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IZ VSEBINE: 

Predlog zakona o spremembah zakona 

o proračunu SR Slovenije 

(republiškem proračunu) za I. 1975 

(ESA 386) 

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

zakona o stalnih sredstvih SR Sloveni- 

je za financiranje dejavnosti 

Republiške konference SZDL 

Slovenije, z osnutkom zakona 

(ESA 382) 

Predlog zakona o obračunavanju in 

prenosu dela dohodka, doseženega v 

prometu z živino in mesom (ESA 381) 

Predlog za izdajo zakona o investicijski 

dokumentaciji, z osnutkom zakona 

(ESA 380) 

Predlog za izdajo zakona o davčnih 

olajšavah in drugih ugodnostih za 

kupce obveznic federacije v I. 1975, 

z osnutkom zakona (ESA 378) 

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE 

SRS 

Seji Zbora združenega dela 
SR Slovenije sta sklicani za 
19. november 1975. Oba zbo- 
ra imata na dnevnem redu: 

— predlog za Izdajo zakona 
o spremembah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiš- 
kih davkov in taks z osnut- 
kom zaikona (ESA 365); 

— predlog zakona o spre- 
membah zakona o proračunu 
SE Slovenije (republiškem 
proračunu) za 1976 (ESA 
368); 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembi zakona o 
stalnih sredstvih SR Slove- 
nije za financiranje dejavno- 
sti Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, z osnut- 
kom zakona (ESA 382); 

— predlog zakona o obra- 
čunavanju in prenosu dela 
dohodka, doseženega v pro- 
metu z živino in mesom 
(ESA 381); 

— predlog za izdajo zaiko- 
na o investicijski dokumen- 
taciji, z osnutkom zakona 
(ESA 380); 

— predlog za izdajo zakona 
o določitvi pristojnosti up- 
ravnih organov za določanje 
in opravljanje drugih nalog 
na področju tuje informacij- 
ske dejavnosti, z osnutkom 
zakona (ESA 366); 

— predlog za iaaajo zakona 
o usposabljanju in zaposlo- 
vanju invalidnih oseb, z os- 
nutkom zakona (ESA 367); 

— predlog za izdajo zaikona 
o varstvu, gojitvi in lovu di- 
vjadi ter o upravljanju lo- 
višč, z osnutkom zakona 
(ESA 375); 

— predlog ssa izdajo zakona 
o pomorski pilotaži, z os- 
nutkom zakona (ESA 374); 

— predlog odloka o finan- 
ciranju razširitve intematskih 

in šolskih prostorov šole za 
miličnike kadete v Šolskem 
centru za strokovno izobra- 
ževanje delavcev v organih za 
notranje zadeve Ljubljana — 
Tacen (ESA 368); 

— Statut Zveze stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije s 
samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi Zveze stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije 
(ESA 365); 

— predlog odloka o potrdi- 
tvi dogovora o olajšavah in 
ugodnostih, ki se dajejo kup- 
cem obveznic federacije, iz- 
danih po zakonu o izdaji ob- 
veznic federacije v 1. 1975 
(ESA 377); 

— predlog za izdajo zaiko- 
na o davčnih olajšavah in 
drugih ugodnostih za kupce 
obveznic federacije v 1. 1975, 
z osnutkom zakona (ESA 
378); 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji sporazuma med Soci- 
alistično federativno repub- 
liko Jugoslavijo m Republiko 
Avstrijo o izogibanju dvojne- 
mu obdavčenju na področju 
davkov na dohodek in pre- 
moženje (ESA 370); 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji konvencije o med- 
narodnih pravilih o izogiba- 
nju trčenj na morju, 1972 
(ESA 372); 

— osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o oddajanju graditve in- 
vesticijskega objekta tujemu 
izvajalcu (ESA 371); 

— osnutek zakona o do- 
polnitvi zakona o premijah 
za pšenico (ESA 379); 

— osnutek zakona o premi- 
ji za pšenico (ESA 373); 

— osnutek odloka o spre- 
membah odloka o določanju 
skupnega obsega proračun- 
skih izdatkov federacije m 



1. 1975 (ESA 384). 

Zbor združenega dela ima 
na dnevnem redil tudi: 

— predlog zalcona o rati- 
fikaciji sporazuma o garanci- 
ji med Socialistično federa- 
tivno republiko Jugoslavijo in 
Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj (YU 1129) (ESA 
383). 

Naslednje seje, t. j. 23. se- 
ja Zbora združenega dela in 
23. seja Zbora občin ter 21. 
seja Družbenopolitičnega zbo- 
ra Skupščine SR Slovenije 
so sklicane za 26. november 
1975. Vsi trije izbori imajo 
na dnevnem redu: 
— osnutek resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije ter ne- 
posrednih nalogah v 1. 1976 
(ESA 389); 
— osnutek zakona o financi- 
ranju federacije (ESA 353); 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin imata na dnev- 
nem redu tudi: 
— analizo izvajanja politike 
družbenoekonomskega razvo- 
ja v SR Sloveniji v 1. 1975 
in tendence v gospodarskih 
tokovih na prehodu v 1. 1976 
(ESA 388); 
— izhodišča za sestavo re- 

Z zakonom o proračunu 
SR Slovenije za leto 1975 
(Uradni list SRS, št. 39/74) 
so bili skupni dohodki re- 
publiškega proračuna predvi- 
deni v višini 1.898,8 milijona 
din. 

Po predlogu zakona za 
spremembo proračuna SR 
Slovenije vključujemo v 
vsoto dohodkov in izdat- 
kov vključujemo v absolut- 
nih zneskih prenos sredstev 
odpravljenega posebnega ra 
čuna sredstev SR Slovenije 
Ea izravnavanje v gospodar- 
stvu in za pospeševanje ne- 
katerih gospodarskih dejav- 
nosti. Taiko se planirana sre- 
dstva tega računa v višini 
137,9 milijona dinarjev pove- 

publiškega proračuna za 1. 
1976 (ESA 390); 
— predlog za izdajo zakona 
o zavarovanju vodotoka So- 
če, z osnutkom zakona (ESA 
392); 

Zbor združenega dela ima 
na dnevnem redu še: 
— osnutek zakona o Narod- 
ni banki Jugoslavije in enot- 
nem mgnetarnem poslovanju 
narodnih bank republik, in 
narodnih bank avtonomnih 
pokrajin (ESA 357); 
— osnutek zakona o temeljih 
denarnega sistema (ESA 354); 
— osnutek zakona o kredit- 
nih odnosih s tujino (ESA 
349); 
— osnutek carinskega zako- 
na (ESA 343); 
— predlog programa dela 
Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije za obdob- 
je september 1975 — julij 
1976 (ESA 393); 

Zbor občin ima na dnev- 
nem redu še: 
— predlog programa dela 
Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije za obdobje septem- 
ber 1975 — julij 1976 (ESA 
391); 

Družbenopolitični zbor pa: 
— predlog programa dela 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za 
obdobje september 1975 — 
Julij 1976 (ESA 395); 

čujejo za 181,9 milijona dinar- 
jev, zaito bodo izvirni dohod- 
ki znašali 319,8 milijona din, 
vendar pa istočasno vključu- 
jemo tudi izdatke v višini 
114,7 milijona dinarjev. Pre- 
sežek znaša 67,2 milijona di- 
narjev in je sestavni del do- 
hodkov republiškega proraču- 
na. 

Ugotavljamo, da v letu 1975 
predvideni dohodek iz davka 
TOZD ne bo realiziran v vi- 
šini 756,5 milijona dinarjev 
pač pa ocenjujemo, da bo 
dosežen le v višini 692,1 mi- 
lijona dinarjev. 

Izpad v.višini 191,5 milijo- 
na dinarjev pri davku iz do- 
hodka TOZD je nastal pred- 
vsem zaradi zakonskih olaj- 

šav, ki so bile sprejete v le- 
tošnjem letu in veljajo od 
1. 1. 1975 ter zaradi sistem- 
ske spremembe, da del do- 
hodka, vsebovanega v faktu- 
rirani realizaciji v letošnjem 
letu, ne more biti obdavčen. 

Z vključitvijo vplačil po za- 
ključnem računu davka iz 
dohodka TOZD za leto 1975 
v višini 127 milijonov dinar- 
jev bi republiški proračun za 
leto 1975 lahko dobil največ 
692,1 milijona din, kar pome- 
ni, da bi bil dohodek od dav- 
ka iz dohodka TOZD za 64,5 
milijona din manjši, kakor 
pa je predvideno v planu. 

Po oceni priliva dohodkov 
republiškega proračuna na 
podlagi 9-mesečne realizacije, 
ob nespremenjenih davčnih 
stopnjah ter ob izpadu davka 
ih dohodka TOZD predvide- 
vamo, da bodo dohodki re- 
publiškega proračuna do 31. 
12. 1975 doseženi v višini 

Republiški konferenci SZDL 
Slovenije so zagotovljena 
po zakonu o stalnih sredstvih 
SR Slovenije za financiranje 
dejavnosti Republiške konfe- 
rence SZDL (Uradni list SRS, 
štev- 44/69) sredstva za nje- 
no dejavnost- Ima pa tijdi 
nekaj lastnih dohodkov od 
prodaje članskih izkaznic in 
publikacij. 

Vzporedno z razvijanjem in 
utrjevanjem socialističnih sa- 
moupravnih odnosov v naši 
družbi se je razvijala in utr- 
jevala vloga SZDL Sloveni- 
je kot najširše družbenopo- 
litične osnove samoupravlja- 
nja ter opore Plovnemu člo- 
veku pri opravljanju njegove 
samoupravljalske funkcije. 

Nadaljnje preosnove druž- 
be, ki so zahtevale novo us- 
tavo, so zahtevale tudi dogra- 
jevanje organizacije SZDL; 
zato je hil ;etos sprejet nov 
statut le-te. SZDL se obliku- 
je v najširšo demokratično 
zvezo vseh deiovnih ljudi in 
občanov, opredeljenih za sa- 
moupravni socializem ter v 
fronto vsen organiziranih so- 
cialističnih sil, k: s svojim 
dogovarjanjem v SZDL dose- 
gajo politično in akcijsko 
enotnost zi> družbenopolitič- 
no delovanje na vseh področ- 
jih družbenega življenja in 
dela. 

SZDL ima z ustavo določe- 
ne naloge in skrbi za funkci- 

2.633,4 milijona din. 
Iz sredstev povečanega re- 

publiškega proračuna za leto 
1975 bodo zagotovljena sred- 
stva za izvršitev vseh tistih 
obveznosti, ki jih je repub- 
lika dolžna zagotoviti na pod- 
lagi zakonov republiških do- 
govorov in samoupravnih 
sporazumov in zagotovilo ob- 
veznosti odpravljenega po- 
sebnega računa sred- 
stev SR Slovenije za iz- 
ravnavanje v gospodarstvu in 
pospeševanje nekaterih gos- 
podarskih dejavnosti v višini 
114,7 milijona din ter za po- 
plačilo že sprejetih obvezno- 
sti v letu 1975 v višini 173,2 
milijona din. 

Z zaklučnim računom pro- 
računa SR Slovenije bo Iz- 
vršni svet podrobno poročal 
Skupščini SR Slovenije o re- 
alizaciji republiškega prora- 
čuna za leto 1975. 

oniranje delegatskega sistema 
v celoti: od stalnih kadrov- 
skih priprav na volitve in vo- 
litev samih, da skrbi za red- 
no vsestransko in objektivno 
informiranje delovnih ljudi 
in občanov, delegatov in de- 
legacij. 

Republiška konferenca 
SZDL ima zaradi težke finan- 
čne situacije /rsto nerešenih 
problemov ;n sicer je pot- 
rebno izboljšati strukturo ka- 
drov in povečati število kad, 
rov, ker se letos konstituira 
nova republiška konferenca s 
povečanim številom članstva 
in na čistih delegatskih os- 
novah, z novimi organi in s 
težnjo ter zahtevo, da se v 
celoti uresniči ustavna, statu- 
tarna in frontna funkcija so- 
cialistične '/veze. Nove izdat- 
ke predstavljajo tudi med- 
občinski svati SZDL v 12. re- 
gijah Slovenije, kjei republi- 
ška konferenca trenutno po- 
kriva 50 odst. stroškov. 

Ocena realizacije finančne- 
ga načrta epub'iške konfe- 
rence SZDl Slovenije za leto 
1975 kaže, da bo do konca 
leta 1975 primanjkovalo 
4.000.000 din za opravljanje 
sedanjega in povečanega ob- 
sega dela. Pričakovati je, da 
bi se ta orimanjkljaj gibal 
v približnu stalno . enakem 
razmerju df nšine sedaj od- 
merjenih sredstev po zakonu 
tudi naslednja leta. 

SKUPŠČINA 

SR SLOVENIJE 

BO OBRAVNAVALA: 

Predlog zakona o spremembah zakona 
o proračunu SR Slovenije 

(republiškem proračunu) za I. 1975 

(ESA 386} 

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

zakona o stalnih sredstvih SR Sloveni- 

je za financiranje dejavnosti Republi- 

ške konference SZDL Slovenije, z 
osnutkom zakona (ESA 382) 

a 



Dosedanji sistem je pose- 
bej urejal iinanciranje repub- 
liške konference za družbe- 

Leta 1971 je bil ustanov- 
ljen stabilizacijski sklad za 
živinorejo, ki je na podlagi 
samoupravnega sporazuma 
rejcev živine, klavnic in trgo- 
vinskih organizacij združene- 
ga dela zagotovil po znani 
živinorejski krizi (v obdob- 
ju 1967—70) naglo stabiliza- 
cijo osnovne črede živine, 
večjo prirejo mesa in ustrez- 
no vertikalno delitev dohod- 
ka. Samoupravni sporazum 
je v letu 1973 prerasel v druž- 
beni dogovor o živinoreji, ki 
so ga podipisali Gospodarska 
zbornica, Zadružna zveza, no- 
voustanovljena Živinorejska 
poslovna skupnost, biotehni- 
ška skupnost, vse občine in 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. S tem je bila dana 
podlaga za ustavno organi- 
ziranje gospodarstva na tem 
— za njegov agroživilski del 
— najpomembnejšem pod- 
ročju. 

