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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
14. decembra 1983 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbcra Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 14. decembra 1983. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- uresničevanje preobrazbe 
odnosov v gospodarjenju z de- 

narjem v bankah s področja 
SR Slovenije; 

- osnutek programa dela 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
za leto 1984; 

- osnutek programa dela 
Zbora republik in pokrajin 

Skupščine SFR Jugoslavije za 
prihodnje leto. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- poročilo o izvajanju zako- 
na o varstvu kmetijskih zem- 
ljišč pred spreminjanjem na- 
membnosti od 1.1.1983 do 30. 
9. 1983; 

- poročilo o delu in proble- 
mih kmetijskih zemljiških 
skupnosti v SR Sloveniji od 
ustavitve do vključno leta 1982 

- nadaljevanje obravnave; 
- predlog zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov 
in od plačil za storitve ter o 
načinu, po katerem občani in 
zasebne pravne osebe obraču- 
navajo In plačujejo davek od 
prometa proizvodov in stori- 
tev; 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah carin- 
skega zakona. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej tudi: 

- soglasje k imenovanju 
Upravnega odbora Sklada Bo- 
risa Kidriča. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 3. 10. 1983 

- Slabo oskrbo v rafinerijah rešujemo z 
interventnim uvozom 

Delegat Zvonko Perlič iz ob- 
čine Celje je postavil nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

»Gre za redno oskrbo z naf- 
to, na kar so vezana vozila, ki 
prevažajo blago tudi v izvoz 
na konvertibilno tržišče in 
potnike, delavce na delo v 
proizvodnjo. Po neuradnih in- 
formacijah Socialistična re- 
publika Slovenija zagotavlja 
dogovorjen in določen del de- 
viznih sredstev. V našem 
skupnem imenu prosim, da 
nam Izvršni svet naše repu- 
blike posreduje še danes toč- 
no uradno informacijo o tem, 
kajti če Slovenija v celoti iz- 
polnjuje obveznosti na tem 
področju, potem ni mogoče v 
nobenem primeru in pod no- 
benim pogojem še naprej do- 
puščati, da so kaznovani tisti, 
ki se obnašajo odgovorno. Če 
ni mogoče problema rešiti 
skupno v Jugoslaviji, predla- 
gam ustreznim organom, da 
vprašanje oskrbe z nafto reši- 
mo sami.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Cveto Majdič, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko: 
Po energetski bilanci Jugosla- 
vije in Slovenije je bila realiza- 
cija oskrbe z naftnimi derivati v 
prvih 8 mesecih letos v SR Slo- 
veniji v višini 90,8% vključno s 
količinami iz interventnega 
uvoza. Če pa upoštevamo sa- 
mo dobave od domačih doba- 
viteljev, to je od naših rafinerij 
pa le 82,8%. Pri tem pa so do- 
bavitelji zelo različno izvajali 
svoje obveze. Glavni dobavitelj 
Slovenije je INA, ta pa je svoje 
obveze izpolnila v višini 82,7%, 

Bosanski Brod 57,1%, Nafta- 
gas 49,7%, realizacija uvoza 
pa je bila 123,1%. Pomembna 
je oskrba prek INE, ki je v oskr- 
bi Slovenije udeležena za 80% 
vseh količin. 

Izpad teh količin je bil delno 
tudi zaradi tega, ker ima INA 
dovoljenje za izvoz nafte in de- 
rivatov. 

Za pomembnejše derivate 
nafte navajamo podatke o 
oskrbljenosti ločeno brez in z 
interventnim uvozom. Pri teko- 
čem naftnem plinu je bila 
oskrbljenost vključno z uvo- 
zom 92,1%, brez uvoza le 
63,3%. Za srednje destilate to 
je plinsko olje ali dizel gorivo 
in ekstra lahko kurilno olje je 
bila oskrba z uvozom 93,9% in 
brez njega 88,2%. In končno 
kurilno olje srednje ali z dru- 
gim nazivom mazut, oskrba z 
uvozom 86,7% in brez uvoza 
80,4%. Skupna razlika v oskrbi 
je tako 8%. 

Trenutno je najslabša oskr- 
ba sprednjimi destilati, to je s 
plinskim oljem in ekstra lah- 
kim kurilnim oljem. Prednost 
je glede na sedanje potrebe 
dana kmetijstvu, prometu in 
prehrambeni industriji. Oskrb- 
ljeni so predvsem s plinskim 
oljem, kateremu dajemo 
predndost pred ekstra lahkim 
kurilnim oljem. Slabo oskrbo 
iz naših rafinerij rešujemo 
predvsem z interventnim uvo- 
zom in nam je tako uspelo pri- 
dobiti določene količine, ki 
bodo začele prihajati v krat- 
kem.Po prvem aranžmanu 
5000 ton plinskega olja od 5. 
oktobra dalje in po drugem 
aranžmanu 6500 ton od 6. ok- 

tobra dalje. Skupno bo tako 
prišlo do slovenskih porabni- 
kov dodatnih 11.500 ton plin- 
skega olja. 

Pred tem smo izkoristili vse 
možnosti za pridobitev manj- 
kajočih količin od direkcije 
materialnih rezerv, vendar so 
bile te rezerve znižane do koli- 
čin, ki onemogočajo nadaljnje 
dobave. Tako so naše dobave 
nad količinami, ki jih prejema- 
mo iz domačih rafinerij, možne 
le iz interventnega uvoza, ki pa 
je odvisen od razpoložljivih 
deviz ne glede na vir. 

Še hujše je pomanjkanje ek- 
stra lahkega kurilnega olja. 
Ugodne vremenske razmere 
zmanjšujejo trenutno porabo, 
ki pa se bo bistveno povečala z 
nastopom kurilne sezone. Tre- 
nutno se oskrbuje s tem deri- 
vatom le kmetijstvo in pre- 
hrambena industrija, vsi ostali 
porabniki pa sedaj koristijo 
lastne rezerve.Tehnološko je 
to isti derivat kot plinsko olje, 
kar nam omogoča, da dajemo 
prednost dobavam tega deri- 
vata. 

Oskrba z mazutom je slaba 
in se porabniki podobno kot 
pri ekstra lahkem kurilnem 
olju oskrbujejo v veliki meri iz 
lastnih zalog. 

Negotova je tudi oskrba z 
naftnimi derivati v oktobru. 
Danes je v Zagrebu sestanek 
predstavnikov trgovskih orga-. 
nizacij in rafinerij v okviru INE 
in bodo planirane količine za 
ta mesec znane jutri. Po neu- 
radnih izjavah bo oskrba v ok- 
tobru nekoliko boljša kot v 
septembru, predvsem zaradi 
povečanih količin surove naf- 
te, ki jo. bodo prejele rafinerije, 
ki oskrbujejo Slovenijo. 

V odgovoru na delegatsko 
vprašanje, ki je bilo postavlje- 
no v Zboru združenega dela v 

septembru in ki je bilo objav- 
ljeno, je odgovor na del današ- 
njega delegatskega vpršanja. 

Iz tega odgovora citiramo 
naslednje: 

»Z energetsko bilanco SFRJ 
za leto 1983 je poraba naftnih 
derivatov v SFRJ planirana 
15.018.000 ton, v okviru tega je 
predvidena poraba v SR Slove- 
niji 1.840.000 ton, kar je 
12,2^% celokupne jugoslo- 
vanske porabe. Ob tem je po- 
trebno ugotoviti, da oskrba 
porabnikov ne poteka v skladu 
z bilančnimi predvidevanji, ker 
ni bil v celoti realiziran planira- 
ni uvoz surove nafte. Poleg lik- 
vidnostnih težav rafinerij je ra- 
zlog ža takšno stanje dejstvo, 
da v celotni Jugoslaviji ni bil 
dosežen predvideni izvoz in 
zato delež deviznih sredstev, ki 
se od ustvarjenega deviznega 
priliva izdvaja za uvoz energet- 
skih surovin, ni zadoščal za 
planirani uvoz surove nafte. 

