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АПСТРАКТУМ: Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству основан је при Министарству финансија ФНРЈ. Организациона повезаност Уреда са Министарством финансија
проистекла је из карактера рада Уреда, из чињенице да су се његови послови одражавали на прилив и одлив девиза. Уред је кроз
свој рад стекао потребну самосталност, те се како у односу на
домаће тако и на стране субјекте афирмисао као самостална
установа.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Уред, имовина, закони, међународни споразуми,
архивска грађа, захтеви странака
Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (у даљем тексту: Уред) основан је при Министарству финансија ФНРЈ Законом о заштити
југословенске имовине и имовинских права и интереса у иностранству од 4.
фебруара 1946. године1. До оснивања Уреда дошло је услед изузетних прилика створених због почетка Другог светског рата који је проузроковао прекид
економских и финансијских односа са одређеним земљама који су постојали
до почетка рата, као и регулисања односа који су постојали за време рата и
мера контроле над имовином које су после рата предузете код нас и у иностранству. Уред је основан са задатком да штити имовину и имовинска права
и интересе југословенских грађана, који су проистекли из њихове делатности
на територији Југославије, као и њихове делатности у иностранству, и да располаже том имовином.
Од 11. јуна 1946. године, Уред је у саставу Министарства финансија,
као унутрашња организациона јединица с рангом одељења.2
После престанка рада Министарства финансија, 15. јануара 1953. године, послове заштите југословенске имовине, имовинских права и интереса
1
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Службени лист ФНРЈ, бр. 12/46.
Правилник о организацији и пословању Уреда за заштиту југословенске имовине у иностранству, Службени лист ФНРЈ, бр. 47/46.
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у иностранству преузео је Државни секретаријат за послове буџета и државну администрацију. Самим тим, и Уред је наставио рад као организациона
јединица тог секретаријата.
Од 23. априла 1956. године, на основу Закона о савезним органима
Управе, Уред постаје управна установа, а Законом одређена права и дужности према Уреду вршио је Државни секретаријат за послове финансија. Већ
од 1957. године, на основу Уредбе о оснивању и укидању одређених савезних
органа управе, Уред је постао орган управе у саставу Државног секретаријата
за послове финансија.
Посебним законским прописима којима су уређени имовински односи настали ликвидацијом права и обавеза југословенских држављана на основу међународних уговора, при Уреду је образована Комисија за одређивање
накнаде лицима чија су имовинска права ликвидирана на основу међународних уговора.
По Закону о савезним органима управе из 1965. године, Уред је био орган управе у саставу Савезног секретаријата за финансије.
Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству укинут је и престао је да ради 18. маја 1967. године, на основу Закона о савезним органима
управе, савезним саветима и савезним организацијама.
Послови заштите југословенске имовине, имовинских права и интереса у иностранству остали су и даље у делокругу Савезног секретаријата
финансија. Закон о заштити југословенске имовине и имовинских права и
интереса престао је да важи 13. јула 1973. године, али тиме нису престали да
постоје и одговарајући послови. Такође, у делокругу Савезног секретаријата
за финансије остали су и даље послови који се односе на ликвидацију права
и обавеза југословенских држављана на основу међународних уговора, па у
том савезном секретаријату постоји Комисија која решава о одређивању накнаде по том основу.
Од 1973. па све до укидања Савезног министарства финансија до 2003.
године, Уред је био по интерним правним прописима некад одељење, а некад
сектор.
У циљу конкретизације одредби Закона о оснивању Уреда, министар
финансија ФНРЈ прописао је Правилник за извршење Закона о заштити југословенске имовине и имовинских права и интереса у иностранству од 18.
октобра 1946. године.3
Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству регулисао је
прекинуте финансијско-економске односе са иностранством због почетка
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Службени лист ФНРЈ, бр. 86/46.
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Другог светског рата, заштиту имовинских права физичких и правних лица
југословенских држављана, а пружао је податке и помоћ при утврђивању статуса имовине страних држављана. После Другог светског рата у Југославији,
као и у многим земљама Источне Европе, дошло је до коренитих промена у
друштвено-политичком и привредном систему, које су се односиле на аграрну реформу, национализацију, конфискацију и друго. У склопу тих промена
донето је више закона.4
Осим наведених закона донете су многобројне уредбе,5 одлуке6 и упут7
ства које су прецизније регулисале спровођење наведених закона.