Z ustavitvijo izvoza na ob- 
močje EGS je nastalo močno 
neskladje med doseženo pro- 
izvodnjo in povpraševanjem 
po živini, s tem pa — za- 
radi bistveno zmanjšane aku- 
mulativnosti znotraj celotne 
verige od proizvodnje do 
prodaje mesa — razmere, 
v katerih se večji del bremen 
za izpadli dohodek ali celo 
poslovne izgube posameznih 
udeležencev v verigi prenaša 
na proizvajalca živine. Da bi 
se proizvajalce živine zašči- 
tilo, predloženi zakon predvi- 
deva oibveztniost organizacij 
združenega dela in samostoj- 
nih obrtnikov, ki se ukvar- 
jajo š predelavo in prome- 
tom živine oziroma mesa, da 
posebej obračunavajo del do- 
hodka, ki ga dosežejo v iz- 
redno ugodnih tržnih raz- 
merah (ko zaradi različnih 
razlogov znižujejo odkupne 

no aktivnost žensk Slovenije 
— sredstva le-tej zagotavlja 
republiški proračun 

cene živine, pri tem pa za 
ustrezen znesek ne znižajo 
maloprodajnih cen mesa). Ta 
del dohodka, ki je pridobljen 
izven normativov, določenih 
s predpisi oziroma z družbe- 
nim dogovorom in samoup 
ravnim sporazumom v SR 
Sloveniji, naj bi se po pred- 
logu zakona odvajalo v ko- 
rist pospeševalnega sklada 
pri živinorejski poslovni 
skupnosti za skupne potrebe 
pospeševanja razvoja živino- 
reje to za oblikovanje rizič- 
ne rezerve pri tej skupnosti. 
Predlagatelj pa pričakuje, da 
bo kljub določenim finanč- 
nim učinkom na višino sred- 
stev, s katerimi razpolaga 
Živinorejska poslovna skup 
Iiost Slovenije, temeljni uči- 
nek predloženega zakona 
predvsem v zagotovitvi tržne- 
ga reda in v pospeševanju 
oblikovanja takšnih odnosov 
med organizacijami združene- 
ga dela, ki neposredno ures- 
ničujejo dohodkovne odnose 
oziroma pomenijo oblikova- 
nje poslovno zaključenih rep 
redukcijskih celot. 

Pravna podlaga za izdajo 
zakona je 20. člen Ustave SR 
Slovenije v povezavi z 2. to 
6. točko 321. člena, upošteva- 
joč tudi 322. člen Ustave SR 
Slovenije. 

Glede na to, da gre za in- 
tervencijski zakon, ki naj bi 
uredil odkupne cene živine, 
pospešil oblikovanje dohod- 
kovnih odnosov in omogočil 
krepitev obstoječe vertikalne 
organiziranosti pri proizvod- 
nji, predelavi in prometu ži- 
vine to živalskih proizvodov, 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga, da se za- 
kon sprejme v smislu 295. 
člena Poslovnika Skupščine 
SR Slovenije po hitrem 
postopku. 

uredil zakon o investicijah, 
in sicer vprašanje investicij- 
ske dokumentacije in vpra- 
šanje financiranja objektov. 
Tako bi bila materija bivšega 
temeljnega zakona o gradit- 
vi objektov urejena z dvema 
republiškima zakonoma. Za- 
časno pa je zakon o graditvi 
objektov podaljšal veljavnost 
nekaterih določil bivšega zve- 
znega zakona, zlasti določila 
o financiranju. 

Predlagatelj je lani pripra- 
vil osnutek zakona o investi. 
cijski dokumentaciji to zago- 
tavljanju sredstev za investi- 
cije. Ker pa je medtem fe- 
deracija sprejela zakon o evi- 
dentiranju investicij to zakon 
o zagotavljanju plačil za in- 
vesticije, pripravlja pa še za- 
kon o zagotovitvi plačil med 
uporabniki družbenih sred- 
stev, je vprašanje financira- 
nja investicij (objektov) ure- 
jeno z zveznimi predpisi. Za- 
to je predlagatelj v novem 
osnutku opustil poglavje, ki 
ureja vprašanje financiranja 
gradnje objektov to obdelal 
le vprašanje investicijske do- 
kumentacije. Po republiški 
ustavi ureja Skupščina SR 
Slovenije projektimje, inve- 
stiranje in graditev objektov. 

Zakon o graditvi objektov 

V skladu s posebnim med- 
republiškim dogovorom se s 
tem aktom določajo davčne 
olajšave to druge ugodnosti 
za kupce obveznic federacije, 
izdanih po zakonu o izdaji 
obveznic federacije v letu 
1975. Glavne značilnosti pred- 
loženega zakona so v nasled- 
njem: 

Kupcem obve&iic se priz- 
na posebna davčna olajšava 
v obliki znižanja v letu 1976 
odmerjenega oziroma obra- 
čunskega davko Davčna olaj 
šava znaša .6 odtt. nominalne 
vrednosti kupljenih obveznic. 
Osnutek Zakona konkretno 
opredeljuje, zp katere davšči- 
ne je oziroma ui možno pri- 
znavati davčnih olajšav. Na- 
čin uveljavljanja davčne olaj- 
šave je v osnutku zakona po- 
sebej urejen za občane to 
posebej za uporabnike druž- 
benih sredstev. Občani pred- 
ložijo obveznice davčni upra 
vi, ki ugotovi obseg pravic do 
olajšave to prizna olajšave. 
Uporabniki družbenih sred- 
stev pa zaradi ugotovitve 

določa, da je investicijski 
program tista dokumentaci- 
ja, na podlagi katere sprej- 
me investitor odločitev o in- 
vesticiji in ne vsebuje nobe- 
nih natančnejših določil o tej 
dokumentacji. 

Predlagani osnutek zakona 
o investicijski dokumentaci- 
ji ureja le vprašanje v zve- 
zi z dokumentacijo to po- 
stopkom, ki naj ga organi- 
zacije združenega dela (in- 
vestitorji) spoštujejo takrat, 
ko odločajo o novi investici- 
ji. Zakon se ne spušča v od- 
ločanje o novi investiciji, 
temveč le zavezuje investitor- 
je, da morajo imeti investi- 
cijsko dokumentacijo in 
predpisuje postopek v zvezi s 
sprejemanjem te dokumen- 
tacije. 

Za izvedbo zakona ne bodo 
potrebna dodatna sredstva ni- 
ti za družbeno politične sku- 
pnosti, niti ea organizacije 
združenega dela. Investitorji 
so tudi po predpisih morali 
izdelati investicijski program. 

S predlaganim zakonom bo 
v celoti urejena materija biv- 
šega temeljnega zakona o 
graditvi objektov, kolikor ni 
bila urejena z zakonom o 
graditvi objektov to novimi 
eveznimi predpisi. 

obsega pravice do olajšava 
predložijo obveznice službi 
družbenega knjigovodstva to 
na tej podlagi ob obračunu 
davka sami poračunajo olaj- 
šavo. 

Za razliko od lani se lahko 
letošnje obveznice pod dolo- 
čenimi pogoji uporabljajo tu- 
di za uveljavljanje davčne 
olajšave v >bliki vračila te- 
meljnega iii posebnega re- 
publiškega davka od prometa 
proizvodov, in sicer pri na- 
kupu vseh proizvodov, razen 
tobačnih izdelkov, alkohola, 
alkoholnih oijac, nafte, naft- 
nih derivatov, čokolade to 
drugih izdaikov iz sladkor- 
ja. 

Obveznice Je mogoče upo- 
rabiti tudi za plačilo davka, 
vendar prvo serijo šele po 1. 
januarju j 976, drugo pa po 
1. juliju T976, s tem da ob- 
veznic, na osnovi katerih je 
bila uveljavljena olajšava, ni 
mogoče uporabiti za plačilo 
davka v tem času. Izjema 
velja le za obveznosti do fe- 
deracije. 

Predlog za izdajo zakona o , 

investicijski dokumentaciji, 

z osnutkom zakona (ESA 380) 

S sprejetjem zakona o gra- graditvi investicijskih objek- 
ditvi objektov (Uradni list tov, in sicer projektiranje in 
SRS, št. 42/73) je bil urejen gradnja objektov. Predvideno 
del materije, ki jo je vsebo- je bilo, da bo ostalo materi- 
val bivši temeljni zakon o jo bivšega zveznega zakona 

Predlog zakona o obračunavanju in 

prenosu dela dohodka, doseženega v 

prometu z živino in mesom (ESA 381) 

Predlog za izdajo zakona o davčnih 

olajšavah in drugih ugodnostih za 

kupce obveznic federacije v I. 1975, 

z osnutkom zakona (ESA 378) 



Iz Skupščine 

DELO SKUPŠČINSKIH TELES 

RAZVOJNA POLITIKA - OSNOVA DELA ZBORA 

{# Večja zavzetost Zbora republik in pokrajin, njegovih delovnih teles ter skupščin 
republik in pokrajin pri pripravah in izdajanju temeljnih dokumentov o razvoju 
Jugoslavije 

• Do konca leta bo izdanih 15 prednostnih zakonov s področja denarno-kreditnega in 
deviznega sistema, ekonomskih odnosov s tujino ter hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo 

• Nenehno se bo spremljalo in analiziralo izvajanje določene politike, predvsem pa 
zakonov, ki jih je Zbor sprejel, ter politično nadzorovalo delo zveznih upravnih 
organov 

I# V preteklem obdobju je bilo delo Zbora, njegovih delovnih teles ter delegacij 
republiških in pokrajinskih skupščin zelo intenzivno in uspešno 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je na seji 
14. oktobra sprejel Delovni 
program za obdobje od sep- 
tembra 1975 do julija 1976. 

Osnova delovnega progra- 
ma Zbora je priprava in 
sprejetje dokumentov o 
ekonomskem in socialnem 
razvoju Jugoslavije ter iz- 
dajanje sistemskih zako- 

V letu 1975 morajo Zbor 
republik in pokrajin ter nje- 
gova delovna telesa opraviti 
obsežno delo v zvezi s pri- 
pravami in sprejetjem Teme- 
ljev skupne politike dolgoro- 
čnega razvoja Jugoslavije dc 
1.. 1985, Družbenega načrta ra- 
zvoja Jugoslavije za obdobje 
od 1. 1976 do 1980, družbe- 
nih dogovorov o razvojni po- 
litiki za dejavnosti skupne- 
ga pomena in Dokumenta o 
temeljih skupne politike eko- 
nomskega in socialnega raz- 
voja Jugoslavije v letu 1976. 

nov s področja gospodarst- 
va — denarnokreditnega in 
deviznega sistema, ekonom- 
skih odnosov s tujino, zdru- 
ževanja v gospodarstvu, hit- 
rejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in 
SAP Kosovo itn. 

Program ima štiri osnovna 
poglavja. 

1. Temelji skupne politike 
dolgoročnega razvoja Jugosla- 
vije do 1. 1985 

Na podlagi usklajenih stališč 
skupščin republik in avto- 
nomnih pokrajin je Zvezsni iz- 
vršni svet pripravil predlog 
tega akta, ki ga je Zbor re- 
publik in pokrajin določil na 
seji 18. julija in ga poslal 
skupščinam republik in skup- 
ščinama avtonomnih pokra- 
jin, da bi dale soglasje k 
predlogu akta v celoti. Za- 
tem je predlog sprejet na se- 
ji Zbora 14. oktobra. 

2. Družbeni načrt razvoja 
Jugoslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980 

Osnutek temeljev za dogo- 
vor o družbenem načrtu Ju- 
goslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980, ki je pripravil 
Zvezni izvršni svet skupaj z 
ustreznim dokumentacijskim 
gradivom, je bil 24. junija 
poslan skupščinam republik 
in skupščinama avtonomnih 
pokrajin. 

Ko bo Zbor republik dobil 
mnenja skupšščin republik 
in pokrajin, se bodo delov- 
na telesa Zbora lotila dela 
na usklajevanju stališč skup- 

ščin republik in pokrajin, ki 
mora biti končano do konca 
oktobra. Nato bo Zvezni iz- 
.viršni svet na podlagi uskla- 
jenih stališč republik in sku 
pščin avtonomnih pokrajin 

pripravil in do sredine no- 
vembra poslal Skupščini 
SFRJ besedilo Predloga dru- 
žbenega razvoja Jugoslavije 
za obdobje od 1.1976 do 1980. 
Zbor bo na seji ob koncu 
novembra določil Predlog 
družbenega načrta, nato pa 
ga bo poslal skupščinam re- 
publik in pokrajin, da bi da- 
le soglasje k predlogu načrta 
v celoti. 

Zbor bo sprejel družbeni 
načrt na seji ob koncu de- 
cembra t, 1. 

3. Družbeni dogovori o raz- 
vojni politiki za dejavnosti 
skupnega pomena 

V družbenem dogovoru o 
delu na pripravi družbenega 
načrta razvoja Jugoslavije za 
obdobje od 1. 1976 dio 1980 
je predvideno da se doseže 
družbene dogovore o razvoj- 

RAZVOJNA POLITIKA 

DELOVNI PROGRAM ZBORA REPUBLIK IN 
POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ ZA OBDOBJE 
OD SEPTEMBRA 1975 DO JULIJA 1976 
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ni politiki za dejavnosti sku- 
pnega pomena, ki naj bodo 
sestavni del Družbenega na- 
črta. 

Zvezni izvršni svet, Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije 
in Svet Zveze sindikatov Ju- 
goslavije bodo pripravili us- 
trezna gradiva o načinu or- 
ganiziranja družbenega dela 
v ustrezne reprodukcijske ce- 
lote, ki bodo nosilke samoup- 
ravnih sporazumov o politi- 
ki razvoja v teh gospodarskih 
kompleksih in na katerih naj 
temeljijo družbeni dogovori 
o razvojni politiki za dejav- 
nosti skupnega pomena kot 
tudi temelji in program za 
pripravo in sklepanje teh 
družbenih dogovorov, ki jih 
je treba sprejeti hkrati z 

V skladu s 4. točko 3. od- 
stavka 286, člena Ustave SFRJ 
bo Zbor v določenih časov- 
nih intervalih obravnaval po- 
samezne aktualne probleme 
iz svojega delavnega področ- 
ja. Pri tem se bo usmeril 
predvsem na vprašanja, pove- 
zana z oceno izvajanja začr- 
tane politike, zlasti pa zako 
nov, ki jih je sprejel, z vpra- 
šanjem politične kontrole 
nad delom zveznih upravnih 
organov, ali pa bo obravna- 
val posamezna bolj zapletena 
vprašanja, ki bi rabila kot 
osnova za pripravo aktov, ki 
jih Zbor sprejema na" pod- 
lagi soglasja republik in po- 
krajin. 

1. Sistem in politika cen 

V skladu z ustavnimi na- 
čeli bo pripravljen nov kon- 
cept samoupravnega sistema 
cen, ki naj vsebuje kriterije 
za 'oblikovanje cen, metode 
izvajanja, funkcije in odgo- 
vornosti nosilcev politike 
cen. 

Vzporedno z izgradnjo si- 
stema in politike cen bodo 
določeni kriteriji in pogoji 
za določanje kompenzacij, 
mehanizem zagotavljanja za 
kompenzacije, funkcije in od- 
govornosti organov pri izva- 
janju politike kompenzacij. 
Prav tako je treba preveriti 
medsebojno povezanost in od 
visnost posameznih oblik 
kompenzacij, usklajenost nji- 
hove uporabe in funkcionira- 
nja. 