Po podatkih Narodne banke 
Jugoslavije je bilo v času od 1. 
1. do 30. 6. 1983 za uvoz ener- 
getskih surovin na ravni Jugo- 
slavije združeno 347,5 mio US 
$, pri tem je delež SR Slovenije 
znašal 88,3 mio US $, kar je 
25,4% celotne vsote. Do 22. 
9.1983 je združeno delo SR 
Slovenije za uvoz energetskih 
surovin po podatkih Narodne 
banke Slovenije odvedlo 142 
mio US $. 

Odstotek zagotavljanja de- 
viznih sredstev ni v celoti pri- 
merljiv z deležem porabe naft- 
nih derivatov, ker je potrebno 
upoštevati še delež domače in 
klirinške surove nafte. 

V prvem polletju je bil delež 
domače surove nafte v celotni 
predelani nafti 33,2%, surove 
nafte s klirinškega področja 
41,4% in surove nafte s kon- 
vertibilnega področja 25,4%.« 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

Zbor občin - 2. 11. 1983 ■ 
Skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije skupščine občine Domžale podaja 
naslednjo pobudo: 

l/ Uradnem listu SRS št. 3 od 26. 1 1981 je bil objavljen 
zakon o stanovanjskem gospodarstvu, ki v 5 poglavju govori 
o stanovanjskih zadrugah. Cit. zakon v 114. členu govori tudi 
o dejavnosti stanovanjske zadruge 

Dne 5. 5. 1983 je bila tudi v občini Domžale ustanovljena 
stanovanjska zadruga. Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
je podpisalo 56 ustanovnih članov. Vendar pa se je ob regi- 
straciji zadruge pokazalo, da slovenski zakon ni v skladu z 
zveznimi zakoni, da so navodila SDK centrale za SRS v praksi 

neizvedljiva, da je praksa temeljnih sodišč pri registraciji od 
sodišča do sodišča različna. 

Problematika je naslednja: 
V Uradnem listu SFRJ št. 15/83 je objavljen Zakon o spre- 

membi in dopolnitvi zakona o prometnem davku, ki pravi da 
stanovanjska zadruga lahko nabavlja material za svoje člane 
brez prometnega davka, če ima zadruga registrirano grad- 
beno enoto. V tem smislu je SDK centrala SRS izdelala tudi 
navodila. Zveza stanovanjskih zadrug Jugoslavije je poslala 
stanovanjskim zadrugam tolmačenje Zveznega sekretariata 
za finance, ki govori o koliziji med zakonodajo na tem po- 
dročju, vendar je stališče slovenskih registrskih sodišč, da 
stanovanjske zadruge skladno s 114. členom Zakona o stano- 
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vanjskem gospodarstvu ne morejo registrirati pod svojo de- 
javnost tudi izvajanje gradbenih del, kar pomeni, da ne mo- 
rejo biti oproščene plačila prometnega davka. S tem pa je 
slovensko stanovanjsko zadružništvo v jugoslovanskem me- 
rilu postavljeno v podrejen položaj glede prometnega davka 
glede na zadruge v drugih republikah. 

Glede na gospodarsko situacijo ter zaostrene socialne raz- 
mere je na področju stanovanjskega zadružništva potrebno 
hitro ukrepati. Menimo, da je v tem trenutku potrebno doseči 
soglasje med komitejem za varstvo okolja, zvezo stanovanj- 
skih skupnosti in sekretariatom za pravosodje in občo upravo 
oziroma registrskimi sodišči in republiško SDK, da se pri 
registraciji oziroma poslovanju zadruge upošteva tolmačenje 
zveznega sekretariata za finance o koliziji zakonodaje na tem 
področju in se s tem omogoči enakopraven položaj sloven- 
skih stanovanjskih zadrug v jugoslovanskem prostoru. 

Hkrati pa je potrebno sprožiti postopek za dopolnitev,k 114. 
členu Zakona o stanovanjskem gospodarstvu citirani zakon 
uskladiti po čim hitrejši poti z zvezno zakonodajo. 

Na pobudo skupine delegatov iz občine Domžale z dne 6. 6. 
1983 za spremembo zakona o stanovanjskem gospodarstvu v 
sodelovanju z Republiškim komitejem za zakonodajo in Re- 
publiško upravo za družbene prihodke sporočamo naslednje: 

Po 3. alinei 114. člena zakona o stanovanjskem gospodar- 
stvu (Uradni list SRS, št. 3/81) je temeljni namen in predmet 
dejavnosti stanovanjske zadruge organiziranje graditve sta- 
novanj in stanovanjskih hiš. Po osmi alinei 114. člena zadruga 
organizira nakup gradbenega in drugega materiala ter stavb- 
nih elementov, ki so potrebni za graditev, prenovo ali vzdrže- 
vanje stanovanj in stanovanjskih hiš svojih članov. Dejavnost 
zadrug, kot je določena V tem členu, izhaja iz osnovnega 
namena ustanavljanja zadrug in njihovega vklapljanja v si- 
stem družbeno usmerjene stanovanjske gradnje. 

Po 11. členu zakona je stanovanjska zadruga investitor 
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje. 

Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o obdav- 
čevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 
15/83) so oproščene plačila prometnega davka pri nabavi 
reprodukcijskega materiala stanovanjske zadruge, ki so pri 
pristojnem sodišču registrirane kot investitorji in za opravlja- 
nje gradbenih del. Preden je začel veljati navedeni zakon, so 
se glede oprostitve plačila prometnega davka pri nakupu 
gradbenega in drugega reprodukcijskega materiala s strani 
stanovanjskih zadrug, uporabljale določbe 41. člena pravil- 
nika o uporabi davčnih stopenj ter o načinu evidence, obraču- 
navanju in plačevanju davka od prometa proizvodov in stori- 
tev (Uradni list SFRJ, št. 21/80, ... 20/83). 

V navedenem členu pravilnika je izrecno navedeno, da 
lahko kupujejo gradbeni in drug reprodukcijski material brez 
plačila prometnega davka le stanovanjske zadruge, ki so 
registrirane pri pristojnem sodišču kot investitorji in za oprav- 
ljanje gradbenih del. 

Te določbe so bile nato prenesene v zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev 
v prometu, ki pa se v SR Sloveniji ne more uporabljati, ker po 
zakonu o stanovanjskem gospodarstvu stanovanjska zadruga 
ne more biti hkrati investitor in izvajalec stanovanjske grad- 
nje. Kot je iz pobude za spremembo zakona razvidno, je 
stališče slovenskih registrskih sodišč, da stanovanjske za- 
druge po 114. členu citiranega zakona ne morejo registrirati 
pod svojo dejavnost tudi izvajanje gradbenih del. 

Iz pisma Zveze stanovanjskih zadrug Jugoslavije Zvezni 
konferenci SZDLJ izhaja, da se bo navedeni zvezi zakon lahko 
uporabljal le v dveh republikah. Iz navedenega izhaja, da 
bodo lahko stanova^Iske zadruge le v dveh republikah inve- 
stitorji in izvaj&lci. 

Na sestanku, ki je bil dne 23. 6. 1983 na Republiškem 
komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora in so se ga 
udeležili predstavniki Stanovanjske skupnosti Domžale, 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Republiške konfe- 
rence SZDL, Republiškega sekretariata za pravosodje in 
upravo, Republiškega sekretariata za finance, Stanovanjske 
zadruge Sora, Škofja Loka, SDK - Centrale in Zakonodajno 
pravne komisije je bilo zavzeto stališče, da ni potrebe po 
spremembi zakona o stanovanjskem gospodarstvu, saj je 
družbeno usmerjena stanovanjska gradnja v tem zakonu v 
skladu z ustavo in stališči Skupščine SR Slovenije, da pa bi 

bilo potrebno v skladu s temi izhodišči spremeniti navedeni 
zvezni zakon in omogočiti stanovanjskim zadrugam, da na- 
bavljajo reprodukcijski material za gradnjo stanovanj svojih 
članov brez plačila prometnega davka tudi v primerih, ko dela 
pri gradnji stanovanj opravljajo člani stanovanjske zadruge 
sami in stanovanjska zadruga ni registrirana za opravljanje 
gradbenih,del. Pobudo za spremembo zveznega zakona bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poslal Zveznemu izvrš 
nemu svetu. 