4

5

6
7

1) Закон о регулисању предратних обавеза, 2) Закон о конверзији предратних државних дугова и обавеза, 3) Закон о прелазу у државну својину непријатељске имовине и
о секвестацији над имовином отсутних лица, 4) Закон о поступању са имовином коју
су сопственици морали напустити у току окупације и имовином која им је одузета од
стране окупатора и њихових помагача, 5) Закон о изменама и допунама Закона о национализацији приватних привредних предузећа од 28. априла 1948. године, 6) Закон о
прелазу италијанске имовине на територији ФНРЈ у државну својину ФНРЈ по Уговору
о миру са Италијом, 7) Закон о уређењу имовинских односа насталих услед ликвидације права и обавеза југословенских држављана на основу међународних уговора, 8)
Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта од 26. децембра
1958. године, 9) Закон о амортизацији обвезница 3 % државног конвертованог дуга, 10)
Закон о одређивању накнада за потраживања по основу социјалног осигурања насталих у иностранству, Сл. лист ДФЈ, бр. 88/45; Сл. лист ФНРЈ, бр. 61/46; Сл. лист ФНРЈ,
бр. 63/46; Сл. лист ДФЈ, бр. 36/45 и Сл. лист ФНРЈ, бр. 64/46; Сл. лист ФНРЈ, бр. 35/48;
Сл. лист ФНРЈ, бр. 38/48; Сл. лист ФНРЈ, бр. 55/57; Сл. лист ФНРЈ, бр. 52/58; Сл. лист
ФНРЈ, бр. 28/62; Сл. лист СФРЈ, бр. 55/69.
1) Уредба о прелазу мађарске имовине на територији ФНРЈ у државну својину ФНРЈ
по Уговору о миру са Мађарском, Сл. лист ФНРЈ, бр. 91/48; 2) Уредба о ликвидацији односа насталих Законом о прелазу италијанске имовине на територији ФНРЈ у државну
својину ФНРЈ по Уговору о миром са Италијом, Сл. лист ФНРЈ, бр. 42/49, 3) Уредба за
извршење Закона о уређењу имовинских односа насталих услед ликвидације права и
обавезе југословенских држављана на основу међународних уговора; Сл. лист ФНРЈ,
бр. 40/58 и 26/59, 4) Уредба о уређењу имовинских односа насталих услед ликвидације
имовинских права југословенских држављана на основу Споразума о размени двовласничких имања између СФРЈ и Краљевине Грчке, Сл. лист ФНРЈ, бр. 3/71; 5) Уредба
о ратификацији финалног акта Конвенције Уједињених нација о обавезама за издржавање и Конвенције о остваривању алиментациониох захтева у иностранству, Сл. лист
ФНРЈ – Дод. међ. уговори и др. споразуми бр. 2/60.
Одлука СИВ-а о ликвидацији аустријске имовине на основу државног уговора о успостављању независне и демократске Аустрије, Сл. лист ФНРЈ, бр. 6/57.
1) Упутство министра правосуђа ФНРЈ за пренос својине национализованих непокретности страних држављана, страних установа или страних приватних или јавноправних
лица, Сл. лист ФНРЈ, бр. 53/48; 2) Упутство државног секретара за послове финансија
за извршење Одлуке о ликвидацији аустријске имовине на основу државног Уговора о
успостављању независне и демократске Аустрије, Сл. лист ФНРЈ, бр. 4/58; 3) Упутство
секретаријата СИВ-а за рад у примени чл. 8 и 8а Уредбе за извршење Закона о уређењу
имовинских односа насталих услед ликвидације права и обавеза југословенских држављана на основу међународних уговора, Сл. лист ФНРЈ, бр. 20/60.