Gradivo bo pripravil Zvez- 
ni sekretariat za trg in cene. 
Zbor pa ga bo obravnaval na 
seji v 4. trimesečju leta 1975. 

Družbenim načrtom razvoja 
Jugoslavije za obdobje od 
1. 1976 do 1980. 

4. Dokument o temeljili 
skupne politike ekonomske- 
ga in socialnega razvoja Ju- 
goslavije v I. 1976 

Od septembra do konca 
bodo obravnavane preliminar- 
ne osnove za pripravo osnut- 
ka dokumenta o temeljih 
skupne politike ekonomskega 
in socialnega razvoja Jugos 
lavije v letu 1976, obravna- 
van bo tudi Osnutek tega do- 
kumenta ter se bo usklaje- 
valo stališča skupščin repub- 
lik in pokrajin o njem, dolo- 
čilo besedilo predloga tega 
akta, akt pa sprejelo do kon- 
ca leta 1975. 

2. Funkcioniranje enotnega 
jugoslovanskega trga 

Obravnavani bodo predlogi 
ukrepov, s katerimi se bo 
zagotovilo učinkovitost funk- 
cioniranja enotnega trga v 
pomenu svobodnega gibanja 
in združevanja dela in sred- 
stev, svobodne menjave blaga 
in storitev, znanstvenih do- 
sežkov in znanja, svobodnega 
in enakopravnega poslovanja 
organizacij združenega dela 
na vsem ozemlju Jugoslavije, 
da bi učinkovito in optimalno 
uresničevali cilje družbeno- 
ekonomskega razvoja. 

Gradivo bo pripravil Zvez- 
ni sekretariat za trg ln ce- 
ne, Zbor pa ga bo obravna- 
val na sejah v 2. trimesečju 
leta 1976. 

3. Samoupravno organizira- 
nje in integriranje organi za 
cij združenega dela 

Da bi ugotovili, kaj ovira 
pozitivne procese pri združe- 
vanju in integriranju gospo- 
darstva, in kakšne ukrepe 
je treba storiti, da bi te pro- 
cese pospešili, je treba ta 
vprašanja posebej obravnava, 
ti, zlasti s stališča ustvarja- 
nja boljših družbenoekonom- 
skih pogojev za samoupravno 
organiziranje in integracijo. 

Gradivo bo pripravil Zvez- 
ni zavod za družbeno načr- 
tovanje v sodelovanju s posa- 
meznimi instituti, Zbor pa 
ga bo obravnaval na seji vi. 
trimesečju leta 1976. 

4- Monetarno-kTeditna poli 
tika 

IBhajajoč iz potrebe po 
nujni transformaciji mone- 
tarno-kreditnega in bančnega 
sistema ter uresničevanja po- 
stavljenih ciljev monetarno 
kreditne politike, bo Zbor 
pri ugotavljanju te problema 
tike poleg drugega obravna 
val naslednja vprašanja: izva- 
janje ukrepov, predpisov in 
družbenih dogovorov na pod- 
ročju monetarno-krediitne po- 
litike, stopnjo izvajanja spre- 
jetih predpisov, uresničevanja 
primarne emisije denarja, iz- 
vajanje selektivne kreditne 
politike, reeskontne politike, 
politikf obresti, gibanja de- 
narne mase, stopnjo likvidno- 
sti, raven deviznih in denar- 
nih rezerv ipd., kot tudi nji- 
hov vpliv na tokove gospo- 
darjenja. 

Gradivo bodo pripravili: 
Zvezni sekretariat za finan- 
ce, Narodna banka Jugosla- 
vije, Združenje bank Jugosla- 
vije, Služba družbenega knji- 
govodstva Jugoslavije,' Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije 
ter drugi, obravnavali pa ga 
bodo v 1. trimesečju leta 
1976. 

5. Politika ekonomskih od- 
nosov s tujino 

Obravnavano bo uresničeva- 
nje politike ekonomskih od- 
nosov s tujino in kako se 
ta politika prilagaja spre- 
membam v družbenoekonom- 
skem sistemu na področju 
deviznega sistema, zunanje- 
trgovinskega prometa, kredit- 
nih odnosov s tujino, dolgo- 
ročne kooperacije in skupnih 
naložb, regionalnega usmerja- 
nja carinske in necarinske 
zaščite, kot tudi druga vpra- 
šanja, ki se nanašajo na ust 
varjanje pogojev za nadaljnje 
pospeševanje ekonomskih od- 
nosov s tujino. 

Gradiva bodo pripravili 
Zvezni sekretariat za zunanjo 
trgovino, Zvezni sekretariat 
za trg in cene ter drugi zvez- 
ni organi za področje svoje 
pristojnosti, Zbor pa jih bo 
obravnaval na seji v 2. tri- 
mesečju leta 1976. 

6. Politika hitrejšega razvo 
ja gospodarsko manj razvi 
tih republik in avtonomnih 
pokrajin 

Obravnavano bo uresničeva. 
nje politike hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko rhanj razvitih 
republik in avtonomnih po 
krajin, ki je določena v sred 
njeročnih in letnih načrtih 
razvoja, in če bo potrebno, 
bodo storjeni ustrezni ukrepi 
za uspešno funkcioniranje do- 

ločenega sistema kreditiranja 
in drugih pogojev, ki zagotav- 
ljajo celokupni razvoj repub- 
lik in pokrajin. 

Gradiva bodo pripravili 
Zvezni zavod za družbeno na- 
črtovanje in Sklad federaci- 
je za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin, Zbor pa ga bo 
obravnaval na seji v 2. tri- 
mesečju leta 1976. 

7. Politika porabe 

Glede na pomen, ki ga ima 
poraba v celotnem procesu 
družbene reprodukcije, je 
treba obravnavati gibanje 
vseh oblik porabe, njihov 
medsebojni vpliv ter struktu- 
ro te porabe, zlasti s stališ- 
ča izvajanja gospodarske po- 
litike na tem področju. 

Gradiva bo pripravil Zvez- 
ni sekretariat za finance sku- 
paj z ustreznimi zveznimi in- 
stitucijami, obravnavana pa 
bodo v 2. trimesečju leta 
1976. 

8. Gospodarska gibanja v 
i. 1975 in 1976 

Zbor bo v določenih časov- 
nih intervalih, po možnosti 
v vsakem četrtletju obravna- 
val gospodarsko situacijo in 
uresničevanje začrtane politi- 
ke družbenoekonomskega ra- 
zvoja v teh dveh letih. 

Gradivo bosta pripravila 
Sekretariat Zveznega izvršne- 
ga sveta za spremljanje gos- 
podarskih gibanj in Zvezni 
zavod za družbeno načrtova- 

9. Informacija o regulaciji 
reke Save in urejanju njenih 
pritokov 

Informacijo bo pripravil 
Zvezni komite za kmetijstvo, 
Zbor pa jo bo obravnaval na 
seji v 2. trimesečju leta 1976. 

10. Informacija o položaju 
pomorskega ribištva 

Informacijo bo pripravil 
Zvezni komite za kmetijstvo, 
Zbor pa jo obravnaval na 
seji v 2. trimesečju leta 1976. 

IX. Program ukrepov in ak- 
cij za postopno vračanje ju- 
goslovanskih zdomcev in za 
njihovo delovno angažiranje 
v državi 

Gradivo bo pripravil Zvez- 
ni komite za delo in zaposlo- 
vanje, Zbor pa ga obravna- 
val na seji v 1. trimesečju 
leta 1976. 

URESNIČEVANJE ZAČRTANE 

POLITIKE 

s 



PRORAČUNSKA PORABA 

FEDERACIJE 

Zbor bo v skladu s 3. toč- 
ko 2. odstavka 286. člena Us 
tave SFRJ obravnaval nasled- 
nja vprašanja s področja pro- 
računske porabe federacije: 

1. Določitev skupnega ob- 
sega izdatkov proračuna fe- 
deracije za 1. 197fi 

Zbor bo obravnaval anali- 
zo uresničevanja proračuna 
federacije za leto 1975 in bo, 
izhajajoč iz temeljev politike 
družbenoekonomskega razvo- 
ja v letu 1976, do konca leta 
določil skupen obseg izdat- 
kov proračuna federacije za 
leto 1976. 

Ta del programa ima dva ra- 
zdelka, in sicer: a) Prednost- 
ni zakoni iz delovnega pod- 
ročja zbora, ki jih je treba 

Pri pripravi tega dela pro- 
grama, ki obsega 15 zakonov, 
se je izhajalo od: 

— potrebe po tem, da se 
določeno število zakonov iz 
delovnega področja Zbora, ki 
imajo sistemski značaj, us- 
kladi z Ustavo SFRJ najpoz- 
neje do konca leta 1975; 

— rokov, ki so določeni za 
pripravo in izdajo dokumen- 
tov o razvojni politiki in dru- 
žbenih dogovorov za dejavno- 
sti skupnega pomena; 

— stanja pripravljenosti in 
predvidenih rokov, v katerih 
naj Zvezni iizvršni svet poš- 
lje Zboru republik in pokra- 
jin osnutke določenih zako- 
nov; 

— časa, ki je potreben, da 
skupščine republik tn pokra- 
jin zavzamejo stališča o os- 
nutkih zakonov ter dela na 
usklajevanju teh stališč v de- 
lovnih telesih Zbora republik 
in pokrajin. 

Izhajaoč od tega predvide- 
va naslednji razpored dela za 
obravnavo in sprejetje teh 
eakonov v Zboru republik in 
pokrajin ter v skupščinah re 
publik in pokrajin: 

Zakon o Narodni banki Ju 
goslavije tn enotnem mone 
tarnem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih 
bank avtonomskih pokrajin- 

Zakon ureja status Narod- 
ne banke Jugoslavije, njene 

Ta sklep bo sprejet po isti 
proceduri kot Dokument o 
temeljih skupne politike eko- 
nomskega in socialnega raz- 
voja Jugoslavije v letu 1976. 

Z. Določitev skupnega znes 
ka deviz za potrebe federa- 
cije, republik in avtonomnih 
pokrajin za J. 1976 

Zbor bo določil skupen zne- 
sek deviz za potrebe federa- 
cije, republik in avtonomnih 
pokTajin za leto 1976 po is- 
tem postopku in rokih, ki so 
predvideni za določitev skup- 
nega obsega proračunskih iz- 
datkov federacije za leto 1976. 

izdati do konca leta 1975 in 
b) Zakoni, ki jih Zbor sprej- 
me v obdobju januar—julij 
1976. 

funkcije, naloge in odgovor- 
nost ter odgovornost narod- 
nih bank republik in avto- 
nomnih pokrajin za uresni- 
čevanje zastavljenih ciljev. 

Zakon o financiranju fe- 
deracije * 

Zakon ureja sistem financi- 
ranje funkcij federacije — 
vire in vrste dohodkov fede- 
racije; funkcije in obveznosti, 
ki sr jih financira iz proraču- 
na federacije. 

Zakon o kreditnih odnosih 
s tujino * 

Zakon ureja, katere posle 
se šteje za kreditne posle s 
tujino, kdo se lahko ukvar- 
ja s temi posli in pod kakš- 
nimi pogoji, ter usklajevanje 
in usmerjanje kreditnih pos- 
lov s tujino. 

Carinski zakon * 

Na področju carinskega si- 
stema so potrebne ustrezne 
spremembe oziroma dopolnit 
ve zaradi nadaljnjega usklaje- 
vanja ustreznih rešitev in od- 
nosov z Ustavo SFRJ. 

Zakon o temeljih denarne 
ga sistema * 

op.: Osnutke teh eakonov 
smo že predstavili v našem 
glasilu 

Zakon ureja družbenoeko- 
nomske temelje denarnega si- 
stema, plačilna sredstva, de- 
narno in devizno politiko, te- 
meljne pravice udeležencev 
v denarnem sistemu, pravice 
in dolžnosti ustanov denar- 
nega sistema, emisijo denar- 
ja. 

Osnutki teh zakonov so 
bili poslani skupščinam re- 
publik in pokrajin v juliju s 
predlogom, naj skupščine po- 
šljejo svoja stališča Zboru do 
15. oktobra. 

Nadaljnje delo na sprejet- 
ju teh petih zakonov naj bi 
potekalo takole: 

— do konca oktobra uskla- 
jevanje stališč skupščin repu- 
blik in pokrajin o osnutku 
teh zakonov; 

— v prvi polovici novemb- 
ra priprava predlogov aktov; 

— konec novembra določi- 
tev predlogov aktov na seji 
Zbora; 

— v začetku decembra naj 
bi predloge aktov poslali sku- 
pščinam republik in pokra- 
jin; 

— konec decembra sprejet- 
je predlogov aktov na seji 
Zbora republik in pokrajin. 

Ce bodo skupščine republik 
in pokrajin pri obravnavi os- 
nutkov za/konov pooblastile 
delegacije, da se lahko v nji- 
hovem imenu izrečejo tudi o 
predlogih zakonov v celoti, 
tedaj ba te zakone lahko spre- 
jeli še na seji Zbora, ki bo 
konec novembra. 

Zakon o republikah in po- 
krajinah, ki se jih bo štelo 
za gospodarsko manj razvite 
v obdobju od l. 1976 do 1980 

Zakon bo določil republiKe 
in avtonomne pokrajine, ki se 
jih bo v tem obdobju štelo 
za gospodarsko manj razvite 

Zakon o sredstvih obvezne- 
ga posojila za kreditiranje hit- 
trejšega gospodarskega raz 
voja manj razvitih republik 
in SAP Kosovo v obdobju od 
1. 1976 do 1980 

Zakon ureja določanje zne- 
ska sredstev, ki jih družbe- 
na skupnost izloča za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gos- 
podarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin 
ter pogoje in način izločanja 
sredstev. 

Zakon o merilih za določa- 
nje dopolnilnih sredstev go- 
spodarsko manj razvitim re- 
publikam in SAP Kosovo za 
financiranje nujnih družbenih 
služb v obdobju od 1. 1976 
do 1980 

Ta zakon bo določil meri- 
la, na podlagi katerih se ho 
zagotavljalo dopolnilna sred- 
stva gospodarsko manj razvi- 
tim republikam in SAP Ko- 
sovo za financiranje nujnih 
družbenih služb v obdobju 
od 1. 1976 do 1980. 

Zakon o deviznem sistemu 

Zakon ureja vprašanja pla- 
čil in zaračunavanja v poslih 
s tujino, nakup in prodajo 
deviz, pridobivanje deviz in 
razpolaganje organizacij zdru- 
ženega dela, bank, družbeno- 
političnih skupnosti, občanov 
in tujih pravnih in fizičnih 
oseb z devitzami ter odnaša- 
nje in prinašanje deviz ter 
vrednostnih papirjev, promet 
v devizami in opravljanje de- 
vizne kontrole. 

