке Феде~атиDне Реnублике· Ју{
УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА - о РАТИФИКЈ\ЦИЈИ КОНВЕНЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ СО·
ЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБ
ЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ О ЗАШТИТИ ИНВЕСТИЦИЈА

. Проглашава се Закон о ратификацији Конвенције између Владе Социјалистичке
Федеративне Републике Југосдавије и Владе Републике Француске о заш'l·ити инвест-и
ција, који је усвојила Скупштина СФРЈ, на седници Beha република и покрајина од lG.
јануара 1975. године.
16.

ПР бр. 374
јануара 1975. године
Београд
Председник Реnублю<е,
Јосип Броз Ћtто, с .р.·

Председник
Скупштине СФРЈ,
Киро Гmrropoв, с. р.

ЗАКОН

О РАТ:ИФИКАЦИЈИ КОНВЕНЦИЈЕ ИЗМЕЋУ ВЛАДЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРА·

ТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И В.,1АДЕ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ О ЗАШ·
ТИТИ ИНВЕСТИЦИЈА
~лан

1.

РатификуЈе се Коzmенција између Вл аде Социјалистичке Федеративне Реnублике
Југославије и Владе Реnублике Фрющуске о заштити инвестиција, потписана 28. март~

1974.

године у Паризу, у орипшалу на француском језиху.

.Члан

2.

Текст Конвенције у оригиналу на француском језику и у nреводу на срnскохр
ватском ј е:ику гласи:

CONVENTION

КОНВЕНЦИ.ТА

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
SOCIALISTE FF.DERAТIVE DE YOUGOSLA VIE ЕТ
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE SUR LA PROTECТION DES
INVESTISSE.J.'\1ENTS

ЈIЗМЕЋУ ВЛАДЕ СОЦИЈАЛЈIСТИЧКЕ ФЕДЕРА·
ТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУI'ОСЛАВИЈЕ Jf ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ ФРАПЦУСI<Е О ЗАШТЈIТИ ИНВЕ-

Le gou\•ernement de la RepuЬlique Sociaiiste Fёde
rative de YQugoslavie, et le goнvet·nement de la RepublicJue fran~aise,
dёsireux, de favoriser en Yougoslavi~ les investissements fraщais contribuant au developpement des
ressources ёconomiqucs et des capacites pt·oductives
de Ја Yoнgoslavie,
sont conventts des dispositions suivantes, concernant
la protection des investissements contre les risques non
commerciaux:

Влада Социјалистичке Федеративне Рсnубл:tке
Југославије и Вдада Р еnублике Ф ранцуске.

СТИЦИЈА

у жељи да nотnомогну француске инвестиције у
Југославији које доприносе
развоју
nривР,едннх
ресурса и производних капацитета Југослав!lје,

договориле су се о СЈtедеhим

Article 1er
Le gouvernement fran~ais pourra, apres un examen

cas par cas et dans Ie cadre de sa reglementaiton relative
а Ја couve1·ture des t·lsques non commerciaux, accot·der
la garantie de l'Etat fran~ais а des . investissements

одредбама у вези

са

заштитом инвеС'l·ицнја од некомерцијалноr ризика:

Чл ан

Француска влада може,
начном

разматраљу

и

у

1.
no

извршеrюм nојсдн 

оквиру

nокриl\у некомерцијалноr ризика,

својих

проnиса

rrружи та

о

гараи

ЦI!ју француске државе за инвестиције које фран·

Страна
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effectues sur Је tert·itoire de Ја RepuЬlique Socialiste
Fedct-ative de Yougoslavie, par Jes ressortissants
fran~ais, per~onnes . p~ysi9ues OLI; mo;aJes, dans Jes
condШons prevues а Ј at·tJcle 2 c1-apres.

Петак,

Article З.
Le gouvernement yougoslave accordera aux investissements fraш;ais un traitement juste, equitaЬle et
non discrjminatoire.

јануар

1975.

цуски .цржављани, физичка или пранна лица, уло

же

на

територији

Социјалистичке

Федервтивне

Реnублике

Југос4авије, nод усдовима предвиђеним

у члаiНу

ове ~онвенције.

2.