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Наведеним правилником, законом, уредбама и одлукама дато је у задатак Уреда:
1. Да штити и располаже свом имовином и свим имовинским правима и интересима југословенских девизних обвезника, који су проистекли из
њихове делатности на југословенској територији са иностранством у смислу
девизних прописа који су важили на дан 1. априла 1941. године. Од овога су
изузета потраживања Народне банке ФНРЈ;
2. Да штити имовину и имовинска права и интересе девизних обвезника из претходне тачке који су проистекли из њихове делатности у иностранству;
3. Да штити имовину и имовинска права и интересе свих других лица
који су проистекли из њихове делатности за време рата на југословенској територији са иностранством;
4. Да само преко Уреда ови девизни обвезници могу располагати својом имовином и имовинским правима и интересима у иностранству;
5. Да се у иностранству Уред појављује као пуномоћник власника имовине и имовинских права и интереса у иностранству, и као такав предузима
све потребне мере за остварење односних задатака.
У послове заштите југословенске имовине и имовинских права и интереса у иностранству насталих до 9. маја 1945. спада:
1. Прикупљање и обрада пријава потраживања и дуговања у иностранству чији су носиоци југословенска правна или физичка лица;
2. Пречишћавање пријављених потраживања преписком са власницима, односно њиховим наследницима у земљи и са иностраним дужницима
или одговарајућим установама, радом у земљи и преко делегата у иностранству;
3. Примање и разматрање захтева иностраних поверилаца према домаћим дужницима и предузимање целисходних мера за ликвидацију;
4. Предузимање мера у сврху обезбеђења југословенске имовине и имовинских права и интереса регулисаних по иностраним прописима;
5. Припрему материјала и учествовање у међународним преговорима
за регулисање наплате потраживања односно исплате дуговања;
6. Наплата потраживања тамо где за то већ постоје услови, путем рада
у земљи и преко делегата у иностранству;
7. Исплата власницима динарске противвредности за наплаћена потраживања по извршеном трансферу.
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Поред функција које су законом, правилницима и уредбама дате Уреду,8 на њега су од 1946. године па до данас сукцесивно пренете и извесне
друге надлежности, а то су:
1. Обавезе и потраживања државних привредних предузећа савезног и
републичког значаја према иностранству настала до 9. маја 1945;
2. Потраживања и дуговања према земљама Источног блока настала
после 9. маја 1945;
3. Послови око утврђивања, процене и обештећења иностране имовине
у ФНРЈ;
4. Остваривање наследних права југословенских држављана у иностранству;
5. Репарације (категорија А);
6. Остали послови (виво експерименти, давање одобрења на оверу пуномоћја и исправа и др.);
Све три наведене категорије чине надлежност Уреда за заштиту југословенске имовине у иностранству.
Успостављањем нормативних аката и надлежности Уреда за заштиту
југословенске имовине у иностранству, успостављају се и односи са страним
земљама који су регулисани разговорима, преговорима и међународним споразумима.
Преговори су се водили о обештећењу за преузету страну имовину. Иницијатива је подстицана од страних земаља које су захтевале и нудиле одређену документацију о власништву својих грађана. После преговора долазило
се до споразума који су у већини случајева обухватали глобално обештећење
имовине свих страних држављана. Суштина тумачења Уреда за заштиту југословенске имовине у иностранству била је да се овим глобалним обештећењем Југославија ослобађала свих појединачних захтева за накнаду за имовину и за евентуално накнадно пронађену имовину.
Страна имовина погођена рестриктивним мерама у Југославији после
Другог светског рата обештећена је на основу међународних споразума о
глобалном и паушалном обештећењу или компензационих споразума који су
закључени у периоду од 1947. до 1983. године. Закључено је 23 споразума
са 17 земаља, с тим што је са неким земљама закључено више споразума.9
8
9

Службени лист ФНРЈ, бр. 12/46.
1) Југословенско-аргентински споразум о обештећењу аргентинских добара, права и
интереса национализованих у Југославији, од 21. марта 1964. године, Сл. лист СФРЈ
– Додатак бр. 9/64, 2) Протокол између Владе ФНРЈ и Конзорцијума сопственика белгијских добара, права и интереса погођених у Југославији законима о национализацији
или ма којом другом рестриктивном мером од 30. октобра 1948. године и Додатак уз
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Општа карактеристика закључених споразума јесте да су они предвиђали глоПротокол који је закључен 26. јуна 1964. године, Сл. лист СФРЈ – Додатак бр. 7/65,
3) Споразум између ФНРЈ и ЧССР о регулисању отворених имовинских питања, од
11. фебруара 1956. године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 14/56, 4) Споразум између
ФНРЈ и Краљевине Данске о регулисању обештећења данских интереса у Југославији
од 13. јула 1959. године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 4/56, 5) Француско-југословенски
споразум о обештећењу француских интереса национализованих у Југославији од 14.