Zakon o prometu blaga in 
storitev s tujino 

Zakon ureja način in pogo- 
je za opravljanje zunanjetr- 
govinskega prometa, samoup- 
ravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje orga- 
nizacij združenega dela na- 
činu in pogojih opravljanja 
zunanjetrgovinskega prometa, 
ukrepe na področju zunanje- 
trgovinskega prometa, obvez- 
nost ohranitve ugleda pri op- 
ravljanju zunanjetrgovinskega 
prometa in druge sankcije, k; 
se jih lahko izvrši zoper ose- 
be, ki opravljajo zunanjetrgo- 
vinski promet. 

Zakon o opravljanju gospo 
darskih dejavnosti organiza 
cij združenega dela v tujini 

Zakon ureja, kdo je lahko 
ustanovitelj podjetja v tuji- 
ni, pogoje in način ustanovit- 
ve podjetja, registracijo pod- 
jetja, ki je ustanovljeno v 
tujini, režim sredstev, ki jih 
domače organizacije združe- 
nega dela ustvarijo kot dobi- 
ček na podlagi delitve v pod- 
jetju v tujini, položaj delav- 
cev organizacije združenega 
dela, katerih delovna mesta 
so v tujini, ukinitev podjetja, 
ustanovljenega v tujini ter 
vlaganje sredstev domačih or- 
ganizacij združenega dela v 
tujini. 

Zakon o združevanju orga- 
nizacij združenega dela v Go- 
spodarsko zbornico Jugosla- 
vije 

Ta zakon bo v skladu z 
CJstavo SFRJ uredil vsa vpra- 
šanja združevanja organiza- 
cij združenega dela in poslov- 
nih združenj v Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije. 

ZAKONODAJNI DEL 

a) Prednostni zakoni iz delovnega področja 
Zbora, ki jih je treba izdati do konca leta 
1975 
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DELO ZBORA V PRETEKLEM 

OBDOBJU 

Nadejati se je; da bo Zvez- 
ni izvršni svet lahko poslal 
te zakone skupščini sredi ok- 
tobra. Takoj, ko jih bo do- 
bila, bodo poslani v soglas- 
je skupščinam republik in 
skupščinama avtonomnih po- 
krajin, nadalje delo na spre- 
jemanju teh zakonov naj bi 
potekalo na enak način, ki 
je opisan spredaj za zakone, 
ki jih je zvezni izvršni svet 
že poslal Skupščini SFRJ. 

Zakon o .Skladu federacije 
za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sovo 

Zakon določa organizacijo 
Sklada, njegove pravice in 
dolžnosti, njegovo vlogo pri 
zbiranju in razporejanju 
sredstev, namenjenih za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja 
republik in avtonomnih po- 
krajin. Zakon bo izdan,. da 

V tem delu programa je 
sedem zakonov, za katere je 
gotovo, da bodo Zboru re- 
publik in pokrajin predlože- 
ni v sprejetje. 

Zakon o vlaganju sredstev 
tujih oseb v domače organi- 
zacije združenega dela 

Zakon bo urejal odnose, ki 
izhajajo iz vlaganj sredstev 
tujih oseb v domače organi- 
zacije združenega dela. 

Zakon o zagotovitvi sred 
stev za financiranje programa 
modernizacije Službe zrako- 
plovne meteorologije SFRJ 

Služba zrakoplovne meteo- 
rologije v naši državi, kot bi- 
stvena komponenta varnosti 
zračnega prometa, ni ustrez- 
no spremljala rasti in razvo- 
ja letalskega prometa, ter 
je zaradi tega treba zagoto- 
viti sredstva za financiranje 
in modernizacijo te službe 
v obdobju od 1. 1976 do 1980. 

Zakon o financiranju iz 
gradnje in modernizacije teh 
nične baze Radia — Jugosla- 
vija 

Zakon določa program 
del in nakup opreme za za- 
četek dela in modernizacijo 
Radia—Jugoslavija ter način 
zagotovitve sredstev za fi- 
nanciranje tega programa. 

Zakon o Skupnost) jugoslo 
vanskih pošt, telegrafov in 
telefonov 

bi se ga uskladilo z Ustavo 
SFRJ. 

Zakon o merilih za razpo- 
rejanje sredstev sklada fede- 
racije za kreditiranje inte- 
resnega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in 
SAP Kosovo v obdobju od 1. 
1976 do 1980. 

Zakon ureja vprašanja 
razporejanja sredstev Skla- 
da. 

Zakon v merilih za dolo- 
čanje namenskih dopolnilnih 
sredstev za SAP Kosovo. 

Zakon bo urejal osnovna 
merila za usklajevanje na- 
menskih dopolnilnih sredstev 
za razvoj SAP Kosovo kot 
tudi način uporabe teh sred- 
stev. 

Osnutke teh treh zakonov 
bo Zvezni izvršni svet pri- 
pravil in jih poslal Skupšči- 
ni do konca oktobra 1. 1975. 

Zakon ureja način delova- 
nja poštnega, telegrafskega 
in telefonskega prometa kot 
enotnega tehničnega sistema 
(enotnost poštnega, telegraf- 
skega in telefonskega omrež- 
ja v Jugoslaviji), ki ima po- 
men za vso državo. 

Zakon o Skupnosti jugoslo- 
vanskega elektrogospodarstva 

Zakon ureja obveznosti 
združevanja organizacij zdru- 
ženega dela s področja elek- 
trogospodarstva v Skupnost 
s stališča ustavnih določb o 
združevanju, družbenem do- 
govarjanju in samoupravnem 
sporazumevanju organizacij 
ter delovno področje Skup- 
nosti nasproti organom fede- 
racije. 

Zakon o proizvodni koope- 
raciji in poslovno tehničnem 
sodelovanju s tujimi oseba 
mi 

Zakon bo urejal pogoje za 
gospodarsko kooperacijo in 
proizvodno-tehnično sodelova- 
nje s tujimi osebami. 

Zakon o družbeni kontroli 
cen 

Ta zakon bo v skladu z 
Ustavo SFRJ urejal vpraša- 
nja družbene kontrole cen. 

Poleg tega bo Zbor zara- 
di dajanja mnenja Zvezne- 
mu zboru obravnaval tudi 
15 zakonov iz delovnega 
področja Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ (zakoni s 
področja združenega diela, 
družbenega načrtovanja in 
drugi). 

Hkrati s Predlogom delov- 
nega programa za obdobje 
od septembra 1975 do julija 
1976 so delegati v Zboru do- 
bili gradivo o delu Zbora 
republik in pokrajin ter nje- 
govih delovnih teles v ob- 
dobju med 15. majem 1974 
in 1. avgustom 1975. 

To gradlivo vsebuje: 
— organizacijo in delo 

Zbora republik in pokrajin 
— delovno področje in or- 
ganizacijo dela Zbora; pre- 
gled dela Zbora v zvezi s 
sprejemanjem in uresničeva- 
njem delovnega programa in 
sprejemanjem zakonov; do- 
kumentov o razvojni politi- 
ki in drugih aktov; delegat- 
ska vprašanja; uresničevanje 
Ustave SFRJ; sodelovanje 
med zboroma Skupščine 
SFRJ in njunimi delovnimi 
telesi; sodelovanje zborov z 
Zveznim izvršnim svetom; 
sodelovanje Zbora z družbe- 

Iz tega gradiva in iz uvod- 
ne besede o Predlogu delov- 
nega programa Zbora repub- 
lik in pokrajin za obdobje 
od septembra 1975 do julija 
1976, ki jo je podal podpred- 
sednik Zbora Stojan Milen- 
kovič, je med drugim raz- 
vidno: 

Za preteklo obdobje dela 
Zbora je značilno prizadeva- 
nje, da se čimbolj popolno 
uresniči ustavne postavke o 
novih odnosih v federaciji in 
novi vlogi Zbora kot mesta, 
kjer republiške in pokrajin- 
ske skupščine po svojih de- 
legacijah enakopravno odlo- 
čajo o vprašanjih skupnega 
pomena, ki so po Ustavi 
SFRJ v delovnem področju 
Zbora. Pri tem je bila ak- 
tivnost vseh udeležencev v 
delu Zbora in njegovih de- 
lovnih teles z medsebojnim 
sodelovanjem in sporazume- 
vanjem usmerjena k dosega- 
nju akcijske enotnosti pri 
iskanju optimalnih rešitev za 
vprašanja, ki jih je Zbor 
obravnaval. 

Zbor se je takoj zatem, ko 
se je 15. maja 1974 konsti- 
tuiral, v skladu s svojo pri- 
stojnostjo lotU obravnavanja 
vprašanj iz področja uresni- 
čevanja politike družbeno- 
ekonomskega razvoja, dela 
na usklajevanju stališč re- 

nopolitičnimi in drugimi or- 
ganizacijami ter organi v fe- 
deraciji; sklicevanje sestan- 
kov predsednika Zbora s 
predsedujočimi v delegaci- 
jah republiških in pokrajin- 
skih skupščin; 

— delo delovnih teles Zbo- 
ra (7 odborov in 2 komisij); 

— obveščanje javnosti, de- 
legatov v Skupščini SFRJ 
ter delegatske baze o delu 
Zbora republik in pokrajin 
ter njegovih delovnih teles; 

— uporabo jezikov in pi- 
sav v Skupščini SFRJ; 

— delo službe Zbora. 
V prilogi gradiva je podan 

pregled aktov, ki jih je Zbor 
republik in pokrajin sprejel 
na podlagi soglasja republi- 
ških in pokrajinskih skup- 
ščin ter pregled pripomb, ki 
so jih dale delegacije repub- 
liških in pokrajinskih skup- 
ščin h gradivu o delu Zbora. 

publiških in pokrajinskih 
skupščin o zakonih, na ka- 
terih se je delo začelo že 
prej, nadalje dela na pri- 
pravi poslovnika Skupščine 
in Zbora ter priprave delov- 
nega programa Zbora. 

Izkušnje iz dela Zbora so 
rabile kot osnove pri spre- 
jetju Poslovnika o delu Zbo- 
ra. S poslovnikom so obde- 
lana zelo zapletena vpraša- 
nja v zvezi s postopkom in 
delovno metodo Zbora in 
njegovih delovnih teles. 
Osnovne rešitve iz Poslovni- 
ka so v glavnem preverjene 
in potrjene v dosedanjem 
delu Zbora in njegovih de- 
lovnih teles, kakor tudi v 
republiških in pokrajinskih 
skupščinah, ki so v svojih 
poslovnikih nadalje obdelo- 
vale postavke in delovno 
metodo v zvezi s sprejema- 
njem aktov na podlagi so- 
glasja. Dosedanje izkušnje iz 
uporabe poslovnika ter no- 
ve, ki jih bo prinesla pra- 
ksa, bodo koristne za zbolj- 
šanje in izpopolnjevanje nje- 
govih posameznih institutov 
in rešitev. 

Prvi delovni program je 
Zbor sprejel za obdobje od 
septembra 1974 do julija 1975 
po poprejšnjih posvetova- 
njih in doseženem soglasju 

b) Zakoni, ki jih mora Zbor sprejeti v obdobju 
januar—julij I. 1976 

MEDSEBOJNO SODELOVANJE 

IN SPORAZUMEVANJE 
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URESNIČITEV DELOVNEGA 

PROGRAMA 

z vsemi zainteresiranimi de- 
javniki v federaciji ter z re- 
publiškimi in pokrajinskimi 
skupščinami. 

V skladu s tem delovnim 
programom so se Zbor in 
njegova delovna telesa v mi- 
nulem obdobju ukvarjala 
pretežno z obravnavanjem 

Zbor je v tem obdobju 
sprejel 41 zakonov iz svoje: 
ga delovnega področja ter 
začel delo na sprejemanju 
številnih zakonov z gospo- 
darskega področja, ki so 
prednostnega pomena ter jih 
je treba uskladiti z Ustaivo 
SFRJ. 

Pri opravljanju nalog, do- 
ločenih v delovnem progra- 
mu, je Zbor uspešno sode- 
loval z republiškimi in po- 
krajinskimi skupščinami gle- 
de vseh vprašanj iz svojega 
delovnega področja. Delo na 
sprejemanju aktov iz delov- 
nega področja Zbora na pod- 
lagi soglasja republiških in 
pokrajinskih skupščin je po- 
tekalo brez večjih težav 
predvsem po zaslugi truda 
in aktivnosti teh skupščin, 
ki so si prizadevale, da bi 
pravočasno obravnavale in 
poslale Zboru svoja stališča 
o teh aktih, kot tudi po za- 
slugi delegatov in delegacij 
v Zboru. To se je zlasti po- 
kazalo v delu delovnih te- 
les pri usklajevanju stališč 
In pri njihovi udeležbi v pri- 
stojnih telesih njihovih skup- 
ščin, vzdrževanju potrebnih 
stikov z njihovimi skupšči- 
nami, seznanjanju s stališči 
drugih delegacij in priprav- 
ljenostjo ter razumevanjem 
za iskaoje skupnih stališč o 
vseh vprašanjih. 

Uspešno in koristno sode- 
lovanje je imel Zbor tudi z 
Zveznim zborom Skupščine 
SFRJ. 

vprašanj s področja razvojne 
politike in politike proračun- 

ske porabe federacije ter ne- 
nehno spremljale tekočo go- 
spodarsko situacijo v državi 
in uresničevanje politike 
družbenoekonomskega razso- 
ja. 

Z Zveznim izvršnim sve- 
tom je Zbor dosegel zadovo- 
ljivo sodelovanje. Potekalo 
je vse od priprav in spreje- 
manja programov in opera- 
tivnih delovnih načrtov pa 
do uresničevanja posamez- 
nih nalog. Med uresničeva- 
njem delovnih programov in 
načrtov so vzdrževali neneh- 
ne stike s predstavniki Zvez- 
nega izvršnega sveta, obrav- 
navali odprta vprašanja in 
se dogovarjali o ukrepih, M 
so potrebni za njihovo reše- 
vanje. 

Pri uresničevanju svojega 
delovnega programa je Zbor 
uspešno sodeloval tudi z 
družbenopolitičnimi organi- 
zacijami v federaciji in z 
Gospodarsko zbornico Jugo- 
slavije, ki so med drugim 
pokazale poseben interes ter 
aktivno sodelovale pri pri- 
pravi in obravnavanju doku- 
menta o razvojni politiki in 
gradivu o uresničevanju te 
politike. Poleg tega so nji- 
hovi predstavniki tudi nepo- 
sredno sodelovali v delu de- 
lovnih teles Zbora in na se- 
jah Zbora, ko se je obrav- 
navalo ta vprašanja. Ker je 
bil čas za pripravo in spre- 
jetje nekaterih aktov soraa- 
merno omejen, ni bilo mo- 
goče poskrbeti, da bi njiho- 
va mnenja pošiljali republi- 
škim in pokrajinskim skup- 
ščinam, kajti te dokumente 
so obravnavali skoraj vsi 
hkrati. 