• 

POBUDA ZA SPREMEMBO (DOPOLNITEV) 
ZAKONA O OBRAMBI PRED TOČO 

Skupina delegatov za zbor občin iz občine 
Laško je sprožila naslednjo delegatsko 
pobudo: 

Omenjeni zakon določa sistem obrambe pred točo, kakor 
tudi ustrezno zagotavljanje finančnih sredstev. Zakon določa, 
da morajo DPS občine zagotoviti sredstva za vzdrževanje 
strelnih mest iri nabavo raket, medtem ko se osnovna zaščita 
financira iz sredstev republiškega proračuna. 

Pri realizaciji omenjenih opredelitev zakona pa smo naleteli 
na težave, ko naj bi predvsem kmetijske organizacije in 
kmetje nosili pretežni del teh stroškov in še to le na hranje- 
nem območju. 

Naše mnenje je, da je zaščita pred točo splošnega družbe- 
nega pomena in naj bi se sredstva za njeno nemoteno in 
učinkovito delovanje zagotavljala na ravni SRS od vseh po- 
rabnikov hrane. 

Predlagamo torej uvedbo enotne davčne stopnje (kot za 
blagovne rezerve) ali pa zagotavljanje vseh sredstev iz repu- 
bliškega proračuna. To podkrepljujemo tudi z dejstvom, da so 
največje kmetijske površine na manj razvitem področju in bi 
nujno morali uveljavljati tudi princip solidarnosti in vzajemno- 
sti. 

Po sedaj veljavno-predlaganem sistemu bi kmetje plačevali 
prispevke za obrambo pred točo po višji stopnji kot davke, 
oziroma bi višinski kmetje, ki so po davčnem sistemu opro- 
ščeni plačila davka iz kmetijske dejavnosti, ta prispevek (za 

, obrambo pred točo) morali plačevati, kar bi negativno delo- 
valo na hitrejši razvoj kmetijstva na teh področjih. 

* MNENJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ 
OBČINE LAŠKO ZA SPREMEMBO 
(DOPOLNITEV) ZAKONA O SISTEMU OBRAMBE 
PRED TOČO 

Zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 
33/79) določa, da sredstva za izgradnjo sistema obrambe 
pred točo in sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
ter redno vzdrževanje osnovnih sredstev za obrambo pred 
točo, razen strelnih mest, zagotavlja SR Slovenija. Po zakonu 
torej že zagotavlja sredstva za izgradnjo sistema širši krog 
porabnikov hrane in ne samo neposredni koristniki sistema 
na branjenih območjih, saj se s sredstvi, ki jih za zgoraj 
navedene namene zagotavlja republika preko proračuna, 
vključuje celotno združeno delo v SR Sloveniji. Od leta 1980 
do vključno leta 1983 je republika zagotovila 168.902.975 din 
za izgradnjo in posodobitev sistema obrambe pred točo v SR 
Sloveniji. 

Za pokrivanje tekočih stroškov, to je za pokrivanje material- 
nih in funkcionalnih stroškov za delovanje tistega dela si- 
stema obrambe pred točo, ki ga predstavljajo strelna mesta 
(nakup raket, razvoz in skladiščenje raket, financiranje strel- 
cev ter delovanje območne skupnosti in njenih služb) zago- 
tavljajo sredstva člani območne skupnosti s posebnim pri- 
spevkom. Člani območne skupnosti pa so po 6. členu zakona 
organizacije združenega dela, ki so registrirane za opravljanje 
kmetijske dejavnosti, predelavo, dodelavo in promet s kmetij- 
skimi produkti, gozdnogospodarske organizacije združenega 

poročevalec 3 



deta, lovske organizacije ter druge zainteresirane samou- 
pravne organizacije in skupnosti, delavci in kmetje po organi- 
zacijah združenega dela ter zavezanci za davek od dohodka iz 
kmetijske dejavnosti po krajevnih skupnostih. 

Ugotavljamo, da se v območnih skupnostih za obrambo 
pred točo vključujejo le tisti zainteresirani, ki so določeni v 6. 
členu zakona. Ne vključujejo pa se druge orgar^acije in 
skupnosti, ki bi tudi, morale biti zainteresirane za obrambo 
pred točo. 

Zaradi majhnega števila članic območnih skupnosti ter po- 
rasta stroškov dejpvanja sistema obrambe pred točo so mate- 
rialne obveznosti članic območne skupnosti sorazmerno vi- 
soke (v severovzhodni Sloveniji znaša obremenitev za kmetij- 
ske in gozdnogospodarske organizacije združenega dela 
0,31% od dohodka, za živilsko predelovalno industrijo in 
trgovino s kmetijskimi pridelki 0,16% od dohodka, za kmete 
pa 1,3% od KD), kar že destimulativno vpliva na delovanje 
območne skupnosti tako v severovzhodni Sloveniji kot tudi 
pri ustanavljanju območne skupnosti za obrambo pred točo v 
osrednji Sloveniji. 

Glede na sistemsko rešitev, da vprašanja financiranja delo- 
vanja območnih skupnosti za obrambo pred točo urejajo 
članice znotraj teh skupnosti in da članice tudi zagotavljajo 
potrebna sredstva, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, 
da teh sredstev ni mogoče zagotavljati v proračunu družbeno 
politične skupnosti. Bilo pa bi tudi v nasprotju z usmeritvijo 
nadaljnjega zmanjševanja proračunskih izdatkov, ki ne sodijo 
na področje splošne porabe. 

Prav gotovo je obramba pred točo v interesu razen kmetij- 
stva,^tudi drugih gospodarskih dejavnosti, zato Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije meni, da je pobuda delegatov za 

. razširitevkroga organizacij oziroma skupnosti, ki bi naj zago- 
tavljali sredstva za delovanje sistema obrambe pred točo, 
upravičena. 

Pobudo delegatov je po mnenju Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije možno uresničiti že z doslednejšim izvajanjem 
obstoječega zakona, saj 6. člen zakona daje možnost vključe- 
vanja tudi drugih organizacij združenega dela, samoupravnih 
organizacij in skupnosti, in sicer na dva načina: 

1. Na hranjenih območjih naj gospodarske zbornice - ob- 
činske in regionalne, skupščine občin in območne skupnosti 
za obrambo pred točo zagotovijo, da se bodo razen z zako- 
nom določene organizacije združenega dela vključile v finan- 

, ciranje delovanja sistema obrambe pred točo tudi druge orga- 
nizacije združenega dela in skupnosti. S povečanjem števila 
bi se tako tudi zmanjšale obremenitve za posameznega člana 
območne skupnosti za obrambo pred točo. 

2' Območne zavarovalne skupnosti naj bi poleg svojega 
deleža pri kreditiranju izgradnje sistema in kreditiranju obrat- 
nih sredstev območnim skupnostim za obrambo pred točo 
povečale svoj dosedanji delež nepovratnih sredstev iz preven- 
tivnih skladov. 

Z realizacijo teh predlogov bi bistveno razbremenili agroži- 
vilske organizacije združenega dela pri združevanju sredstev 
za tekoče delovanje sistema obrambe pred točo. 

Skupina delegatov iz občine Piran za Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije na seji dne 16. 9. 1983 v zvezi z obravnavo 
POROČILA O URESNIČEVANJU DRUŽBENIH DOGOVOROV 
O KADROVSKI POLITIKI V LETIH 1980-1982 TER AKCIJSKE 
USMERITVE daje naslednjo 

pobudo: 
Skupščina SR Slovenije naj predlaga ustreznim organom, 

da se v dogovoru o izvajanju zakona o odlikovanjih časovno 
določi tudi rok od nastanka predloga za odlikovanje na repu- 
bliški komisiji za odlikovanja pa do sprejema ukaza o podeli- 
tvah odlikovanja Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije. Predlagamo, da ta rok ne bi smel biti daljši od šestih 
mesecev. 