/

ArticJe 2.
Ces investissements auront oьtenu, dans le cadre
dc Ја reglementation yoнgoslave en Ја .m~tiere, l'agr~
ment des autot·ites gouvernen1cntaJes federales competcntes et feront l'objet de la pat·t de celles-ci, а J'egard
desdits ressortissants fran!;ais, d'un engagement particulier comportant notamment le recours au Centre
Intcmational pour le rёglement des differends reJatifs
aux investissements, si, en cas de litige, un accO!!'d
amiaЬle n'a pu intervenir dans un deJai de trois mois.

24.

Чл ан

2.

За ове инвестиције треба да се добије одобре
ље надлежн:их органа савезне владе у ок.виру ју

гословенских nрописа у овој области, и оне
погледУ горе
бити nредмет

he

У

поменутих француских држављан.а
nосебне обавезе ових органа, која

нарочито укључује обраhање МеђународН'Ом центру
за решавање спорова који се односе на инвестиције,
ако

у случају

спора

у року од

три

месеца

није

могло бити nоСТ'Игнуто сnоразум:но решење.

Члан З.
Југословенска

влада

he

дати

француским

ин

веспщијама nравичан, подједнак и недискрим~mа
торни третман.

Члан 4.
Article 4.
Француски
.цржављани,
физ ичка
и
правна
Les ressortissants fran!;ais, pet·sonnes physiques ou
moraJes, beneficieront pour les investissements vises Јпща, у nогледУ nредвиђених инвестиција у чл ану
1. ове конве.щије, као и у погледу вршења профе
а J'articJe Jer de Ја presente convention ainsi que pour
l'exet·cice des activites professionnelles et economiques сионалних и nривредних активнос'l'и везаних за ове
liees а ces investissements, du traitement le pJus favo- · инвестиције, уживаће најnовољниЈи третман који у
овој области јуrословенско законодавство признај е
raЬJe accorde en Ја matiere а des ressortissants de tout
autre pays tiers par Ја Jegislation yougoslave. Au cas ,цржављанима сваке треhе земље. У случ а ју да ово
ou celle-ci serait modifiee dans un sens moins favo- законодавство буде измењено у мање nовољном
смислу, ове инвестиције и даље he бити регулисане
raЬJe, lesdits investissements resteront regis par les
dispositions en vigueur а la date ou iis ont ete agrees. црема I1!р0писима који су важили на дан када су
оне биле одобрене.

Article 5.
Lcs ressortissants fran!;als, personnes physiques ou
moraJes, ayant une participation dit·ecte ou indirecte
dans des investissements effectues cn YougosJavie ne
pourront etre depossedes de tout ou partie de Jeurs
droits que pour cause d'utilite publique dans les seuls
cas et selon les procedures prevus par Ја legislation
yougoslave et sous reserve du paiement d'une juste
indemnite, Iixee au plus tard au moment de la depossesl'ion.

Члан

.!

5.

ФранцуСКИl'l! држављанима, физичким или пра
вним ЈI.ИЦИ1.\а,

која

неnосредно или

ствују у инвестицијама
могу

се

ОдУЗети

лога ОШllтег

сва

уложеним

или

интереса

нека

и

nосредно

nрава

једино

у

само

из

КОНiОдавство,

накнаде,

а

nод

утврђене

резервом

најкасније

плаћања

прав.ичне

у тренутку

ОдУЗИ

мања прав-а.

ложан 'l'рЗНСфер нак:наде предвиђене у члану

коВ'Венције.

Article 8.
Tous di!ferends relatits а l'interpretation de Ја
presente convention qui n'auraient pas ete regles dans

и

према постуrщима које nредвиђа југословенско за

ci-dcssus.

Articie 7.
Si l'Etat fl·aш;ais, en vertu d'une garantie donnee
pour un investissement rёaJi.se sur le territoire de 1а
R<~puЬlique Sociaiiste Fedёrative de YougosJavie, effectue des ve1·sements а ses propres ressortissants, personnes physiques ou motales, il est de се fait subroge de
plein dt•oit а l'eg:.:trd du gouvel'l1ement yougoslave dans
Jes dt·oits de ces ressortissants.
Lesdits vers~ments n'a!fectent pas les droits du
ЬёnC!iciaire de Ј а garantie а recourir au CIRDI ou а
poш·sui\' L'e les actions introduites devant lui jusqu'a
l 'aboнtissement de Ја pt·ocedure.