Navkljub uspešnemu sode- 
lovanju Zbora in njegovih 
delovnih teles z republiškimi 
in pokrajinskimi skupščina- 
mi, Zveznim izvršnim svetom 
in drugimi organi in orga- 
nizacijami ter navtaljub vsem 
prizadevanjem Zbor ni zmo- 
gel popolnoma uresničiti 
svojega delovnega programa 
za to obdobje, kar velja zla- 
sti za tisti del, ki se nana- 
ša na zakone, katere je bilo 
treba uskladiti z Ustavo 
SFRJ in za nekatera temat- 
ska vprašanja. 

Zvezni izvršni svet ni mo- 
gel sistemskih zakonov pra- 
vočasno pripraviti in jih po- 
slati Skupščini r predvide- 
nih rokih, ker je bilo zaradi 
usklajevanja zveznih zako- 
nov z Ustavo SFRJ preveriti 
celoten pravni sistem ter po- 
iskati nove rešitve za dolo- 
čena vprašanja, ki izhajajo 
iz Ustave, poleg tega ustrez- 
ni zvezni organi zaradi obre- 
menjenosti in ker je treba 
reševati številne probleme 
tekočega gospodarskega po- 
ložaja, ki jih ni bilo mogoče 

Zbor je v tem obdobju ob- 
ravnaval tudi številne akte 
in druga gradiva, ki jih nI 
imel v delovnem programu. 
Poleg tega so delovna tele- 
sa Zbora obravnavala števil- 
na vprašanja, ki jih v Zbo- 
ru niso obravnavali, kar je 
omogočalo predhodno izme- 
njavo mnenj o poglavitnih 
vprašanjih, ki se zastavljajo 
v zvezi z urejanjem določe- 
nih vprašanj in popolnejše- 
ga spremljanja uresničevanje 
dogovorjene politike. 

Čeprav delovni program 
Zbora ni v celoti izvršen, je 
bilo — upoštevaje celotni de- 
javnosti Zbora — ugotovlje- 
no, da je Zbor delail v minu- 
lem obdobju zelo intenzivno 
in uspešno, kar velja tudi 

v celoti predvideti, niso 
mogli pripraviti ustreznih 
gradiv o tematskih vpraša- 
njih in se jih ni obravna- 
valo: 

V zvezi s tem so imele 
posamezne delegacije in de- 
legati v Zboru pripombe na 
počasno delo nosilcev neka- 
terih zadev, na njihovo po- 
časno in pomanjkljivo rea- 
giranje na predloge in po- 
bude o določenih vprašanjih, 
zlasti pa glede dostavljanja 
dopolnilnih gradiv in pred- 
lagatelj evih stališč, za kate- 
re se je pokazalo med de- 
lom na usklajevanju stališč 
o posameznih vprašanjih, da 
so potrebna. V zvezi s tem 
je čutiti potrebo, da se pra- 
vočasno loteva ustreznih 
ukrepov tako, da bi bilo de- 
lovne programe Zbora mo- 
goče v celoti uresničiti ter 
potrebo, da se pospeši uspo- 
sabljanje in prilagajanje 
zveznih upravnih organov 
ustavnim rešitvam, tako da 
bi zmogli čim boljše in učin- 
kovito uresničevati svoje ob- 
veznosti do delegatske Skup- 
ščine. 

za delo njegovih delovnih te- 
les in delegacij, na katerih 
je bilo težišče dela v zvezi z 
usklajevanjem stališč repub- 
liških in pokrajinsikih skup- 
ščin o aktih, ki jih je spre- 
jemal Zbor. 

Zbor je med opravljanjem 
svojih nalog v skladu s svo- 
jim poslovnikom gradil de- 
lovno metodo Zbora, svojih 
delovnih teles, način sodelo- 
vanja in koordinacije s skup- 
ščinami republik in avto- 
nomnih pokrajin ter njiho- 
vimi delegacijami, Zveznim 
izvršnim svetom ter drugi- 
mi organi in organizacija- 
mi, s katerimi Skupščina so- 
deluje ter si nabral korist- 
nih izkušenj za nadaljnje 
delo. 

DELO NA SPREJEMANJU ZAKONOV 

INTENZIVNO IN USPEŠNO DELO 
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Razvojna politika 

DINAMIČNA RAST GOSPODARSTVA - CILJ 

RAZVOJA V PRIHODNJEM LETU 

• Preveriti je treba, ali so predlagani cilji v skladu z opredelitvami dolgoročne razvojne 
orientacije 

• Konkretno je precizirati, kaj bo doseženo glede stabilizacije in kakšne posledice 
bodo stabilizacijski ukrepi povzročili na posameznih področjih gospodarjenja 

• Sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili večjo konkurenčno sposobnost gospodarstva 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je na seji 
14. oktobra 1975 obravnaval 
gradiva o uresničevanju po- 
litike ekonomskega in soci- 
alnega razvoja Jugoslavije v 
letu 1975 ter temelje skup- 
ne politike razvoja v letu 
1976 in osnove za določitev 
skupnega obsega proračun- 
skih izdatkov federacije v 
letu 1976. 

Zbor se je nadalje sezna- 
nil z obravnavanjem teh 
gradiv v delovnih telesih 
Zbora republik in pokrajin 
ter poslušal ekspoze pod- 
predsednika Zveznega izvrš- 
nega sveta o teh vprašanjih. 

Izhajajoč od predlogov, ki 
so podani v teh gradivih, in 
od ocen, ki so bile izražene 
v razpravi v delovnih tele- 
sih Zbora republik in po- 
krajin ter na seji Zbora, bo 
Zvezni izvršni svet storil 

potrebne ukirepe, ki naj pri- 
pomorejo k popolnejšemu 
izvajanju politike, ki je do- 
ločena za leto 1975, ter do 
kanca oktobra pripravil in 
poslal Skupščini SFRJ osnu- 
tek dokumenta o temeljih 
skupne politike ekonomske- 
ga in socialnega razvoja Ju- 
goslavije v letu 1976 ter os- 
nutek akta o določitvi skup 
nega obsega proračunskih 
izdatkov federacije za leto 
1976. Pri tem mora ZIS 
upoštevati mnenja in pred- 

loge, izražene v delovnih te- 
lesih Zbora republik in po- 
krajin ter v razpravi v 
Zboru. 

Nadaljnji postopek pri- 
prav in sprejemanje teh do- 
kumentov se bo odvijal v 
skladu z načrtom, ki je do- 
ločen za izvršitev delovnega 
programa Zbora republik in 
pokrajin za obdobje septem- 
ber—december 1975. 

PRENAŠANJE 
REGULATIVE NA 
ZDRUŽENO DELO 

Podlaga za obravnavanje 
gospodarskega položaja v 
državi ter temeljev razvoja 
za prihodnje leto v odborih 
Zbora republik in pokrajin 
je bilo gradivo Zveznega iz- 
vršnega sveta »Poročilo o 
uresničevanju Resolucije o 
temeljih skupne politike eko- 

nomskega in' socialnega raz- 
voja Jugoslavije v letu 1975 
s prvo skico temeljev skup- 
ne razvojne politike za leto 
1976«. 

V odboru za vprašanja 
združevanja v gospodarstvu 
je bilo Izraženo mnenje, da 
se spričo nepopolne ocene 
vzrokov za sedanji položaj 
v gospodarskih gibanjih za- 
stavlja vprašanje realnosti 
ciljev ekonomske politike v 
prihodnjem letu. 

Člani Odbora so poudarili, 

da je bila v Resoluciji za 
leto 1975 hitrost organizira- 
nja in prenašanja državne 
regulative na združeno delo 
očitno precenjena ter da po- 
samezne funkcije, za katere 
je bilo predvideno, da se 
jih bo preneslo na združeno 
delo, niso bile v celoti pre- 
nesene, ker združeno delo 
ni dovolj organizirano. Po- 
leg tega so ugotovili, da 
glede neuresničevanja pred- 
videne hitrosti samoorgani- 
ziramja združenega dela ni 
podana popolna ocena vzro- 
kov in odgovornosti posa- 
meznih subjektov. Spričo 
tega bi bilo nujno v Osnut- 
ku dokumenta o ekonomski 
politiki za leto 1976 natanč- 
no določiti, katere funkcije 
s področja državne regula- 
tive se lahko v celoti ali 
delno prenese na združeno 
delo. 

Glede razvojnih smeri v 
naslednjem letu delegati so- 
dijo, da z ukrepi ekonom- 
ske politike ne gre favori- 
zirati vsake proizvodnje, 
temveč tisto, ki je življenj- 
skega pomena. Stopnje rasti 
ne gre opredeliti zunaj 
funkcije razvojnih smotrov 
in potreb ter jo je treba 
uskladiti z vsemi parametri. 
Pri postavljanju teh stopenj 
so nekatere nelogičnosti, 
kajti pri najvišji stopnji ra- 
sti je predvidena stopnja 
zaposlovanja 3 odstotke, pri 
najnižji stopnji rasti pa 
rast zaposlovanja po stop- 
nji 2,5 odstotka. 

UKREPE EKONOMSKE 
POLITIKE SPREJEMATI 
PRAVOČASNO 

Ocena, da so v tem letu 
dosežem pomembni rezulta- 

ti, je precej optimistična in 
protislovna glede na ocene 
rezultatov na posameznih 
področjih gospodarjenja, iz 
katerih je videti, da je po- 
ložaj slabši kakor preteklo 
leto, je rečeno v Odboru za 
družbeni načrt in razvojno 
politiko. 

V zvezi z gospodarskimi 
gibanji v letu 1975 je v Od- 
boru rečeno, da realizacije 
stopnje rasti, ki je ocenje- 
na kot 4,5 odstotka, ne gre 
podcenjevati, če upošteva- 
mo težak svetovni položaj. 
Toda, če upoštevamo naše 
družbene razmere in dosežke 
ekonomskega razvoja drugih 
socialističnih držav, potem 
ta stopnja ni zadovoljiva. 

Ukrepi za spodbujanje pro- 
izvodne dinamike niso bili 
sprejeti pravočasno in ni vi- 
deti razlogov te zamude. 
Prav tako je treba ugotovi- 
ti, kako napreduje sporazu- 
mevanje med republikami in 
pokrajinama, ker je v tem 
zelo pogost razlog, da kaz- 
nijo ukrepi ZIS. 

Glede razvojnih možnosti 
in okvirov v letu 1976 so 
člani tega Odbora med dru- 
gim poudarili, da je nujno 
jasno določiti, ,kaj bo dose- 
ženo glede stabilizacije in 
kakšne posledice bodo po- 
vzročili stabilizacijski ukre- 
pi na posameznih področjih 
gospodarjenja. Poleg tega 
mora biti ta načrt stabiliza- 
cijskega programa sestavni 
del ekonomske politike. 
Strukturo proizvodnje in in- 
vesticij je treba razčleniti, 
izhajajoč od tega, da je to 
strukturo mogoče spremeni- 
ti le na podlagi dogovora 
združenega dela in združe- 
vanja sredstev. Predagane 
razvojne prednosti je treba 

OBRAVNAVANJE »POROČILA O URESNIČE- 
VANJU RESOLUCIJE O TEMELJIH SKUPNE 
POLITIKE EKONOMSKEGA IN SOCIALNEGA 
RAZVOJA JUGOSLAVIJE V L. 1975 S PRVO 
SKICO TEMELJEV SKUPNE RAZVOJNE 
POLITIKE ZA L. 1976« V ZBORU REPUBLIK IN 
POKRAJIN 
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preveriti ter jih uskladiti s 
prednostmi, ki so določene 
v zasnovi dolgoročnega raz- 
voja države. 

Nadalje je rečeno, da je 
nujno zgraditi strategijo 
ekonomskih odnosov s tuji- 
no, pri čemer je treba pred- 
videti večjo fleksibilnost, 
zlasti pri ustvarjanju večjih 
zalog določenih proizvodov, 
ko se za to blago nadeja 
konjunkture, kar bi ugodno 
vplivalo na izkoriščanje 
zmogljivosti. Treba je od- 
praviti ukrepe, ki spodbuja- 
jo večjo porabo tistega bla- 
ga, ki z razvojnega vidika 
jugoslovanskega gospodar- 
stva ni propulzivnega pome- 
na. 

Nadalje je treba presoditi 
možnost za večjo uporabo 
fluktuiraj očega tečaja s tu- 
jino, oziroma možnost, da 
se s pomočjo realnega teča- 
ja pozitivno vpliva na izvoz 
oziroma uvoz. 

Treba je popolneje razčle- 
niti nadaljnje ukrepe za hi- 
trejši razvoj SAP Kosovo, 
da se o vsem tem ne bi bi- 
lo treba naknadno dogovar- 
jati. 

MAKSIMALNO 
SPODBUJATI IZVOZ 

Ko so v Odboru za trg in 
cene ocenjevali nekatere 
pozitivne dosežke izvajanja 
ekonomske politike v tem 
letu, zlasti na področju za- 
gotavljanja zunanje likvidno- 
sti države, ohranjanja devi- 
znih rezerv, zaposlovanja in 
upočasnjevanja inflacije, so 
opozorili, da položaj na po- 
sameznih področjih ekonom- 
skih gibanj ter nekatere ne- 
gativne težnje ne dajejo po- 
voda za pričakovanja, da se 
bo ekonomska politika, ki 
je določena za leto 1975, na 
nekaterih bistvenih področ- 
jih uresničila. 

Poudarili so, da se z do- 
seganjem nižje gospodarske 
rasti kot pa je bilo pred- 
videno, z upadanjem akumu- 
lativne sposobnosti gospo- 
darstva ter stopnje njenega 
samofinanciranja, z zmanj- 
ševanjem učinkovitosti upo- 
rabe sredstev družbene re- 
produkcije, z rastjo zalog in 
okrepljeno nelikvidnostjo, z 
upadanjem izvoza, z ostaja- 
njem pri dosedanjem neugo- 
dnem stanju glede strukture 
investicij, z upadanjem re- 
alnih osebnih dohodkov, z 
vzdrževanjem zunanje likvi- 
dnosti države, s pomočjo 
večjega zadolževanja — za- 
ostruje celotno vprašanje 
vzdrževanja predvidenih to- 

kov družbene reprodukcije. 
V zvezi z ekonomsko po- 

litiko za leto 1976 so v Od- 
boru izražena mnenja, da 
rešitve za gospodarski raz- 
voj v naslednjem letu ne 
gre iskati v klasičnem pre- 
biranju med restriktivno in 
ekspanzivno ekonomsko poli- 
tiko. Pri tem so. menili, da 
se ponuđeni koncept opre- 
deljuje predvsem za prvi 
model, se pravi, da nagiba 
k restriktivni politiki, in si- 
cer z vrsto elementov, ki 
so v njem podani. To po- 
vzroča določene probleme 
brezperspektivnosti v družbi 
ter ne nudi podlage za iz- 
hod iz določenih težav, v 
katerih se je gospodarstvo 
že znašlo. 