Oorazložitev: 
Pri spremljanju podatkov o časovnem trajanju postopkov 

podeljevanja odlikovanj Socialistične federativne republike 
Jugoslavije delovnim ljudem in občanom naše občine ugotav- 
ljamo, da je časovni razmak od dane pobude pa do izročitve 
odlikovanja predolg. V dogovoru o izvajanju zakona o odliko- 
vanjih SFRJ je sicer določeno, da se z odlikovanji doseže 
popoln moralno-politični smoter, če so ob izpolnitvi drugih 
bistvenih dejavnikov (dobro izbrana vrsta in stopnja odlikova- 
nja, svečano dejanje vročitve itd.), pravočasno podeljena. 
Ocenjujemo, da obravnava pobude na občinskem nivoju in 
oblikovanje predloga na komisiji SR Slovenije za odlikovanje 
poteka relativno hitro. Precej časa pa traja od podanega 
predloga za odlikovanje do sprejema ukaza o podelitvi na 
zveznem nivoju (eno do dve leti). Mnenja smo, da je potrebno 
rok za podelitev odlikovanj skrajšati. Ta ugotovitev je bila 
prisotna tudi na regijskih posvetih, ki jih je organiziral Koordi- 
nacijski odbor za kadrovska vprašanja pri RK SZDL v začetku 
leta 1983. 

V zvezi s pobudo skupine delegatov iz občine Piran za zbor 
občin Skupščine SR Slovenije, ki je predlagala, da se v Dogo- 
voru o izvajanju zakona o odlikovanjih SFRJ časovno določijo 
roki od potrditve predloga pri republiških komitejih do Ukaza 
predsedstva SFRJ o podelitvi odlikovanja, vam sporočamo 
sledeče: 

Komisija SR Slovenije za odlikovanja podpira pobudo, ki je 
v skladu z njenimi dosedanjimi prizadevanji, saj je ob obrav- 
navi tez za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o odliko- 
vanjih SFRJ izrecno poudarila, daje nujno potrebno skrajšati 
roke,od predloga do podelitve odlikovanja, s čimer se bo tudi 
ohranila družbenopolitična vloga in pomen odlikovanj. To 
stališče je Komisija SR Slovenije za odlikovanja posredovala 
9. 3. 1983 tudi Komisiji Predsedstva SFRJ za odlikovanja. 

Komisija se bo v zvezi s tem zavzela, da se v osnutku 
dopolnitve dogovora o izvajanju zakona o odlikovanjih SFRJ 
precizirajo časovni roki, v katerih naj bodo predlogi za odliko- 
vanja rešeni. 
Obrazložitev: 

Komisija Predsedstva SFRJ za odlikovanja je 14. 10. 1982 
imenovala delovno skupino za pripravo tez z& spremembe in 
dopolnitve zakona o odlikovanjih SFRJ. Gradivo, ki ga je 
pripravila ta komisija, je bilo v obravnavo in mnenje poslano 
vsem zakonskim predlagateljem, med njimi tudi Komisiji SR 
Slovenije za odlikovanja. 

Ob temeljiti proučitvi tega gradiva je Komisija SR Slovenije 
za odlikovanja sprejela stališča in mnenja, ki jih je posredo- 
vala Komisiji Predsedstva SFRJ za odlikovanja. Ob tem je 
poudarila, da je nujno, da se skrajšajo roki od predloga do 
podelitve odlikovanja. 

Ob sprotnem spremljanju uresničevanja politike odlikovanj 
v SR Sloveniji ter dela občinskih in drugih komisij za odliko- 
vanja Komisija ugotavlja, da bo nujno potrebno skrajšati tudi 
postopek od oblikovanja pobude do predloga za odlikovanje. 
Ob tem bo potrebna ažurnejša obravnava pobud in predlaga- 
nih sprememb ter hitrejše priprave dopolnitev zlasti pri inicia- 
tivnih komisijah. 

Krajši rok reševanja pri Komisiji Predsedstva SFRJ za odli- 
kovanja bo dosežen z doslednim upoštevanjem stališč in 
sklepov Predsedstva SFRJ ter stališč Predsedstva SRS. Pri 
podaji pobud za odlikovanja naj se upoštevajo predvsem 
sedanja dri^bena prizadevanja za stabilizacijo gospodarskih 
gibanj ter utrjevanje in razvijanje socialističnih samoupravnih 
odnosov. 

Dosledno je treba odpraviti dosedanje nepravilnosti, med 
njimi zlasti kampanjsko pripravo pobud ob jubilejih delovnih 
organizacij, takojšnje predlaganje po preteku z dogovorom 
določenega roka (od prejema predhodnega odlikovanja) ter 
predlaganje ob življenjskih jubilejih. 

Z doslednim upoštevanjem navedenih stališč se bo ohranila 
moralnopolitična vrednost in pomen odlikovanj, zrnanjšalo 
število predlogov in ažurirala rešitev predlogov pri Komisiji 
Predsedstva SFRJ za odlikovanja. Zaradi velikega števila 
predlogov iz SR Slovenije, nastajajo tudi zaostanki pri Zvezni 
komisiji, saj je SR Slovenija po številu prejetih odlikovanj v 
prvi polovici 1983. leta med zakonskimi predlagatelji na dru- 
gem mestu - v tem času je prejela 22,73% vseh podeljenih 
odlikovanj v SFRJ. 

4 poročevalec 



ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 9. 11. 1983 

MNENJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA GOSPODARSKO PODROČJE 32. OKOLIŠA - 
VELENJE 

Na pripombe in predloge, posredovanje v pobudi skupine 
delegatov za gospodarsko področje 32. okoliša iz Veienja 
vam pošiljamo naslednja stališča: 

1. Predlog, da se iz osnove izključijo osebni dohodki rudar- 
jev za njihovo nadurno delo, bi morale občinske samoupravne 
interesne skupnosti posredovati republiškim SIS, kjer so uve- 
ljavljeni solidarnostni sistemi. Po obstoječih merilih in tudi 
izhodiščih za solidarnost pa morajo biti v osnovo vključeni vsi 
dohodki, saj se s tem uresničuje načelo, da za uresničitev 
zagotovljene pravice prispevamo vsi delavci in delovni ljudje v 
odvisnosti od dohodka, ki ga imamo. 

2. Narodni dohodek na prebivalca ni merilo v noberiem 
sistemu solidarnosti, pač pa je eden od izločitvenih kriterijev 
za prejemnike solidarnostnih sredstev družbeni proizvod na 
prebivalca. Kriterij torej nima vpliva na izbor dajalcev niti na 
višino njihovega prispevka; višina tega kazalca predvsem pa 
njegov vpliv na uvrščanje občin po njegovi velikosti pa se z 
leti ne spreminja zelo hitro, tako da tudi dveletni podatek 
zadosti dobro prikazuje relativno ekonomsko moč občine. 

3. Za večino skupnosti, kjer so uvedeni solidarnostni si- 
stemi ni merilo število prebivalstva občine ali njihove spre- 
membe (povečanje), temveč obseg storitev. Ta pa je odvisna 
od števila prebivalstva specifičnih starostnih skupin (otroško 
varstvo ali osnovno izobraževanje) in razvitosti posamezne 
dejavnosti. Selitveni prirast povečuje obseg zagotovljenih 
programov in s tem znižuje obseg sredstev, ki jih je dajalec 
dolžan prispevati v okviru solidarnostnih sistemov. 

4. Povečevanje sredstev za izvedbo zagotovljenega pro- 
grama je opravljeno v skladu z merili, ki veljajo v solidarnost- 
nem sistemu. Zaradi narave zagotovljenega programa (t. j. 
zahteve, da se izvede v predpisanem ali dogovorjenem ob- 
segu) se ob siceršnjem zmanjševanju sredstev in obsega 
progamov povečuje njegov delež in torej ne moremo zahte- 
vati, da bi se lahko sredstva za zagotovljeni program večala 
vedno in samo enako kot vsa sredstva. 

5. Največje težave pri uresničevanju solidarnostnih siste- 
mov so dejansko spremembe obveznosti med letom. Zato 
menimo, da bi morale republiške samoupravne interesne 
skupnosti izdelati takšne predloge za uresničitev solidarnost- 
nega sistema, ki bi letno obveznost določil enkrat za celo leto, 
morebitne razlike, ki nastajajo zaradi sprememb bodisi pri- 
spevnih osnov ali vrednosti programa pa sicer izračunaval in 
sporočal občinam, obračunal pa šele v začetku prihodnjega 
leta z novo bilanco sredstev. 