априла 1951. године, Сл. вјесник президијума Народне скупштине, бр. 15/51, 6) Француско-југословенски споразум о обештећењу француских добара, права и интереса национализованих у Југославији и необухваћених Споразумом од 14. априла 1951. године
о обештећењу француских интереса национализованих у Југославији од 12. јула 1963.
године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 12/64, 7) Споразум између ФНРЈ и Краљевине
Грчке о обештећењу грчких добара, права и интереса национализованих у Југославији
од 18. јуна 1959. године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 3/60, 8) Југословенско-холандски
споразум о обештећењу холандских интереса национализованих у Југославији од 22.
јула 1958. године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 5/59, 9) Споразум између ФНРЈ и Италијанске Републике о италијанским добрима, правима и интересима у Југославији од 23.
маја 1949. године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 6/56, 10) Споразум између ФНРЈ и Италијанске Републике о дефинитивном регулисању свих узајамних обавеза економског
и финансијског карактера које проистичу из уговора о миру и сукцесивних споразума
од 18. децембра 1954. године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 2/56, 11) Споразум између
ФНРЈ и Италијанске Републике о примени Споразума од 18. децембра 1954. године,
потписан 3. јула 1965. године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 11/66, 12) Споразум о регулисању нерешених финансијских и привредних питања између ФНРЈ и НР Мађарске
од 29. маја 1956. године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 10/57, 13) Југословенско-норвешки споразум о обештећењу имовинских интереса лица норвешког држављанства од
31. маја 1951. године, Сл. вјесник президијума Народне скупштине, бр. 17/51, 14) Споразум између влада САД и ФНРЈ о новчаним потраживањима САД и њихових држављана, од 19. јула 1948. године, Сл. вјесник президијума Народне скупштине, бр. 25/51, 15)
Споразум између СФРЈ и САД о потраживањима држављана САД од 5. новембра 1964.
године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 9/56, 16) Споразум између ФНРЈ и Швајцарске
конфедерације о накнади за швајцарске интересе у Југославији, која је погођена мерама
национализације, експропријације и ограничења, закључен 27. септембра 1948. године,
Сл. лист ФНРЈ, бр. 16/49, 17) Споразум ФНРЈ и Швајцарске конфедерације о трговинској размени и регулисању плаћања од 27. септембра 1948. године са Ликвидационим
протоколом од истог датума, Сл. лист ФНРЈ, бр. 16/49 и бр. 19/49, 18) Југословенскошведски споразум о регулисању извесних шведских захтева у ФНРЈ од 12. априла 1947.
године (сачињен као поверљив). 19) Споразум ФНРЈ и Турске Републике о обештећењу
турских добара, права и интереса национализованих у Југославији од 13. јула 1956. године, Сл. лист ФНРЈ – Додатак бр. 9/60, 20) Споразум између ФНРЈ и Влада УК Велике
Британије и Северне Ирске о накнади за британску имовину, права и интересе погођене југословенским мерама национализације, експропријације, лишавања власништва и
ликвидације од 23. децембра 1948. године, Објављен у збирци споразума ОУН – Recueil des Traites, volume 81/1951 и 119/52, 21) Уговор између СФРЈ и Републике Аустрије о
регулисању одређених имовинско-правних питања од 19. марта 1980. године, Сл. лист
СФРЈ – Додатак бр. 9/81, 22) Споразум између СФРЈ и Републике Италије о дефинитивном регулисању узајамних обавеза које произилазе из члана 4. Уговора потписаног у
Озиму 10. новембра 1975. године сачињен у Риму 18. фебруара 1983. године, Сл. лист
СФРЈ – Додатак бр. 7/85, 23) Споразум између СФРЈ и Чилеа о обештећењу чилеанског
држављанина за национализовану имовину, Сл. лист СФРЈ – Додатак бр. 11/65.
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балне суме обештећења које нису зависиле само од вредности национализоване имовине већ и од низа других политичких и економских околности под
којима су преговори вођени.