раз

случајевима

ArticJe 6.
Le gouvernement yougoslave garantit le transfert
ЈЉrе et sans dёJai de l'indemnite visee а l'article 5
Le gouvernement fran!;ais prend acte de la reglementation yougoslave qui autorise le liЬre transfert
des revenus produits par les investissements etrangeџ.
La garantie visee а l'article ler ci-dessus sera
subordonnec, notamment, а l'oblention par l'nvestisseш· franc;ais d'une garantie bancaire assurant le trans!ert libre et sans delai du produit de la liquidation
ёventueJie de son investissement.

уче

у Југославији,

Члан

6.

Југословенска влада гарантује слободан и неод

5.

ове

Француска влада nрим~ 1с знању југословенске

цроnисе

којима

се

одобрава

слободан

трансфер

nрихода к.оји потичу од C'l'pЭ.IOIX инвестиција.
ГараЈЩИја nредвиђена у члану 1. ове коя.вен
ције нарочито је условљена издавањем бЗIНКа,рске
гаранције француском ин:веститору којом се обез

беђује

слободан и неодлож.ан

трансфер про.дУкта

евентуаmtе лm<видације њеrове инвестиције.
Члан

7.

Ако француска држава, на основу rара.ЈЩиј е
дате за инвестицију реа,аизовану на територији Со

цијалиСТ'Ичке Федеративне Реnубли~tе Југославије,
изврши плаhања соnственим држављакима, фи
зичким или nравним лицю1а,

оили
уводи

закона,
у nрава

у

односу

ових

на

она се

с а~nш

југословенску

тим

no

владу,

,цржављана.

Ова плаћања :не д~~рају у права корис.н.ика га
гаранције да се обрате

CIRDI

или да наставе пос

туnак nокренут nред њим до његовоr окончања.

Члан

8.

Сви сnорови у в ези са тумачењем ове конвен

ције :шоји не будУ ,решени у року од шест месеци

'

nетак,

24.

јануар
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1975.

un delai de six mois раг la voie diplomatique, pouг
ront ёt1·е soumis а la t·cquёte de l'une ou l'autre dез
Parties а un tril.>unal arbltral qui sera constitue de la
maniere suivante:
Chacune des Parties desigl)eгa un arbltre dans un
dtHai d'un mOi$ а paгtir de la date de reception de la
demande d 'arbltrage. Les deux a rbitt·es, ainsi nommes,
choisiront, dans le delai de deux mois apres la notilication dc la Partie qui а desi:gne son arbltre la deг
niёre, un troisieme at·Ьitre ressortissant d'un Etat tiers.
Dans le cas ou l'une des Pat·ties n'aura pas designe
d'arЬitre dans le delai fixe, l'autre Partie pourra demander au President de la Cour Internationale de
justice de la designeг. П en sега de meme, а la diligence de l'une ou l'autre Paгtie, а defaut d'entente sur
le cltoix du tiers arЬitre par les deux arbltres.
La decision du triЬunal arЬitt"Эl sera definitive et
executoit·e de plein droit. Le triЬunal arЬitral fixera
lui-metne ses regles de procedure.
Article 9.
La p1·esente convention est conclue pour une dur~e
inltiale de dix annees. Elle гestera en vigueur apres
се t erme а moins que l 'un des deur gouvernetnents ne
la denonce par ecrit avec preavis d'un an.
En cas de denonciation, la presente convention
restera appJicaЬle aux investissements vises par ses
di sposШons et e!lectues pendant la duree de sa
validit~.

Број
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захтеn

једне или друге стране арбитражном су;з,у који се
образује на следеhи начин:

Свака страна одр~ује по једног арбитра у року

од месец дана, рачурајуh.и од пријема захтева за

арбитражу. Овако Именована два арбитра би:рају,
у

року

од

два

месеца

no

саоnштењу

стране

која

је nоследња одредила свог арбитра, треh.ег арбитра
који је држављанин једне трсhе државе.