6. Solidarnostni sistemi so predmet samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov in so kot takšni bili sprejeti v temeljnih 
samoupravnih skupnostih. Glasovanje (in preglasovanje) v 
skupščinah torej ne more biti o sistemu, temveč v tem, ali se 
sistem izvaja ali ne; dolžnost strokovnih služb je da pripravijo 
takšne predloge, ki so v skladu s sistemom, dolžnost in 
pravice delegatov pa, da morebitna nestrinjanja z izračunom 
presodijo s stališča uresničevanja sistema solidarnosti, ne pa 
samo s stališča bilančnih problemov, ki nastopajo v njihovem 
okolju. 

7. Obstojfeča struktura organov v skupščinah republiških 
SIS omogoča spremljanje uresničevanja sprejetih nalog; nov 
organ je družbeno upravičen le takrat, če primernega organa 
za to še ni. 

ZBOR OBČIN - 9. 11. 1983 

MNENJE 
do pobude skupine delegatov občine Vrhnika 
v zvezi z izterjavo denarnih kazni za prekrške 

Po zakonu o prekrških se izterja denarna kazen in izvrši 
odvzem premoženjske koristi od posameznika, odgovorne 
osebe ali civilnopravne osebe po občinskem upravnem or- 
ganu, ki je pristojen za družbene prihodke. Občinske uprave 
za družbene prihodke vodijo postopek prisilne izterjave po 
zakonu o davkih občanov (Uradni Hst SRS. št. 44/82)^ ki ureja 
prisilno izterjavo iz osebnih dohodkov in terjatev dolžnika ter 
prisilno izterjavo iz premičnega premoženja. 

Dolžnost občinskih uprav za družbene prihodke je izterje- 
vati vse obveznosti, za katere izterjavo so pristojne po zakonu 
o davkih občanov ali kakšnem drugem predpisu in pri svojem 
delu niso upravičene dajati prednosti izterjavi davkov oziroma 
prispevkov pred ostalimi obveznostmi ali doslednejše izterje- 
vati le obveznosti, ki izvirajo iz odločb organov v lastni občini. 

Občinske uprave za družbene prihodke pošiljajo Republiški 
upravi za družbene prihodke podatke o skupnem znesku 
izterjanih denarnih kazni, ne pa tudi podatkov o številu preje- 
tih nalogov za izterjavo denarnih kazni za prekrške in podat- 
kov o neizterjanih denarnih kaznih. Ugotavljamo, da občinske 
uprave za družbene prihodke dajejo prednost prisilni izterjavi 
tistih družbenih obveznosti, ki predstavljajo večja sredstva, 
zaradi česar marsikje odstajajo neizterjane denarne kazni za 
prekrške, pri katerih gre običajno za manjše zneske. Eden od 
objektivnih razlogov za nizek odstotek izterjanih denarnih 
kazni za prekrške pa je tudi nezadostna kadrovska zasedba na 
delih prisilne izterjave glede na velik obseg teh del. 

Podatki iz delegatske pobude iz občine Vrhnika, ter po- 
datki, ki jih je v zvezi z omenjeno pobudo zbral Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo za nekatere občine ka- 
žejo, da v teh občinah ostaja več kot polovica denarnih kazni 
za prekrške neizterjanih. Republiška uprava za družbene pri- 
hodke bo v primeru občine Vrhnika ugotovila, katere občin- 
ske uprave za družbene prihodke niso izterjale denarnih kazni 
po nalogu sodnice za prekrške občine Vrhnika ter ugotovila 
vzroke in odgovornost za takšno ravnanje. Republiška uprava 
za družbene prihodke bo ustrezno ukrepala tudi zoper uprave 
za družbene prihodke občin, katere so po podatkih Republi- 
škega sekretariata za pravosodje in upravo nedosledno izter- 
jevale denarni kazni za prekrške. 

MNENJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ 
OBČINE TRBOVLJE ZA SPREMEMBO ODLOKA 
ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA O ZAČASNEM 
OMEJEVANJU SPREJEMANJA PRIJAV O 
SKLENJENIH POGODBAH O UVOZU IN UVOZU 
OPREME V LETIH 1983 IN 1984, KI SE 
PLAČUJEJO V KONVERTIBILNIH DEVIZAH 

Skupina delegatov iz občine Trbovlje je podala pobudo za 
spremembo oz. dopolnitev odloka Zveznega izvršnega sveta d 
omejevanju uvoza opreme, ker je zaradi starega in dotraja- 
nega radijsko-reiejnega sistema potrebno uvoziti opremo, ki 
se pri nas ne proizvaja. Kapacitete instaliranega sistema ne 
zadoščajo sedanjim potrebam in že ovirajo normalno delova- 
nje telefonskih zvez. Modernizacija telekomunikacijskega si- 
stema je v tem srednjeročnem obdobju nujna, saj je bila 
predvidena že v obdobju 1976-1980, ko je zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev izpadla. 

Na delegatsko pobudo daje Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije naslednji odgovor: 

Zvezni izvršni svet je konec leta 1982 zaradi znanih težav 
sprejel odlok, s katerim je omejil možnost prijavljanja in uvoza 
opreme v letu 1983 in 1984 s ciljem, da omeji uvoz v letu 1983 
v višini 1 milijarde $. Po navedenem odloku se uvoz opreme 
lahko realizira le v skladu s predvidenimi izjemami, ki ne 
vključujejo uvoza opreme za telekomunikacijske sisteme. 

Problematika uvoza opreme za posodobitev telekomunika- 
cijskih sistemov v SR Sloveniji, od katerih predstavlja najbolj 
kritično točko radijsko-relejni sistem Trbovlje Ljubljana, je 
bila v republiških upravnih organih podrobneje obravnavana 
skupno s predstavniki Združene organizaacije PTT Slovenije 
in Podjetja za PTT promet Ljubljana. Pri tem je bilo dogovor- 
jeno, da Združena organizacija PTT Slovenije preko Skupno- 
sti jugoslovanskih PTT sproži pobudo za dopolnitev odloka 
Zveznega izvršnega sveta o omejevanju uvoza opreme v letu 
1984. 

Glede na nujnost širše posodobitve omežja telefonskih zvez 
v SR Sloveniji in s tem tudi uvoza opreme za telekomunikacij- 
ski sistem supnega pomena (t. i, program 100) pa je bilo tudi 
dogovorjeno, da investitor skuša realizirati uvoz z najetjem 
kredita pri Mednarodni finančni korporaciji in na druge si- 
stemu prdvidene načine. Aktivnosti s tem v zvezi so prek 
Ljubljanske banke-Združene banke že v teku. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije oz. republiški upravni organi jim 
bodo dajali vso potrebno podporo. V primeru pozitivne rešitve 
Mednarodne finančne korporacije obstajajo možnosti za uvoz 
opreme v letu 1984. 



Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Z ukrepi ekonomske politike jasno 

določiti pogoje gospodarjenja v 

prihodnjem letu 
  

• V mnenju, ki je bilo poslano Zboru republik in pokrajin, ki je pristojno za 
sprejetje resolucije o razvojni politiki v letu 1984, Zvezni zbor podpira osnutek 
resolucije in pri tem ocenjuje, da je v osnovi zasnovan na dolgoročnem 
programu ekonomske stabilizacije 

• Zbor meni, da je velika napaka, ker niso opravili pravočasno priprav, da bi 
izvršili vse spremembe v sistemu razširjene reprodukcije, ekonomskih odnosih 
s tujino, v sistemu in odnosih cen, v sistemu davkov in prispevkov ter delitvi 
skupnega in čistega dohodka 

® Prednost je treba dati ukrepom za oživitev proizvodnje in rast izvoza, 
pospeševanju produktivnosti dela in povečanju zaposlenosti 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
se je tudi letos zelo intenzivno 
vključil v razpravo o Osnutku 
resolucije o družbenoekonom- 
skem razvoju in ekonomski 
politiki Jugoslavije v letu 1984, 
čeprav je za sprejetje tega do- 
kumenta pristojen Zbor repu- 
blik in pokrajin. Ob upošteva- 
nju lastnih nalog pri oblikova- 
nju ukrepov za uresničevanje 
Dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije in pri 
spremljanju njegovega izvaja- 
nja, so delegati Zveznega zbo- 
ra prav zaradi tega namenili 
tako veliko pozornost temu 
pomembnemu dokumentu 
razvojne politike Jugoslavije v 
prihodnjem letu. 