По закључењу споразума са одређеном државом приступило се извршењу тих споразума. Надлежни државни органи страних држава доставили би
појединачне, конкретне захтеве за проверу статуса имовине својих држављана, а Уред је од надлежних републичких и општинских органа тражио одговарајућу документацију као што су: извештај о држављанству, изводе из земљишних књига са историјским подацима, као и подацима из катастра, техничке
податке за објекте, по потреби уговоре о наслеђивању, купопродаји и друго.
Ти подаци су затим достављани надлежним органима страних држава.
Закључењем тих споразума Југославија се ослободила свих обавеза по
овом основу према правним и физичким лицима оних држава са којима је споразуме закључила, као и лицима чије је интересе одређена држава заступала,
за сву тада познату и непознату имовину.
С друге стране државе повериоци су наведеним међународним споразумима преузеле обавезу да изврше расподелу оствареног потраживања на
начин који саме одреде својим унутрашњим прописима. Рокови обештећења
били су углавном око десет година, са извесним одступањима према конкретној ситуацији и висини обештећења (САД – одмах, Данска и Норвешка са
роком од 2 до 3 године).
Начин плаћања је био утврђен путем фиксних рата које су исплаћиване
из буџета федерације, као и комбинованим системом фиксних рата са прелевманом, то јест одбијањем извесног процента од вредности југословенског
извоза у односне земље. У извршењу ових споразума Уред је пружао међународно-правну помоћ у вези са утврђивањем правног статуса и процене национализоване стране имовине.
Осим поступка провере статуса имовине по међународним споразумима са државама, постојали су и многобројни захтеви страних и домаћих физичких лица који су тражили разјашњења о утврђивању правног статуса неке
имовине за коју су тврдили да је њихово власништво, а Уред је увидом у своју
архивску грађу и у сарадњи са локалним органима вршио проверу њихових
навода и о томе обавештавао странке. У току појединих година било је и више од 1000 захтева физичких лица.
Домаћи и страни субјекти су подносили разноврсне захтеве Уреду. По
подношењу захтева, Уред је увидом у архивску грађу која је била обимна и
комплексна вршио преглед исте. Уколико је захтев био прецизан са детаљним
подацима о имовини или евентуалном броју дописа, радници Уреда су увидом у пописе проналазили тражени предмет у одговарајућој фасцикли. Међутим, уколико захтев није садржавао бројеве Уреда или није био прецизан,
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односно садржао врло мало података онда се приступало прегледу одговарајуће картотеке земље која је у питању. Тада је требало прегледати сва досијеа
која су носила тражено презиме из захтева и упоређивати их са подацима из
дописа странке. Често то није било довољно, па су се од странака тражили допунски подаци и давана упутства од стране радника Уреда где да се странка
претходно обрати, да ли неком органу, општини, суду и сл. ради прибављања
релевантне документације.
***
Класификација архивске грађе урађена је онако како је и споразуми
регулишу: накнаду и валуту (глобалне суме), рок исплате и транше, кориснике обештећења, који се интересују и обештећују, трансфер обештећења, расподелу накнаде (по интерним прописима државе повериоца) и либерациону
клаузулу за државу СФРЈ. То се налази у општим досијеима.
При спровођењу ових споразума настајала је обимна архивска грађа
која садржи прецизне податке о страној имовини, на пример: подаци о подносиоцима, изводи из земљишних књига, технички подаци, извештаји о држављанству, купопродајни уговори, уговори о поклону, решења о наслеђивању и друго. Та документација је достављана државама и омогућила им је
да прецизно утврде обим и вредност сваког појединачног субјекта и исплате
одговарајуће накнаде својим држављанима. Архивска грађа чији је стваралац
био Уред садржавала је предмете који су се односили на велики број земаља:
Италија 27.000 предмета, Сједињене Америчке Државе 3.000, остале земље
око 12.000 предмета.
Поред наведених конкретних предмета формирани су и општи досијеи
за сваку земљу посебно и одговарајуће регистратурске књиге.