Poudarjeno je, da je tre- 
ba iskati rešitev za dinamič- 
no rast gospodarstva v kom- 
binaciji maksimalnega spod- 
bujanja izvoza in umerjene 
rasti domače porabe, pri 
čemer morajo imeti investi- 
cije prednost, zlasti tiste 
investicije, ki bodo začele 
spreminjati strukturo gospo- 
darstva in ga usposabljati, 
da bo na širša podlagi us- 
pešneje sodelovalo v med- 
narodni delitvi dela. 

Nujno je preveriti ocene 
precej resnih problemov, ki 
jih imamo na tržišču kme- 
tijskih proizivodov m natanč- 
neje oceniti stopnjo rasti, 
ki je potrebna na tem pod- 
ročju, glede na naloge, ki 
nas čakajo kot smo pred- 
videli v dolgoročnem in sred- 
njeročnem razvojnem pro- 
gramu. V kompleksu kme- 
tijsko - prehrambene proiz- 
vodnje je dan glavni pouda- 
rek proizvodnji pšenice, ko- 
ruze in poljedelskih proiz- 
vodov, medtem ko je živi- 
noreja postavljena v drugi 
plan. S tem v zvezi je za- 
stavljeno vprašanje, ali je 
s tem zajamčeno, da prihod- 
nje leto ne bomo uvažali me- 
sa. Ce bi se namreč to zgo- 
dilo, bi bil to najbrž naj- 
dražji učinek, ki bi nas lah- 
ko doletel od predvidenega 
obravnavanja živinoreje. 

SELEKTIVNO UKREPATI 

V Odboru za kreditno-mo- 
netarni sistem je izraženo 
mnenje, da obstoja glede 
možnosti za uresničitev ne- 
katerih nalog ekonomskega 
in socialnega razvoja v letu 
1975 optimizem brez podla- 
ge. 

Pri ocenah nekaterih ciljev 
in nalog iz Resolucije za le- 
to 1976 po mnenju članov 
Odbora ni dovolj realnosti. 

Od organizacij združenega 
dela pa vse do federacije je 
opaziti, da so organiziranost 
in mobilnost ter pobude in 
odgovornost preslabotne. 
Strategija razvoja, ki je 
predlagana za naslednje le- 
to, je bolj restriktivna kot 
stališča, ki so sprejeta v do- 
kumentu o dolgoročnem raz- 
voju Jugoslavije, v srednje- 
ročnem načrtu za obdobje 
od leta 1976 do 1980 in v 
resolucijah Desetega kon- 
gresa ZKJ. 

Pri razčlenjevanju razvoj- 
nih ciljev in nalog za leto 
1976 bi morali jasno opre- 
deliti razvoj gospodarsko 
manj razvitih območij, in 
sicer ne le zaradi teh obmo- 
čij samih, temveč tudi za- 
radi interesa Jugoslavije kot 
celote. To vprašanje je tre- 
ba tudi analitično obdelati 
v posebnem gradivu s pred- 
logi za ustrezne ukrepe. 

Posebno pozornost je treba 
posvetiti vprašanju selektiv- 
nosti ukrepov, ki jih spre- 
jemamo ali jih bomo. Na 
podlagi dosedanjih izku- 
šenj je dobiti vtis, da so 
ukrepi linearni, premalo se- 
lektivni in da ne zagotav- 
ljajo uresničitve željenih 
ciljev. 

Hitro bi morali sprejeti 
ukrepe, s katerimi bi se za- 
gotovilo čim večjo konku- 
renčno sposobnost našega 
gospodarstva v celoti in po 
panogah. Zato bi veljalo po 
segmentih izdelati analizo, 
na podlagi katere bi lahko 
prišli do ustreznih ugotovi- 
tev o konkurenčni sposob- 
nosti gospodarstva in o 
tem, kaj mora storiti zdru- 
ženo delo samo. 

Pri določitvi stopnje rasti 
za leto 1976 je treba izhajati 
od tega, da najnižja stop 
nja ne bi smela biti manj- 
ša od 6 odstotkov, ne glede 
na svetovna gospodarska gi- 
banja. 

ALI JE V POLITIKI 
IZVOZA IN UVOZA 
PREDVIDEN ZAOKRET? 

Člani Odbora za ekonom- 
ske odnose s tujino so po- 
sebno pozornost posvetili 
problemom izvoza in uvoza 
ter kritično ocenili stopnje 
zadevnih gibanj. 

Ko so obravnavali te pro- 
bleme tako s stališča kon- 
kurenčnosti jugoslovanskega 
gospodarstva v mednarodni 
menjavi, kot s stališča re- 
gionalne in bilateralne me- 
njave, so delegati poudarili, 
da je treba preveriti ves 

koncept blagovne menjave z 
državami v razvoju, ker do- 
sedanji tokovi menjave niso 
zadovoljivi. 

Izhajajoč od posebnosti 
problemov sodelovanja z 
vzhodnoevropskimi država- 
mi, so poudarili, da so nuj- 
ne spremembe pri nastopu, 
organiziranosti in metod so- 
delovanja, oziroma da se 
mora združeno delo primer- 
no organizirati in organizi- 
rano nastopati nasproti svo- 
jim partnerjem na tem tr- 
žišču. Dosedanjih slabosti 
in pomanjkljivosti pri sode- 
lovanju z vzhodnoevropsko 
regijo ne bi smeli več tole- 
rirati, še toliko bolj ne, 
ker je to v našem real- 
nem interesu in so precejš- 
nje možnosti za to, da bo- 
mo na teh tržiščih bolj na- 
vzoči. 

Po mnenju delegatov bi 
veljalo presoditi dejstvo, da 
se zmanjšuje izvoz na za- 
hodna tržišča, a hkrati te 
države povečujejo pritisk za 
izvoz njihovega blaga v Ju- 
goslavijo, mi pa ne postav- 
ljamo nikakršnih omejitev 
ter njihov izvoz na naše tr- 
žišče sprejemamo tudi ob 
dumpinških pogojih. 

V zvezi s tem je bilo za- 
stavljeno vprašanje, ali je 
predvidena sprememba tak- 
šne politike, ki pogosto zo- 
žuje prostor domačemu pro- 
izvajalcu in domačemu trži- 
šču. Pri tem so delegati pou- 
darili, da bi bilo nujno vo- 
diti premišljeno zaščitno po- 
litiko v državi in selektiv- 
neje spodbujati domačo pro- 
izvodnjo k nadomestovanju 
uvoza. 

VEČ POZORNOSTI 
MANJ RAZVITIM 
OBMOČJEM 

Člani Odbora za vprašanja 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin so se posebej 
zadržali pri oceni gospodar- 
skih gibanj v 1. 1975 v manj 
razvitih republikah in pokra- 
jini Kosovo. Po enotnem 
mnenju delegatov temu vpra- 
šanju v gradivu ZIS ni po- 
svečeno dovolj pozornosti, 
čeprav je bilo dogovorjeno, 
da se v vseh gradivih, ki 
jih pripravljajo zvezni uprav- 
ni organi, posebej jemlje v 
obzir manj razvita območja. 
Ne ocenjuje se in ne anali- 
zira gibanj na tistih področ- 
jih, ki so za manj razvita 
območja posebno pomemb- 
na, ko je stopnja inflacije 
visoka. 
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Glede prve skice temeljev 
razvojne politike za 1. 1976 
so delegati posebno insisti- 
rali, da se pravočasno sprej- 
me ukrepe, ki jih je treba 

storiti v naslednjem letu, 
oziroma da se hkrati z Re- 
solucijo sprejme tudi potreb- 
ne ukrepe za izvajanje do- 
ločene politike, da bi imelo 

združeno delo pravočasno na 
razpolago elemente, kd so 
potrebni za planiranje. Ko 
določamo stopnjo rasti druž- 
benega proizvoda v 1. 1976, 

je treba upoštevati dejansko 
stanje v gospodarstvu in to, 
da je stopnja inflacije vi- 
soka. 

NOVI PREDPISI 

BOLJŠE VARSTVO 

DRUŽIN OSEB, KI SO V 

OBVEZNI VOJAŠKI 

SLUŽBI 

Tega varstva je deležnih približno 15.000 
oseb letno 

Razširjen bo krog upravičencev do 
varstva 

Višina gmotne pomoči naj se usklaja 
z gibanjem življenjskih stroškov 

Zveani izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ Predlog 
za izdajo zakona o varstvu 
družin v obvezni vojaški slu- 
žbi, z Osnutkom zakona (AS 
240), ki naj bi ga kmalu ob- 
ravnaval Zvezni zbor skup- 
ščine SFRJ. 

Varstvo družin tistih oseb, 
ki so v obvezni vojaški služ- 
bi, je večstranskega pomena, 
zlasti socialnega in obramb- 
nega. V dosedanjem razvoju 
tega varstva, ki je nastalo že 
med narodnoosvobodilno bor- 

čenem zapostavljanju njene- 
ga posebnega družbenega po- 
mena, v zastoju razvoja in 
izpopolnjevanja zakonodaje s 
tega področja, v neizenačenih 
merilih in pogojih za prido- 
bitev pravice, v ravni denar- 
nih pomoči, ki je nizka, če 
jo primerjamo z osnovnimi 
življenjskimi potrebami dru- 
žinskih članov in z gibanjem 
življenjskih stroškov. Čutiti je 
tudi pomanjkanje finančnih 
sredstev, ki so potrebna, da 
bi se raven varstva dvignilo 

bo, so doseženi določeni re- 
zultati pri njenem izvajanju. 
Število tistih, ki so deležni 
tega varstva (nosilcev pomo- 
či in souživalcev) se giblje 
od 10 do 15.000 letno, celot- 
na sredstva> ki se jih porabi 
za denarno pomoč, zdravst- 
veno varstvo in druge obli- 
ke pomoči pa znašajo prib 
ližno 25 milijonov dinarjev 
letno. 

DRUŽBENI POMEN 
VARSTVA 

Pri izvajanju tega varstva 
so tudi nekatere pomanjklji- 
vosti, ki se kažejo pri dolo- 

se jo zagotavlja v okviru so- 
cialnega varstva. Da bi se za- 
gotovilo popolno varstvo, mo- 
rajo biti rešitve glede ravni 
in oblik varstva, kot tudi vi- 
šina gmotne pomoči, enotne 
za vso državo. Zagotavljanje 
sredstev za financiranje tega 
varstva spada v pristojnost 
republik in pokrajin. 

KDO IMA PRAVICO 
DO VARSTVA 

Za družinske člane, ki so 
lahko deležni varstva, štejejo 
zakonec, otroci (zakonski, ne- 
zakonski in posvojeni), star- 
ši, stari starši, prastari star- 
ši ter braitje in sestre. Pogoj 
za pridobitev temeljne pravi- 
ce je, da so družinski člani 
pridobitno nesposobni in da 
nimajo lastnih virov za vzdr- 
ževanje. 

Kot pridobitno nesposobni 
štejejo: 1) zakonec — med 
nosečnostjo in ob porodu ali 
če ima enega ali več otrok 
mlajših od 15 let, ali starej- 
šega otroka, ki se redno šo- 
la ali je pridobitno nespo- 
soben; 2) otroci, bratje in se- 
stre, če so mlajši od 15 let, 
ali če so starejši, pa se red- 
no šolajo; 3) starši in posvo- 
jitelj, stari starši in prastari 
starši, starši nad 60 (moški) 

oziroma 55 (ženske) let, mlaj- 
ši pa — de so po oceni, iz, 
vidu ali mnenju invalidske 
komisije po predpisih o in- 
validskem zavarovanju prido- 
bitno docela nesposobni. 

Višina gmotne pomoči se 
določa glede na vrsto in vi- 
šino dohodkov družinskih 
članov ter število družinskih 
članov, ki izpolnjujejo pogo- 
je za pridobitev pravice, vi- 
šino gmotne pomoči in pre- 
moženjske pogoje za pridobi- 
tev temeljnih pravic se uskla- 
ja ob začetku vsakega kole- 
darskega leta a gibanjem živ- 
ljenjskih stroškov. 

Da družinski člani nimajo 
dovolj lastnih sredstev za vz- 
drževanje, se šteje takrat, če 
dohodek od kmetijske dejav- 
nosti ali kaikšen drug doho- 
dek na družinskega člana, ne 
upoštevajo hranitelja, ne pre- 
sega zneska, ki je določen 
z republiškimi oziroma po- 
krajinskimi predpisi. 

Postopek za priznanje gmo- 
tne pomoči uvede, na zahtevo 
hranitelja ali družinskega čla- 
na, organ tiste družbenopoli- 
tične skupnosti, na območju 
katere imajo družinski člani 
prebivališče v trenutku, ko 
hranitelj odide v obvetzno vo- 
jaško službo. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O VARSTVU DRUŽIN OSEB V OBVEZNI 
VOJAŠKI SLUŽBI — AS 240 

v skladu z njenim družbe- 
nim pomenom, še zlasti, ker 
se varstvo financira izključ- 
no iz občinskih proračunov, 
v največ primerih pa gre za 
občine v nerazvitih področ- 
jih. 

S predloženim zakonom se 
določa le temeljne pravice in 
ureja osnovna vprašanja var- 
stva družinskih članov, ki ni- 
majo dovolj sredstev za vzdr- 
ževanje in so pridobitno do- 
cela nesposobni. 

Družini osebe, ki je v ob- 
vezni vojaški službi, je tre. 
ba zagotoviti raven varstva, 
ki je višja od ravni varstva 
uživalcev stalne pomoči, ki 

NATANČEN POGOJ ZA 

ODDAJO DEL TUJEMU 

IZVAJALCU 

9 Graditev investicijskega objekta 
ali izvajanje posameznih del na objektu 
se sme oddati tujemu izvajalcu le takrat, 
če je v financiranju objekta udeleženih 
najmanj 30 odstotkov sredstev tujega 
kredita 

• Delavcem, zaposlenim pri tujem 
izvajalcu, je treba zagotoviti pravico do 
sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo ter druge pravice, ki zagotavljajo 
materialno in socialno varnost 

li 



Denarno-kreditni sistem 
Zvezni izvršni svet je po- 

slal Skupščini SFRJ osnutek 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o oddaja- 
nju gradiva investicijskega 
objekta tujemu izvajalcu, ki 
ga bo Zbor republik in po- 
krajin obravnaval na eni pri- 
hodnjih sej. 