Po izčrpni razpravi v delov- 
nih telesih Zbora, še posebej 
pa na sami seji Zbora, je bilo 
oblikovano stališče Zveznega 
jzbora o Osnutku resolucije in 
poslano Zboru republik in po 

ikrajin ter drugim zainteresira- 
Inim organom in organizaci- 
jam. 

MANJKAJO 
SISTEMSKE 
SPREMEMBE 

Stališče pour!a;ja da Zvezni 

zbor podpira Osnutek resolu- 
cije o družbenoekonomskem 
razvoju in ekonomski politiki 
Jugoslavije v letu 1984. Sodi, 
da je ta dokument oblikovan v 
skladu z Dolgoročnim progra- 
mom ekonomske stabilizacije, 
čeprav nakazuje le temeljne 
smeri reševanja ključnih vpra- 
šanj sprememb v sistemu in 
ekonomski politiki. 

Po mnenju Zbora pa je veli- 
ka napaka, ker niso bile pravo- 
časno zaključene priprave, da 
bi v dogovorjenih rokih izpe- 
ljali vse spremebe v sistemih 
razširjene reprodukcije, eko- 
nomskih odnosov s tujino, v 
sistemu in odnosih cen, v kre- 
drtno-monetarnem sistemu, v 
sistemu davkov in prispevkov, 
pri delitvi celotnega in čistega 
dohodka, na področju splošne 
in skupne porabe ter socialne 
politike, s katerimi se uresni- 
čuje prva etapa Dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije T«; spremembe so tudi 
izhodišče razvojne in ekonom- 
ske politike za leto 1984 Za to 
so potrebna kar največja priza- 
devanja, da bi predpise, ki ure- 
jajo odnose na teti .področjih, 
sprejeli do konca leta 

S temi spremembami in 

ukrepi ekonomske politike 
morajo biti jasno določeni po- 
goji gospodarjenja, vključno*" 
tudi večja stopnja likvidnosti 
gospodarstva in barik', da bi 
lahko organizacije združenega 
dela oblikovale svoje progra- 
me in plane in začete odloč- 
nejši boj za izvajanje Dolgo- 
ročnega programa ekonomske 
stabilizacije. 

DELOVANJE 
ENOTNEGA TRŽIŠČA 

Zbor opozarja, da niso od- 
pravljeni številni vzroki, ki vpli- 
vajo na neenotnost jugoslo- 
vanskega tržišča, prav tako pa 
niso bili sprejeti vsi potrebni 
ukrepi za njegovo delovanje. 
Zaradi tega Zbor sodi, da bi 
bilo nujno: 

- s spremembami in dopol- 
nitvami v sistemu ekonomskih 
odnosov s tujino in doslednim 
izvajanjem Deviznega zakona 

zagotoviti večjo gibljivost in 
obračanje deviz ter preprečiti 
zapiranje deviznih tokov v re- 
publiške ali pokrajinske meje; 
odpraviti vzroke, ki prekinjajo 
reprodukcijske vezi gospodar- 
stva, vzroke deviznega pogoje- 
vanja prodaje blaga in blagov- 
ne menjave na podlagi blagov- 
nih list v državi; zagotavljanje 
enakih pogojev gospodarjenja 
organizacij združenega dela v 
družbeni reprodukciji na enot- 
nem jugoslovanskem tržišču; 
zagotoviti, da bo dinar edina 
nacionalna valuta z vsemi 
funkcijami denarja in prepreči- 
ti vsako prodajo blaga in 
opravljanja storitev na doma- 
čem tržišču za devize oziroma 
dinarje deviznega porekla, ka- 
kor tudi, da začne od začetka 
leta 1984 delovati enotno de- 
vizno tržišče v skladu z realni- 
mi možnostmi, saj je to bistve- 
na sestavina enotnega jugo- 
slovanskega tržišča, 
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- s spremembo sistema cen 
je treba odstraniti vse elemen- 
te panožnega ali regionalnega 
monopola, delitev pristojnosti 
med družbenopolitičnimi 
skupnostmi pri določanju in 
kontroli cen pa je trefca uskla- 
diti z načeli enotnosti jugoslo- 
vanskega tržišča; 

- spremembe v sistemu 
družbene reprodukcije in v de- 
narnem ter kreditnem sistemu 
morajo omogočiti večjo giblji- 
vost družbenih sredstev, zdru- 
ževanje dela in sredstev in po- 
vezovanje gospodarstva na 
enotnem tržišču, kakor tudi 
uvajanje objektivnih ekonom- 
skih meril v delitev dohodka in 
oceno rentabilnosti vlaganj; 

- s spremembami v davč- 
nem sistemu je treba izenačiti 
pogoje gospodarjenja za orga- 
nizacije združenega deia na 
enotnem jugoslovanskem trži- 
šču. 

ODPRAVLJANJE 
VIROV INFLACIJE 

Zbor ugotavlja, da niso bili 
sprejeti vsi ukrepi iz dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije za odpdravljanje 
virov inflacije in vzpostavitev 
razmerij cen na podlagi meril, 
ki jih določa ta program. Veli- 
ke disparitete cen otežujejo 
uveljavljanja ekonomskih me- 
ril pri poslovanju gospodar- 
stva ter pridobivanju in delitvi 
dohodka, s tem pa tudi večjo 
motiviranost za boljše in pro- 
duktivnejše delo. Sedanji po- 
ložaj na tem področju je treba 
korenito spremeniti in zavreti 
negativne trende pri rasti cen, 
padanju vrednosti dinarja in 
povečanju obresti, saj posledi- 
ce takih gibanj ne dobivajo le 
ekonomskih, temveč tudi so- 
cialne in politične razsežnosti. 

Da bi v čim večji meri odpra- 
vili dispariteto cen, Zbor sodi, 
da bi morali opraviti reformo 
cen na podlagi meril protiinfla- 
cijskega programa, ki bi jo bilo 
treba izpeljati hkrati z drugimi 
spremembami, napovedantmi 
v prvi fazi uresničevanja Dol- 
goročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije. Dokler na- 
mreč ne bodo učinkovale tudi 
druge spremembe, je treba ta- 
ko oblikovane cene družbeno 
nadzorovati, da bi s tem pre- 
prečili vzpostavite^ starih 
odnosov, vendar le na višji rav- 
ni. Pri tem pa je treba z davčno 
in kreditno-monetarno politiko 
in intervencijami iz blagovnih 
rezerv vplivati na razmerja 
med ponudbo in povpraševa- 
njem na tržišču 

OŽIVLJANJE 
PROIZVODNJE 

Po mnenju Zbora moiajo 

imeti prednost ukrepi za oživ- 
ljanje proizvodnje in rasti izvo- 
za, dvig produktivnosti dela in 
povečanje zaposlenosti, saj so 
to pogoji za stabilizacijo go- 
spodarstva in za zaustavitev 
upadanja življenjskega stan- 
darda, kakor tudi za reševanje 
drugih ekonomskih in social- 
nih problemov. 

Pri tem pa Zbor sodi, da je za 
učinkovito izvajanje te politike, 
nujno treba pospešiti spreje- 

Imanje ukrepov, ki jih določa 
Dolgoročni program ekonom- 

jske stabilizacije, da bi tako hi- 
treje odpravili motnje v druž- 
beni reprodukciji, na tržišču, 
na področju .cen , kakor tudi 
spodbudili motiviranost delov- 
nih ljudi jn organizacij združe- 
nega dela za boljše delo in 
večjo produktivnost, skrajno 
povečanje izvoza, predvsem 
na konvertibilno območje, kar 
je bistvena predpostavka urav- 
noteženja plačilne bilance dr- 
žave, odplačevanja dolgov in 
oživljanje proizvodnje. 

