На основу члана 90. тачка 2. Устава Републике Србије, а у вези са Законом о
регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње
грађана («Службени лист СРЈ», број 36/02),
Влада Републике Србије доноси

УРЕДБУ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ДЕВИЗНЕ
ШТЕДЊЕ ГРАЂАНА ПОЛОЖЕНЕ КОД ЈУГОБАНКЕ ЈУГБАНКЕ
А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.
Овом уредбом уређују се ближи услови и начин сервисирања девизне
штедње грађана положене код Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица, у
складу са Законом о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по
основу девизне штедње грађана («Службени лист СРЈ», број 36/02 - у даљем тексту:
Закон).
Члан 2.
Право на приоритетне исплате девизне штедње, у складу са Законом,
остварују власници штедних улога који су порески обвезници Републике Србије, а
који су, на дан ступања на снагу Закона, имали пребивалиште на територији
Републике Србије, односно грађани са статусом привремено расељеног лица са
Косова и Метохије.
Члан 3.
Пребивалиште на територији Републике Србије доказује се личном
исправом издатом од надлежног органа Републике Србије или легитимацијом
расељеног лица издатом од Црвеног крста Србије, односно, Координационог
центра Србије и Црне Горе и Републике Србије за Косово и Метохију.
Уколико је легитимација расељеног лица издата пре 1999. године, подноси
се и потврда, прибављена од издаваоца легитимације, да се лице још увек налази у
статусу расељеног лица.
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Члан 4.
Статус пореског обвезника Републике Србије доказује се уверењем издатим
од стране надлежне организационе јединице Пореске управе.
Пензионери статус пореског обвезника Републике Србије доказују
последњим чеком од пензије остварене преко надлежног републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање.
Право на приоритетну исплату имају и штедише који поседују доказ да се
налазе у евиденцији Националне службе за запошавање.
Члан 5.
У случају да се власник штедног улога води као нестало лице, право на
приоритетну исплату девизне штедње, у смислу ове уредбе, остварују чланови
његове уже породице (брачни друг, родитељи, деца, браћа и сестре), на основу
потврде издате од стране Црвеног крста Републике Србије или Координационог
центра Србије и Црне Горе и Републике Србије за Косово и Метохију.
Члан 6.
Сервисирање девизне штедње, у складу са овом уредбом, врши Национална
штедионица-банка а.д. Београд.
Члан 7.
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица дужна је да базу података о
девизној штедњи грађана ажурира са стањем на дан 19. августа 2002. године и
достави Националној штедионици-банци а.д. Београд.
Члан 8.
Услове преузимања базе података од Југобанке Југбанке а.д. Косовска
Митровица, решавање накнадних рекламација, као и друга међусобна права и
обавезе, Национална штедионица-банка а.д. Београд регулисаће уговором са
Југобанком Југбанком а.д. Косовска Митровица.
Члан 9.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику Републике Србије».
Број:
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У Београду,

марта 2004. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПОТПРЕДСЕДНИК,
Мирољуб Лабус
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