Za uskladitev tega zakona 
z Ustavo SFRJ je treba spre- 
meniti manjše število določb, 
pa tudi spremembe sedanjih 
materialnih rešitev niso ob- 

tujeim kreditom financira n. 
pr. le 5 odstotkov graditve, 
da pa se jo v celoti odda tu- 
jemu izvajalcu. 30 odstotna 
udeležba je določena kot spo- 
dnja meja, upoštevaje kredi- 
te, ki jih daje Mednarodna 
banka za obnovo in razvoj. 

Dosedanjo določbo, da se 
sme oddati tujemu izvajalcu 
"graditev investicijskega obje- 
kta z neposredno pogodbo, če 
vrednost del z opremo vred 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ODDAJANJU GRADITVE INVESTICIJSKEGA 
OBJEKTA TUJEMU IZVAJALCU — AS 241 

sežne, zato predlagatelj sodi, 
da ne bi bilo treba izdati no- 
vega zakona, temveč le spre- 
meniti in dopolniti sedanji 
zakon. 

Po evidenci, ki jo vodi Zve- 
zni komite m energetiko in 
industrijo, je bilo doslej skle- 
njenih 20 pogodb o oddaji 
investicijskih del tujemu iz- 
vajalcu, v vrednosti 7,7 mili- 
jard dinarjev (računano po 
tečaju ea ZDA dolar iz de- 
cembra 1974. 1.). Gre za zelo 
pomembne objekte kot so 
Jedrska elektrarna Krško, 
Rudnik urana Zirovski vrh, 
Plinska elektrarna /Trbovlje, 
Elektrarna Šoštanj, Kofesar- 
na Baker, Kemični kombinat 
soda-sol Tuzla in drugi, ki 
jih gradijo firme iz ZDA, Zve- 
zne republike Nemčije, Italije 
in nekaterih drugih razvitej- 
ših držav. 

Pri graditvi in opremi teh 
objektov sodelujejo v precej- 
šnjem obsegu tudi domače 
organizacije združenega dela, 
predvsem gradbeniške, kate- 
rih delež pri opremi in man- 
taži znaša približno 30 odsto- 
tkov. 

POGOJ ZA ODDAJO DEL 
Najpomembnejša spremem- 

ba, ki jo Osnutek prinaša v 
sedanji Zakon, se nanaša na 
pogoje, pod katerimi se sme 
dela oddali tujemu izvajalcu. 
Po dotedanji določbi se sme 
graditev oddati tujemu izva- 
jalcu. Po dosedanji določbi 
se sine graditev investicijske- 
ga objekta ali izvedbo posa- 
meznih del oddati tujemu iz- 
vajalcu, 6e se objekt v celot! 
ali delno financira s tujim 
kreditom. Zdaj se natančno 
določa, da morajo sredstva 
tujega kredita znašati naj- 
manj 30 odstotkov celotnih 
potrebnih sredstev. Tako bo 
odpravljena možnost, da se s 

ne presega milijon dinarjev 
ali če vrednost opreme ni ve- 
čja kot 500.000 dinarjev, naj 
bi se spremenilo le glede vi- 
šine te vrednosti. Ker so se 
spremenile tržne razmere in 
vrednost dinarja, naj bi se 
za prvi primer odredilo vre- 
dnost 1,5 milijona dinarjev, 
za drugi pa 750.000 dinarjev. 

PRAVICA DELAVCEV 

V Osnutku zaikona je pred- 
videno, da se s kolektivno 
pogodbo, ki jo tuji izvajalec 
sklene z Gospodarsko zborni- 
co Jugoslavije ali z gospodar- 
sko zbornico, ki jo le-ta po- 
oblasti, ali s sindikalno or- 
ganizacijo, zagotovi delav- 
cem, zaposlenim pri tujem 
izvajalcu, pravico do sredstev 
za osebne dohodke in skupno 
porabo ter druge pravice, s 
katerimi je zagotovljena ma- 
terialna in socialna varnost. 

Investitor se ne more po- 
gajati o sklenitvi pogodbe o 
oddaji graditve investicijske- 
ga objekta dokler ne dobi 
predhodne odobritve od Zve- 
znega sekretariata za ljudsko 
obrambo. 

Pri graditvi investicijskega 
objekta se sme uporabiti tuje 
tehnične predpise, če bi se 
z njimi zagotovilo boljš^ var- 
stvo in zboljšanje človekove- 
ga okolja. 

Z uporabo rešitev, ki so 
predlagane v Osnutku zako- 
na, bi pripomogli, da se in- 
vesticijskih del ne bo odda- 
jalo tujemu izvajalcu brez 
pravega razloga in potrebe, 
zagotovljeio bi bilo boljše 
varstvo človekovega okolja in 
interesi ljudske obrambe. S 
takšnimi spremembami in 
dopolnitvami bi se sedanji 
zakon docela uskladilo z 
Ustavo in novimi gospodar- 
skimi gibanji v Jugoslaviji. 

PREVISOKA STOPNJA 

OBVEZNE REZERVE 

BANK 

Olajšave za določene namenske kredite 
na območju SAP Kosovo 

Svet guvernerjev naj odloča soglasno, 
kadar gre za najvažnejša vprašanja 
iz njegovega delovnega področja 

Odbor Zbora republik in 
pokrajin za kreditno-monetar- 
ni sistem je obravnaval Osnu- 
tek zakona o Narodni banki 
Jugoslavije in enotnem mo- 
netarnem poslovanju narod- 
nih bank republik in avto- 
nomnih pokrajin (AS 228), ki 
smo ga po<vzeli v 20. številki 
»Poročevalca«. 

bank in finančnih organizacij 
previsoka. Tako določena 
stopnja obvezne rezerve bi 
dala prevelika pooblastila Na- 
rodni banki ter bi lahko 
močno vplivala na finančen 
poiožaj v republikah. 

V zakonu je treba predvi- 
deti, da lahko Narodna ban- 
ka Jugoslavije določa — za- 

PRIPOMBE K OSNUTKU ZAKONA O NARODNI 
BANKI JUGOSLAVIJE IN ENOTNEM 
MONETARNEM POSLOVANJU NARODNIH 
BANK REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN 
— K AS 228 

V načelni razpravi je bila 
dana pripomba, da je o Na- 
rodni banki Jugoslavije pre- 
več določb o osnutkih zako- 
nov o temeljih denarnega in 
kreditnega sistema, ter je bi- 
lo predlagano, da se presodi, 
katere določbe o Narodni 
banki Jugoslavije naj' bodo 
v tem zakonu, katere pa je 
treba vnesti v Zakon o te- 
meljih denarnega in kreditne- 
ga sistema. 

Po mnenjih, ki so bila izra- 
žena v Odboru, niso navede 
ne vse funkcije Narodne ban- 
ke, ki so določene v Ustavi 
SFRJ. Nd navedeno, da Na- 
rodna banka Jugoslavije iz 
daja bankovce in kovance ter 
opravlja druge z zakonom 
določene kreditne oziroma 
bančne posle na račun fede- 
racije. V besedilu Osnutka 
zakona so te funkcije obde- 
lane samo kot pravice in 
dolžnosti. 

Sodijo, da je stopnja ob- 
vezne rezerve (25 odstotkov) 
za depozite in druga sredstva 

radi urejanja količine denar- 
ja v obtoku — nižjo stopnjo 
obveznih rezerv na tista sred- 
stva poslovnih bank, ki rabi- 
jo za določene namene v 
gospodarstvu SAP Kosovo, 
ter daje kredite poslovnim 
bankam za kreditiranje dolo- 
čenih smotrov na področju 
SAP Kosovo v skladu z do- 
govorjeno skupno emisijsko 
in devizno politiko ter s 
skupnimi temelji kreditne po- 
litike. 

Menijo, da bi Svet guver- 
nerjev moral odločati sogla- 
sno, kadar gre za najvažnej- 
ša vprašanja iz njegovega 
delovnega področja, kakršna 
so: urejanje količine denarja 
v obtoku, določanje obvezne 
rezerve bank in drugih fi- 
nančnih organizacij, izdajanja 
blagajniških zapisov, določa- 
nje višine rokov uporabe in 
vračila za kratkoročne banč- 
ne kredite. 

Za specializirane banke naj 
zakon ne bi določal poseb- 
nih, obveznosti. 

12 



POTREBEN JE ENOTEN 

ZAKON O DENARNEM 

IN KREDITNEM 

SISTEMU 

# Delegati predlagali, naj se zakona 
o denarnem in kreditnem sistemu združi 
v enoten zakon 

# Preveriti možnost, da se denarna 
sredstva občin vodijo pri poslovnih 
bankah 

O Združenemu delu dati maksimalno 
svobodo glede ustanavljanja internih 
bank, vendar zagotoviti spoštovanje 
načel bančnega poslovanja 

# Prikaz osnutkov zakonov o temeljih 
denarnega in kreditnega sistema smo 
objavili v 20. številki »Poročevalca« 

Člani Odbora Zbora repub- 
lik in pokrajin za kreditno- 
monetarni sistem sodijo, da 
je denarni in kreditni sistem 
enotna tvarina in da je ni 
sprejemljivo ' deliti na dva 
zakona — o denarnem siste- 
mu in o kreditnem sistemu. 
Zato je Odbor predlagal 
Zveznemu izvršnemu svetu 
naj se potrudi in to tvarino 
združi v enoten zakon, ki naj 
bi imel naslov »Zakon o te- 
meljih kreditnega in denarne- 
ga sistema«. 

Komisija za denarni, kre- 
ditni in bančni sistem je 
bila izdelala enotno besedilo 

misija Zveznega izvršnega 
sveta za izdelavo zakonov s 
področja raiziširjene repro- 
dukcije je ocenila, da je raz- 
dvajanje te tvarine ' nesmo- 
trno in nelogično. De- 
narno in kreditno pod- 
dočje je namreč enotno 
in sleherna mehanična deli- 
tev ima za posledico, da so 
zakonska besedila nepopolna 
in protislovna. Pojem kredita 
je le element monetarnega 
sistema in torej ne more 
biti osnova za delitev bese- 
dila na dva dela. Zategadelj 
ta komisija predlaga, naj se 
zakona spet združi v enoten 

ODBOR ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN ZA 
KREDITNO-MONETARN1 SISTEM 
OBRAVNAVAL OSNUTKA ZAKONOV 
O TEMELJIH DENARNEGA IN KREDITNEGA 
SISTEMA 

zakona o denarnem in kre- 
ditnem sistemiu. Toda na 
podlagi pravnega mnenja o 
pristojnosti zborov v Skup- 
ščini SFRJ so ga razdvojili 
na dva posebna zakona. Zbor 
republik in pokrajin je nam- 
reč pristojen za sprejemanje 
zakonov o monetarnem siste- 
mu, Zvezni zbor pa za spre- 
jemanje zakonov s področja 
kreditov. Koordinacijska ko- 

kateri se. denarna sredstva 
občin vodi na račun narod- 
nih bank socialističnih re- 
publik in ali ni mogoče pred- 
videti takšne rešitve, po ka- 
teri bi se ta sredstva vodilo 
pri poslovnih bankah. 

V zakonu je treba obliko- 
vati tudi rešitve, s katerimi 
bo določeno, da na podlagi 
obveznic socialističnih repub- 
lik in avtonomnih pokrajin 
Narodna banka Jugoslavije 
ne more odobravati kreditov 
poslovnim bankam. 

Nadalje bi veljalo predvi- 
deti možnost, da Narodna 
banka Jugoslavije lahko do- 
loči nižje stopnje obvezne 
rezerve na sredstva poslov- 
nih bank, ki se uporabijo 
za določene namene SAP 
Kosovo. 

Ker je v Osnutku zakona 
predvidena kolektivna odgo- 
vornost , za kršitev obvezno- 
sti samoupravnega sporazu- 
ma, so delegati poudarili, da 
bi morali v tem pogledu na- 
rediti korak naprej in pre- 
veriti možnost, da se predvi- 
di reguliranje obveznosti in 
odgovornosti konkretnih lju- 
di, ki delajo na izvajanju in 
uporabi zaikona, ter da se 
preveri tudi celoten položaj 
delavcev v banki. 

Kmetijstvo 

USTANAVLJANJE 
INTERNIH BANK 

Glede Osnutka zakona o 
kreditnem sistemu je rečeno, 
da je treba pojem interne 
banke temeljito in natančne- 
je obdelati ter tudi termino- 
loško pojasniti. Nadalje bi 
veljalo predpisati pogoje za 
ustanavljanje internih bank. 
Pri tem bi bilo treba dati 
združenemu delu maksimalno 
svobodo, vendar pa zagoto- 
viti spoštovanje načel banč- 
nega poslovanja. 

Tvarina, ki ureja op- 
ravljanje notranjega ban- 
čnega poslovanja je re- 
striktivno določena iri ne 
ustreza duhu Ustave SFRJ. 
Kajti ustava izhaja od prin- 
cipielne postavke, da združu- 
no delo samostojno odloča, 
kako bo organiziralo svoje 
bančno poslovanje, kdaj in 
s kom bo združevalo svoja 
sredstva in kako bo organi- 
ziralo svoje poslovanje, ali 
pa. da s samoupravnim spo- 
razumom z drugimi organi- 
zacijami združenega dela 
uredi svoje notranje bančno 
poslovanje. Spričo vsega te- 
ga je treba to tvarino dode- 
lati in prilagoditi oziroma 
uskladiti z določbami Ustava 
SFRJ. 

zakon, ki naj bi bil v pri- 
stojnosti Zbora republik in 
pokrajin. 

DENARNA SREDSTVA 
OBČIN 

V razpravi o podrobnostih 
Osnutka zakona o denarnem 
sistemu je bilo med drugim 
rečeno, da je treba preveriti, 
ali je opravičena določba, po 

KOMPENZACIJE ZA 

ODKUPLJENO PŠENICO 

• Organizacijam združenega dela, ki se 
ukvarjajo s predelovanjem ali prometom 
pšenace, se bo plačalo kompenzacijo za 
odkupljeno pšenico manjše hektolitrske 
teže kot 74 kg 

• Zakon bo imel retroaktivni učinek, da bi 
se kmetijske proizvajalce spodbudilo, da 
posejejo pšenico na čim večji površini 

Delegati Zbora republik in 
pokrajin bodo na eni izmed 
prihodnjih sej obravnavali 
Osnutek zakona o dopolnit- 
vah Zakona o premiji za pše- 
nico (S 245), ki ga je Zve- 
zni izvršni svet te dni poslal 
Skupščini SFRJ. 

Zakon temelji na načelu, da 
se daje kompenzacije za od- 
kupljeno pšenico, ki ima 

manjšo hektolitrsko težo. S 
tem bi se odškodovalo orga- 
nizacije združenega dela, ki 
se ukvarjajo s predelovanjem 
ali prometom pšenice. Kom- 
penzacija bi ustrezala znes- 
ku, ki so ga plačali za pše- 
nico več, kakor pa je bilo 
iz te pšenice mogoče dobiti 
moke. 