Архивска грађа Уреда је регистратурски сређена и налази се у фасциклама у стању спремном за коришћење, са видљивим спољним ознакама и доступна за интерно коришћење. Уред је од оснивања користио план класификационих ознака за сваку годину. Постојале су књиге евиденција које су уредно
вођене. Те књиге евиденција су: деловодни протокол и именични регистри по
абецедном реду подносиоца. Постоје и картотеке стране имовине груписане
по земљама са којима су склопљени споразуми, као и картотеке земаља са
којима нису склопљени споразуми. Оне су биле помоћно, а често и основно
средство за проналажење одређене имовине у случају када подносилац захтева није навео комплетне податке, или када је навео само неке податке о имовини за коју тражи утврђивање правног статуса.
Због ефикаснијег и бржег рада, део оперативне документације Уреда
налазио се у канцеларијама Уреда код надлежних службеника, за предмете
коју су решавали. После решавања, предмети нису враћани у архивски депо,
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него су остајали у канцеларијама. Приликом враћања у депо предмети нису
стављани у полице по поретку по којем су узимани из депоа, већ су одлагани
на прво слободно место, што је проузроковало додатне послове у сређивању
архивске грађе. Проблем су представљале и честе селидбе Уреда. Нарочито
је био проблематичан период при укидању Савезног министарства за финансије крајем 2002. године када је велика количина грађе пренета у депо у СИВу 2 на Новом Београду. Прва фаза рада на сређивању архивске грађе Уреда
започела је марта 2015. године. Започет је преглед комплетне грађе да би се
утврдило где се физички налазе предмети по земљама које су евидентиране у
попису, да се утврди поклапање са пописима који су постојали и евидентирали недостајући предмети. Друга фаза обухватала је рад на сређивању архивске грађе по земљама, областима и годинама. У току сређивања паралелно је
прављен попис архивске грађе. Попис садржи редни број фасцикле, садржај,
годину, број предмета и предмете који недостају у фасциклама. Рад на сређивању архивске грађе Уреда трајао је до јула 2016. године.
Архивска грађа Уреда садржи:
Регистратурске и помоћне књиге Картотека Општа архива (материјали о делатности Уреда) Пописи по земљама: Албанија, Аргентина, Аустрија, Белгија, Бугарска, Чехословачка, Француска, Грчка, Холандија,
Источни блок, Италија (листа „А“, П. Т, зона „Б“, Озимски споразум),
Немачка (општа, ДР Немачка, СР Немачка), Канада, Мађарска, Пољска,
Румунија, Турска, Шведска, Шпанија, Велика Британија, САД (АМНАЦ), СССР, Швајцарска, разне земље (Малта, Боливија, Перу, Бразил и
друге).
Поштанска штедионица
Ратна штета
Монетарно злато
Европско друштво
Комисија (за обраду захтева југословенских грађана жртава нацистичког терора Другог светског рата)
Стари зајмови
Јавни дугови
Тужбе
Железнице
Алиментације
Сукцесија
Двовласничка имовина.
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Укупна количина архивске грађе Уреда је 2.594 фасцикле и 154 књиге.
Урађен је попис безвредног регистратурског материјала у укупној количини
од 115 фасцикли и 85 књига.
Треба истаћи да је документација Уреда имала, а има и данас, велику
корисничку функцију за субјекте како домаће тако и за стране држављане у
погледу разрешења и достављања документације и података о њиховој имовини која је обухваћена међународним споразумима, као и о другим правима
(оставине, дугови, ратна штета, алиментације и друго).
Уред који је деловао у саставу Савезног министарства финансија, а
сада је у Министарству финансија Републике Србије, има велики значај, јер
је регулисао имовинско-правне односе на подручју припојеном ФНРЈ после
Другог светског рата – Истра и приморска Словенија. Такође је регулисао обештећење за национализовану имовину после Другог светског рата на основу
међународних споразума. Уред је регулисао финансијска потраживања настала непосредно пред, за време и после Другог светског рата. Уређивао је имовинско-правне односе са земљама Источне Европе које су са рестриктивним
мерама преузеле имовину југословенских држављана. Значај Уреда је и тај
што је решавао алиментационе захтеве према обвезницима у иностранству;
због великог броја југословенских грађана на раду у иностранству, кроз алиментације су се сливала знатна девизна средства грађанима Југославије. Архивска грађа Уреда може послужити и у евентуалном разрешењу спорова који се могу појавити при реституцији имовине по законима бивших
република Југославије, а сада независних држава.