Zbor sodi, da je treba do 
konca leta 1983 sprejeti druž- 
beni dogovor o skupnih teme- 
ljih in merilih za samoupravno 
urejanje odnosov pri pridobi- 
vanju in razporejanju dohod- 
ka, čistega dohodka, delitvi 
sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo v SFRJ. Kot 
udeleženec pri sklepanju tega 
dogovora bo Zbor pravočasno 
razpravljal in prispeval k do- 
siednjemu izvajanju vseh za- 
htev Dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, da bi 
tako zagotovili ekonomsko 
nujno razmerje med akumula- 
cijo in porabo, večjo odgovor- 
nost pri delitvi in spodbudili 
motiviranost za boljše in pro- 
duktivnejše delo, racionalnej- 
še izkoriščanje družbenih 
sredstev in podobno. 

NOVO PRODUKTIVNO 
ZAPOSLOVANJE 

Zbor poudarja, da je treba 
zagotoviti doslednejše uresni- 
čevanje ustavnega načela, po 
katerem morajo vsi, ki uprav- 
ljajo ali razpolagajo z družbe- 
nimi sredstvi, ustvarjati čim- 
bolj ugodne pogoje za nene- 
hno razširjenje možnosti za 
novo produktivno zaposlova- 
nje. 

Odločno je treba izkoreniniti 
pojave absolutiziranja varnosti 
delavcev na delovnem mestu, 
ne glede na delavčev odnos do 
dela in rezultate njegovega 
dela. 

Nujno je tudi treba skupaj 
preučiti možnosti za reševanje 
problemov zaposlovanja, ki so 
različno intenzivni na posa- 
meznih območjih, sa, jih je 
mogoče učinkovito reševati le 
na enotnem jugoslovanskem 

gospodarskem območju, V 
tem smislu je treba z družbe- 
nim dogovorom o politiki za- 
poslovanja, ki ga bo podpisal 
tudi Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ, odpreti možnosti za 
večjo gibljivost družbenih 
sredstev in delavcev na enot- 
nem jugoslovanskem ob- 
močju. 

S plana družbenoekonom- 
skega razvoja in posebnimi 
programi zaposlovanja druž- 
benopolitičnih skupnosti in or- 
ganizacij združenega dela, je 
treba ugotoviti konkretne po- 
trebe in možnosti za zaposlo- 
vanje nezaposlenih, predvsem 
mladih šolanih kadrov kakor 
tudi občanov, ki se vračajo z 
začasnega dela v tujini, ob 
večji uporabi vseh potencia- 
lov, s katerimi ti ljudje razpola- 
gajo, in sicer zaradi lastnega 
zaposlovanja in povečanja za- 
poslenosti nasploh. 

Pri novem zaposlovanju, 
predvsem mladih, šolanih ka- 
drov, pa je treba vztrajati na 
pravičnosti pri zaposlovanju in 
doslednem izvajanju meril o 
prednostih pri zaposlovanju, 
saj bolj prizadenejo nepravil- 
nosti pri zaposlovanju, kot ne- 
moč družbe, da vsem hkrati 
zagotovi zaposlitev. 

POČASNEJŠA RAST 
VSEH OBLIK PORABE 

Zbor nadalje ugotavlja, da 
morajo celotna sredstva za za- 
dovoljevanje splošnih družbe- 
nih in skupnih potreb, prihod- 
nje leto naraščati počasneje 
od rasti družbenega proiz- 
voda, da bi s tem zagotovili 
združenemu delu večji delež 
pri delitvi družbenega proiz- 
voda. , 

Proračunska poraba vseh 
družbenopolitičnih skupnosti, 
torej tudi zveznega proračuna, 
mora biti podrejena merilom 
politike ekonomske stabiliza- 
cije, pri čemer je nujno treba 
uresničevati dogovorjeno poli- 
tiko na vseh področjih skupnih 
funkcij v federaciji. 

Te cilje je treba doseči z dvi- 
gom kakovosti dela in razvoja 
v teh dejavnostih, in sicer v 
mejah ustvarjenega dohodka, 
z nadaljnjo racionalizacijo in 
zmanjševanjem mreže inštitu- 
cij. ter revidiranjem mnogih 
pridobljenih pravic Ocena o 
potrebi in možnostih revizije 
pravic na področju zadovolje- 
vanja skupnih in splošnih po- 
treb. mora zajeti vse zvezne, 
republiške in pokrajinske 
predpise ter samoupravne 
splošne akte interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti, 
sprejeti pa jo je treba pred 
sklepi o omejevanju sredstev 
za te namene. 

Zbor poudarja, da je treba 
hitreje uresničiti odnose na 
področju svobodne menjave 
dela, kar je pogoj, da bodo 
družbene dejavnosti podreje- 
ne produktivnosti dela, v skla- 
du s stališči dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije. To nalogo je treba takoj 
izpeljati v tistih dejavnostih, ki 
so neposredno v funkciji druž- 
bene produktivnosti dela. 

AKTIVNA SOCIALNA 
POLITIKA 

Z družbenimi dogovori o te- 
meljih socialne politike, zapo- 
slovanju, stanovanjski in ko- 
munalni politiki je treba zago- 
toviti skupne temelje aktivne 
socialne politike, v skladu s 
stališči programa. 

Zbor ugotavlja, da je treba 
vse dajatve, ki imajo značaj 
osebnih prejemkov, ob na- 
tančnejši določitvi, leta 1984 
izvzeti iz omejitev in da se 
sredstva zanje zagotavljajo v 
skladu z zakoni in drugimi 
predpisi na tem področju Nuj- 
no je namreč treba preprečiti 
ogrožanje eksistence uporab- 
nikov teh pravic. 

Pri reviziji davčnega sistema 
pa je treba obravnavati tudi 
možnost, da organizacije 
združenega dela s področij 
zdravstva, socialnega in otro- 
škega varstva ne bi plačevale 
prometnega davka. 

Zbor vztraja, da je nujno tre- 
ba predvideti sredstva za teko- 
če financiranje temeljnega 
borčevsko invalidskega var- 
stva v proračunu federacije na 
ravni z zakonsko določenih 
obveznosti, kakor tudi dodat- 
na sredstva za poravnavanje 
obveznosti proračuna federa- 
cije za pokojnine borcev iz te- 
ga in prejšnjih let. 

Ko je Zbor podprl opredeli- 
tve o splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti v 
Osnutku resolucije, je posebej 
poudaril nujnost zagotavljanja 
strateških in drugih reproduk- 
cijskih materialov za potrebe 
oboroževalne industrije in za 
proizvodnjo vojaške opreme. 
Pri tem se je zavzel za sprejetje 
ukrepov za dopolnjevanje bla- 
govnih rezerv in vrnitev poso- 
jenega blaga direkcijam za re- 
zerve, kar je pogoj za nadaljnjo 
krepitev splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite. 

Na področju ekonomskih 
odnosov s tujino pa je treba 
predvideti ustrezne ukrepe te- 
koče ekonomske politike, ki 
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bodo prilagojeni potrebam sebej v smeri spodbujanja viš- investicijskih del, kakor tudi za drugih ovir, ki kot omejitveni 
krepitve ekonomskega sodelo- jih oblik gospodarskega sode- pravočasno odpravljanje za- dejavnik vplivajo na razvoj sti- 
vanja z državami v razvoju, po- lovanja, kreditiranja izvoza in konskih, administrativnih in kov s temi državami 

NOVI PREDPISI 

Proračunska poraba v skladu s politiko 

ekonomskega in socialnega razvoja 

države . 

• Proračun federacije v letu 1984 - 311 milijard dinarjev 
• izvozni prihodki proračuna so predvideni v znesku 192,4 milijarde dinarjev, 

prispevki republik in pokrajin pa 118,8 milijarde 
• Za financiranje JLA je predvideno 188,4 milijarde, za dopolnilna sredstva 

gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova 24,7 milijarde, za 
zavarovanje borcev in invalidov 41,2 milijarde, kar vse skupaj znaša 88,8 
odstotka proračuna 

© Z ostankom sredstev 11,2 odstotka bo treba zagotoviti financiranje vseh ostalih 
funkcij federacije, vključujoč tudi delo zveznih organov in organizacij 

© Z realnim planiranjem proračunske porabe je narejen poizkus, da se odpravi 
vpliv inflacije na proračun 

Proračun federacije v pri- 
hodnjem letu bo, kot je predvi- 
deno, znašal 311,2 milijarde 
dinarjev oziroma bo večji od 
letošnjega za 18 odstotkov. Ta 
znesek bo, kot navadno, delno 
pokrit s sredstvi, ki predstav- 
ljajo izvirne prihodke federaci- 
je (prometni davek, carine in 
drugo) v znesku 192,4 milijar- 
de dinarjev, ostanek v znesku 
118,8 milijarde pa bo zagotov- 
ljen iz prispevkov republik in 
pokrajin. 