Razlog, da je treba zakon 
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spremeniti, so neugodne vre- 
menske raizmere v času le- 
tošnje žetve, lei so povzročile, 
da se je žetev podaljšala. To 
je neugodno vplivalo na hek 
tarske donose ter na kako- 
vost pšenice letnika 1975. Za- 
tegatelj so žitnomlinarske or- 
ganizacije predlagale, da se ji 
kompenzira znesek zmanjšane 

cene za hefctolrtrsko težo, ki 
je nižja od 74 kg, da ne bi za 
ta znesek zniževali plačil 
kmetijskim proizvajalcem. 

V zvezi s tem je sprejet 
Odlok o dopolnitvi Odloka o 
zajamčenih cenah pšenice 
letnika 1975, s kateirim je do- 
ločeno, da Zvezna direkcija 
za rezerve prehrambenih pro- 

Szvodov 1. 1975 izjemno od- 
kupuje pšenico, ki ima manj-' 
šo hektolifcrsko težo kot 74 
kg, plača pa jo, kakor da bi 
imela hektolitrsko težo 74 kg. 

Višino kompenzacije ter na- 
čin in pogoje izplačevanja bo 
določil Zveizni izvršni svet, 
sredstva pa se bo zagotovilo 
iz sklada, namenjenega za iz- 

plačevanje premij za pšenico. 
Ta zakon bo imel retroak- 

tivni učinek, da bi se s pla- 
čilom zvečane cene tudi za 
tisto pšenico, za katero tak- 
šna cena ni zajamčena, spod- 
budilo kmetijske proizvajal- 
ce, da posejejo pšenico na 
čim večji površini. 

MEDNARODNE POGODBE 

POSOJILO 50 MILIJONOV 

DOLARJEV ZA RAZVOJ 

KMETIJSTVA 

I# Sredstva posojila Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj se bo uporabilo za 
razvoj in pospeševanje živinoreje, 
proizvodnje sadja in zelenjave, 
za melioracije in za nakup opreme 
za sušilnice in hladilnice 

Uporabniki posojila so lahko kmetijske 
organizacije družbenega sektorja in 
zasebni kmetijski proizvajalci 

Na end izmed prihodnjih 
sej bodo delegati Zbora re- 
publik in pokrajin obrava- 
vali Predlog zakona o ratifi- 
kaciji Sporajzuma med SFR 
Jugoslavijo in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj, 
ki ga Zvezni izvršni svet te 
dni poslal Skupščini SFRJ 

Sporazum je bil podpisan 
20. junija 1975 v Washingto- 
nu, istega pa je bila podpi- 
sana posojilna pogodba med 

RATIFIKACIJA SPORAZUMA O GARANCIJI 
MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO 
ZA OBNOVO IN RAZVOJ 

Mednarodno banko in Vojvo- 
dinsko banko o udeležbi 
Mednarodne banke pri finan- 
ciranju projekta za kmetij- 
stva v Jugoslaviji. S to po- 
godbo se Mednarodna banka 
Zavezuje, da bo dala posojilo 
v znesku 50 milijonov dolar- 
jev, vendar pod pogojem, če 
vlada SFRJ jamči za obvez- 
nosti, ki jih ima Vojvodinska 
banka iz tega posojila. 

Projekt za kmetijstvo v Ju- 
goslaviji je zahteven tako gle- 
de števila udeležencev kot tudi 

proizvodnjo mleka, farm za 
gojenje govedi in ovc, za pro- 
izvodnjo sadja in zelenjave, 
za melioracije, za nakup opre- 
me za sušilnice in hladilnice 
ter za mehanizacijo zasebne- 

ga sektorja. 
Ta projekt bo končan pre- 

dvidoma do 30. junija 1979. 
Odplačilni rok za kredit je 
15 let, obrestna mera 8,5 od- 
stotka. 

VEČJA VARNOST 

POMORSKEGA 

PROMETA 

• Konvencija velja za vse ladje na odprtem 
morju in na vseh vodah, ki so spojene 
z njim 

po številu smotrov. Uporab- 
ljen bc pri većfajznem razvoj- 
nem programu našega kme- 
tijstva. 

Po dogovorjenih merilih 
bodo znašali deleže posamez- 
nih republik in avtonomnih 
pokrajin v posojilu (v mili 
jonih dolarjev); SAP Vojvo- 
dina (Vojvodinska Banka) 
13,6; SR Srbija (Beograjska 
banka) 9,6; SR Orna gora 
(Investicijska banka) 0,7; 

Pred delegati Zveznega zbo- 
ra in Zbora republik in pok- 
rajin bo kmalu dospel Pred- 
log zakona o ratifikaciji Kon- 
vencije o mednarodnih pra- 
vilih o izogibanju trčenja na 

de sidrišč, luk, rek, jezer ali 
notranjih plovnih poti, ki so 
spojene z odprtim morjem 
in so plovne za morske ladje. 

Pri razlagi in uporabi kon- 
vencije je treba upoštevati 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
KONVENCIJE O MEDNARODNIH PRAVILIH 
O IZOGIBANJU TRČENJU NA MORJU — 
AS 242 

SAP Kosovo (Kosovska ban- 
ka) 2,4; SR Slovenija Ljub- 
ljanska banka) 3,0; SR Bosna 
in Hercegovina (Privredna 
banka) 5,4; SR Maikedonija 
(Stopanska banka) 5,1 in SR 
Hrvatska (Udružena banka) 
10,2. 

Uporabniki tega kiredita so 
lahko zasebni kmetijski proi- 
zvajalci in kmetjske organi- 
zacije družbenega sektorja, ta 
sredstva pa se mora uporabiti 
iza pospeševanje in razvoj ži- 
vinoreje, graditev farm za 

morju, ki ga je Zvezni izvrš- 
ni svet poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo. Za spre- 
jetje zakona o ratifikaciji te 
konvencije sta enakopravno 
pristojna oba zbora. 

V Konvenciji, ki je bila 
sprejeta 20. oktobra 1972 v 
Londonu, so določbe bistveno 
izpopolnjene v primerjavi z 
dosedanjimi Mednarodnimi 
pravili o izogibanju trčenja 
na morju, ter je zato pred- 
loženo, naj se jo ratificira. 

Konvencija velja za vse la- 
dje na odprtem morju in na 
vseh vodah, ki so spojene 
z njim ter so plovne za mor- 
ske ladje. Vse, kar je predpi- 
sano s Konvencijo, ne pre- 
prečuje uporabe posebnih 
predpisov, ki jih pristojni 
oblastveni organi izdajo gle- 

vse nevarnosti plovbe in tr- 
čenj ter posebne okoliščine, 
z omejenimi možnostmi za- 
devne ladje vred. 

Pogodbenica lahko odpove 
Konvencijo šele po petih le- 
tih od datuma, ko je Konven- 
cija za to stran začela velja- 
ti. 

Generalni sekretar Medna- 
rodne pomorske posvetovalne 
organizacije je dolžan obve- 
stiti vlade držav, ki so pod- 
pisale ali pristopile h Kon- 
venciji, o datumu njene uve- 
ljavitve. 

Glede na to, da federacija 
ureja samo temelje varnosti 
na tem področju, bodo določ- 
be te Konvencije vplivale tu- 
di na republiško in pokrajin- 
sko zakonodajo. 
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SPREJETI ZAKONI  _____ 

ZBOR REPUBLIK IN PO- 
KRAJIN Skupščine SFRJ je 
na seji 14. oktobra sprejel, na 
podlagi soglasja skupščin re- 
publik in pokrajin, Temelje 
skupne politike dolgoročnega 
razvoja SFR Jugoslavije do 
1. 1985 (AS 163). 

Na isti seji je Zbor sprejel 
tudi naslednje zakone: 

Zakon o spremembi Zakona 
o premiji za pšenico (AS 234), 
po katerem se premije za pše- 
nico, ki so že določene, zveča 
za 10 par za kilogram. Ta uk- 
rep je izdan zaradi izredno 
težkih razmer pri letošnji žet- 
vi pšenice, ki so znatno zve- 
čali proizvodne stroške za pše- 
nico. 

Zakon o obračunavanju in 

poravnavi tečajnih razlik pri 
poslovanju bank z deviznimi 
vlogami občanov v 1. 1973 in 
1974 (AS 214). S tem zakonom 
je za federacijo določena ob- 
veznost, da bančnim organi- 
zacijam krije negativni saldo 
tečajnih razlik pri deviznih 
vlogah občanov do katerih 
je prišlo, ko je bil tečaj di- 
narja glede na nekatere valu- 
te večkrat spremenjen. 

Zakon o dajanju garancije 
Narodne banke Jugoslavije za 
določene tuje kredite (AS 
196); garancija se nanaša 
na kredite, ki jih dajeta Ku- 
vajt in Libija za gradnjo ju- 
goslovanskega naftovoda 
(skupno 195 milijonov dolar- 
jev). 

Zakon o ratifikaciji Spo- 

razuma o posojilu med vla- 
do SFRJ in Agencijo za med- 
narodni razvoj (AID) (AS 
215). Posojilo je namenjeno 
realizaciji projekta nekaterih 
fakultet v Titogradu, Skop- 
ju in Zagrebu. 

Zakon o ratifikaciji Spo- 
razuma med vlado Socialisti- 
čne federativne republike Ju- 
goslavije in vlado Cehoslo- 
vaške socialistične republike 
o dolgoročnem sodelovanju 
pri eksplotaciji »Jugoslovan, 
skega naftovoda« za trans- 
port nafte v Češkoslovaško 
socialistično republiko čez 
ozemlje SFRJ (AS 218). 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma med vlado Socialistič- 
ne federativne republike Ju- 

goslavije in vlado Ljudske 
republike Madžarske o dol- 
goročnem sodelovanju pri 
eksplotaciji »Jugoslovanskega 
naftovoda« za transport naf- 
te v Ljudsko republiko Mad- 
žarsko čez ozemlje SFRJ 
(AS 219). 

Oba zakona o ratifikaciji 
bilateralnih sporazumov s 
Cehoslovaško in Madžarsko 
je sprejel tudi ZVEZNI ZBOR 
na seji 1. oktobra. Na 
isti seji je Zbor sprejel tudi 
Zakon o oblikovanju in delu 
delegacij aktivnih vojaških 
oseb in civilnih oseb v služ- 
bi v oboroženih silah SFRJ 
(AS 153), s katerim se ureja 
položaj in funkcijo teh dele- 
gacij v našem delegatskem 
sistemu. 

NAROČILNICA 

Naročamo . . . . Izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

izvodov za (ime in naslov prejemnika); 

izvodov za (ime in naslov prejemnika); 

izvodov za (Ime in naslov prejemnika); 

izvodov za (ime in naslov prejemnika); 

izvodov za (ime m naslov prejemnika); 

izvodov za (ime in naslov prejemnika); 

Letno naročnino din . ... (80 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana 50100-845-50204. 

Dne  1975 Zig, podpis naročnika: 
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VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije 
stran 

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA: 
— Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu 

SRS (republiškem proračunu) za 1. 1975 (ESA 386) 
— Predlog- za izdajo zakona o spremembi zakona o stal- 

nih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti 
Republiške konference SZDL Slovenije, z osnutkom 
zakona (ESA 382) 

— Predlog zakona o obračunavanju in prenosu dohodka, 
doseženega v prometu z živino in mesom (ESA 381) 

— Predlog za izdajo zakona o investicijski dokumenta- 
ciji, z osnutkom zakona (ESA 380) 

— Predlog za izdajo zakona o davčnih olajšavah in dru- 
gih ugodnostih za kupce obveznic federacije v I. 1975, 
z osnutkom zakona (ESA 378) 

Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

— Razvojna politika — osnova dela Zbora 
(Delovni program Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ za obdobje od septembra 1975 do julija 
1976) 

RAZVOJNA POLITIKA 

— Dinamična rast gospodarstva — cilj razvoja v 
prihodnjem letu 
(Obravnavanje »Poročila o uresničevanju Resolucije 
o temeljih skupne politike ekonomskega in socialnega 
razvoja Jugoslavije v 1. 1975 s prvo skico temeljev 
skupne politike za 1. 1976« v Zboru republik in pokra- 
jin) 

stran 
NOVI PREDPISI 

l 
— Boljše varstvo družin oseb, ki so v obvezni vojaški 

službi 
(Osnutek zakona o varstvu družin oseb v obvezni 
vojaški službi — AS 240) 

— Natančen pogoj za oddajo del tujemu izvajalcu 
(Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Za- 
kona o oddajanju graditve investicijskega objekta 
tujemu izvajalcu — AS 241) 

KMETIJSTVO 
— Kompenzacije za odkupljeno pšenico 

11 
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DENARNO-KREDITNI SISTEM 
— Previsoka stopnja obvezne rezerve bank 

(Pripombe k Osnutku zakona o Narodni banki Jugo- 
slavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih 
bajjk republik in avtonomnih pokrajin — K AS 228) 12 

— Potreben je enoten zakon o denarnem in kreditnem 
sistemu 
(Odbor Zbora republik in pokrajin za kreditno mone- 
tarni sistem obravnaval osnutka zakonov o temeljih 
denarnega in kreditnega sistema) 13 

13 

MEDNARODNE POGODBE 

— Posojilo 50 milijonov dolarjev za razvoj kmetijstva 
(Ratifikacija Sporazuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj) 14 

— Večja varnost pomorskega prometa 
(Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o medna- 
rodnih pravilih o izogibanju trčenju na morju — 
AS 242) 14 

SPREJETI ZAKONI 15 

i 

Redakcija je bula končana 27. X. 1975 

Izdajata SlcupSClna SR Slovenije in Skupščina SFRJ • Orednj&ki odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman, Dariso 
Marin, Jože Pacek, di France Petrlč, Franjo Turk, Jernej Vrhunec, Janez Zaje ln Beno Zupančič (predsednik) - Glavni urednik: Darko Marin 
— Odgovorni urednik: Zoran Lenard - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon 22-741 • (JredniSki odbor 
glasila Skupščine SFRJ: Kiro Hadži-Vasilev (predsednik), Aljuš Gaši, Jožef [pač, Radmila Matič. Svetislav Popovič, Dušan Cehovin, Aleksan- 
dar Orlandić, Darinka Puškarić, Ivica Cačić, Moma Radosavljevlč, S ini Sa Pudar Krste Calovski, dr Petar Vajovlć, Aleksandar Petković ln Teodor 
Olić — Odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon 334-149 • Tisk: ĆGP 
Belo — Cena posamičnega izvoda 3 din — Naročnina za leto 19T580din — Žiro račun- Skupščina SR Slovenije. Ljubljana 50100-845-50204 
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