У случају да једна страна не одреди арбитра ~·
о.цређеном року, друга страна може затражити да
га одреди nредседник Међународног суда nравде.

Исти nоступак

he

се nрименити, на тражење једне

или друге стране, ако се два арбитра не сложе о

избору треhег арбитра.
Одлука арбитражног суда је коначна и извр 
шна по сили закона. Арбитражни суд сам утврђује
своја правила nроцедуре.

Члан

Ова конвенција се

9.

закљуqује за nочетНЈИ пе

РИIО.Д од десет година. Она остаје на снази no ис
теку овог рока ако је једна од две владе не откаже

nисменю.t nутем rодину дана унапред.

'

У случају отказа ова конвенција се nрЮ!ењује
и даље

на

иRвестиције

предвиђене

њеНЈИм одред

бама које су биле улож е~с~е за време трајања њеве
ЕаЖЖ>СТИ.

Article 10.
La presente convention entreгa en vigueur des
qu'elle aura ete signee et approuvee dans les tormes
prevues par les regles de chacun des deux pays.
Fait а Paгis le 28 maгs 1974 en douЬle exemplair en
Janguc ft·ancaise.
Pour le Gouvemement
de la RepuЬlique
Pour le Gouvernement de Socialiste Fe deгative
la RepuЬ!ique Francaise,
de Yougoslavie,
V. Giscard d'Estaing, m. р.
Janko Smole, m. р.

Члан

10.

Ова конвенција стуnа на снагу после nотписи
ваља и одобрења у оној форми која ј е предвиђена

nрописима сваке од двеју земаља.
Сач:ињено у Паризу, 28. марта 1974.
два примерка ва францусЈtом језику.

roдrrne, у

За Владу
Социјалистичке

За ВладУ

деративне

Републике Француске,

V. Giscard d'Estaing,

Фе

Реnубли 

ке Југославије,

с. р.

Ј'апхо

Смоле,

с.

р.

:Члан З.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављинања у "Службеном листу
СФРЈ".

'45.

ЗАКОН
;

основу члана 337. тачка 1. У
е Федераr>mне Реnублике Југо

О

ИЗМЕНИ ~ОПУНИ

ЗАКОНА О ФlfHAHC'1f·

_РА~ ФЕДЕРАЦИЈЕ

Ч'лан 1.
УКАЗ
ЊУ

О

У

•

Закону о финансираљу федерације (,.Служ

ЗАКОНА О ИЗ~IЕПЈI И ДО·'\ бен1И л ист СФРЈ", бр. 35/72, 63/72 и 71/73) у члану
ФИНАНСИРАЉУ ФЕДЕРА- --52. тачка З. на крају тачка се З(.lмењује тачком и
ЦИЈЕ

зарезом и nосле тога додаје <:Е' нова тачка

4,

која

rлаей-:

Проглашава

се

~сои о из.меНЈИ и

доnуни За

кона о фннанс:tрању ~\дерације, који је уаюјила
Ск:уnштина
n окрајияа

СФРЈ,
од

16.

na

~ници

ј ануара

Ј..975.

Beh.a

реnублика ... и

године.

,.4)" давање nозајмица реnубликама и аутоном
ним nокрај ltнама за са1ПfРање уништених и оште- ...

hею1х

водоnрнвредних... објеката и даваље

мица фондовима реnубюnса

и

аутономних

ј ина које су уrрожене, односно које

16.

ПР. бр. 375
ј аауара 1975. године
Београд

штету

елементарних

неnогода,

су nретрпеле

ради

nружања

ХИ'Гf{е помоhи становmtштву."

Пред~~~

JOCIIП'
Председник
Скуnштине СФРЈ,

K1rpo

од

позај

nокра

r лиrоров,

с. р.

Члан 2.

Републике,
Тито, с. р.

У члану 53. став 1. м~ се и rласн :

.,0

коришћењу средстава.

сталне буџетске ре

зерве федерације за намену из чл ана 52. тачка 1.
овог закона одлучује Савезно извршио веће, а о
коришhењу средстава за намену из члана 52. тачкз