Tako planiran obseg prora- 
čunske porabe je podrobno 
pojasnjen v obrazložitvi osnut- 
ka zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov fede- 
racije za leto 1984 (AS 303), ki 
ga je ZIS poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo in sprejetje. 
Sprejem tega zakona je v pri- 
stojnosti Zbora republik in po- 
krajin. 

REALNO PLANIRANJE 
S temi sredstvi se bodo fi-. 

nancirale funkcije in.obvez- 
nosti-federacije, ki jim ima le- 
ta po ustavi, zveznih zakoniti 
in drugih aktih. Med njimi so 
najpomebnejše financiranje 
JLA in varstvo borcev in invali- 
dov, kot tudi zagotavljanje do- 
polnilnih sredstev gospodar- 
sko manj razvitim republikam 
i rt SAP Kosovu 

Tudi poraba tako pomemb- 
nih in povsemu specifičnih 

uporabnikov družbenih sred- 
stev se bo morala v prihod- 
njem letu gibati v skladu s poli- 
tiko ekonomskega in socialne- 
ga razvoja države. Zaradi tega 
so kot podlaga za planiranje 
proračunske porabe rabile 
realne potrebe za financiranje 
posameznih funkcij in obvez- 
nosti federacije pa je tudi ob- 
seg odhodkov predviden brez 
povečanja, ki bi ga lahko po- 
vzročila inflacija. 

Realni p'ristop k planiranju 
te oblike. porabe se nanaša 
predvsem na predvidevanja 
glede prihodka, pri čemer je 
prav tako izključen vpliv infla- 
cije in gibanje realnega tečaja 
dinarja. Zaradi tega je prihod- 
nje leto predvideno trimeseč- 
no oziroma šest mesečno pre- 
verjanje gibanj osnovnih para- 
metrov, ki so služili za prora- 
čun prihodkov in odhodkov, 
med katerimi so najpomemb- 
neuša gibanja cen in tečaja. 
Ce bi ugotovili pomembnejša 
odstopanja v primerjavi, s 
predvidenimi gibanji bi bil 
sprožen postopek usklajeva- 
nja obsega proračunske pora- 
be z realnimi potrebami njiho- 
vih uporabnikov. 

Obenem je predvideno, da 
se 7 zakonom o izvršitvi prora- 
čuna v prihodnjem letu ta po- 
raba v prvem trimesečju plani- 
ra na ravni povprečne letošnje 
proračunske porabe, pa tudi v 
ostalih trimesečjih na ravni 

povprečnih , zagotovljenih 
sredstev za vse leto 1984. Na ta 
način bi zagotovili boljšo ize- 
načitev izvrševanja proračuna 
kot doslej. 

FINANCIRANJE JLA IN 
DOPOLNILNA 
SREDSTVA 

Tudi v naslednjem letu bo 
najpomembnejši porabnik 
proračunskih sredstev Jugo- 
slovanska ljudska armada.Kot 
je predvideno je za njeno fi- 
nanciranje namenjenih 188,4 
milijarde dinarjev oziroma 23,3 
odstotka več kpt letos. Sred- 
stva za te namene se določajo 
v skladu s srednjeročnimi pla- 
nom razvoja, izgradnje in za 
opremo JLA in to z izločanjem 
5,2 odstotka planiranega na- 
cionalnega dohodka. 

Vendar pa se ta zakonska 
obveznost že vrsto let ne izvr- 
šuje in se je za financiranje 
JLA izločal manjši odstotek od 
predpisanega. V letošnjem 
pro.računu so sredstva za te 
namene udeležena v nacional- 
nem dohodku s 4,73 bdstotka. 
Zato. je v prihodnjem letu pred- 
videno, da naj bi sredstva za 

JLA uskladili z ustvarjenim gi- 
banjem cen in tečaji tujih valut 
s spremembo'obsega prora- 
čuna. 

Kot dopolnilna sredstva za 
financiranje družbenih in dru- 
gih služb v gospodarsko manj 
razvitih.republikah in SAP Ko- 
sovo so v proračunu federacije 
za'prihodnje leto predvidena 
sredstva v znesku 24,7 milijar- 
de dinarjev, vključujoč tudi do- 
polnilna sredstva za te namene 
SAP Kosovu v znesku 2,1 mili- 
jarde dinarjev. Izločanje za te 
namene je predvideno na ravni 
letošnjega, v skladu s politiko 
uresničevanja .skupne porabe 
v državi, vendar naj bi se zne- 
sek teh sredstev med letom us- 
klajeval. 
VARSTVO BORCEV 
IN INVALIDOV 

Varstvo borcev in invalidov 
bo v prihodnjem letu financira- 
no iz proračuna v znesku 41,2 
milijarde dinarjev. Višina teh 
sredstev je ocenjena na podla- 
gi predvidenega ' povečanja 
števila uživalcev tega varstva v 
naslednjem letu, pri čemer pa 
ni planirana valorizacije me- 
sečnih prejemkov uživalcev 
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(čeprav je to zakonska obvez- 
nost). 

Pretežen del sredstev za te 
namene bo izločenih na podla- 
gi varstva borcev in invalidov - 
28,3 milijarde dinarjev. Pose- 
ben značaj te ustavne obvez- 
nosti federacije in nemoč, da 
se ta popolnoma tudi izpolni 
so vplivele na velik deficit na 
tem področju, ki je iz leta v leto 
večji. 

Ostanek sredstev naj bi bil 
po predlogu razporejen tako, 
da bi za vojaške invalide bilo 
izločeno 7,7, milijarde dinar- 
jev, preostali del pa naj bi bil 
namenjen za zdravstveno var- 
stvo vojaških invalidov, zago- 
tavljanje zdraviliškega in kli- 
matskega zdravljenja določe- 
nim kategorijam vojaških inva- 
lidov, nadomestila imetnikom 
»Partizanske spomenice 
1941« in drugih odlikovanj, za- 
gotavljanju sredstev za dodat- 
ke za borce in drugo. 

Glede na dogovor, da se v 
naslednjih treh letih poravna 
preostali deficit v skladih var- 
stva za borce in invalide bo 
tudi v ta namen v proračunu 
federacije za leto, 1984 predvi- 
den znesek 2,4 milijarde dinar- 
jev. 

Za financiranje vojaških po- 
kojnin je v proračunu federaci- 
je predloženo, da se izloči 19 
milijard dinarjev. Ta postavka 
je planirana na podlagi ocene 
povečanja števila vojaških 
upokojencev in ocene, da pri- 
spevki na osebne dohodke ak- 
tivnih vojaških oseb ne bodo 
mogli poravnati teh izdatkov. 
Pri tem prav tako ni upošteva- 
no usklajevanje vojaških po- 
kojnin. niti valorizacija benefi- 
ciranih pokojnin vojaških 
oseb.* 

Poleg tega je treba v prora- 
čunu zagotoviti tudi dopolnil- 

na sredstva za kritje deficita v 
Skladu pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja SR Črne 
gore v znesku milijarde dinar- 
jev. 
Za financiranje treh najpo- 
membnejših porabnikov pro- 
računskih sredstev v prihod- 
njem letu (JLA, varstvo borcev 
in invalidov in dopolnilna sred- 
stva gospodarsko manj razvi- 
tim republikam in SAP Koso- 
vu) naj bi porabili 88,8 odstot- 
ka predvidenega proračuna. 
Ostanek 11,2 odstotka pa naj 
bi pokril izdatke vseh ostalih 
porabnikov, vključujoč tudi 
odplačilo kreditov federacije, 
posojil, tečajnih razlik in dolo- 
čenih obveznosti iz posebnih 
zveznih zakonov iz prejšnjih 
let. 

Sredstva za delo zveznih or- 
ganov in organizacij so predvi- 
dena v znesku 23,1 milijarde 
dinarjev oziroma 5,3 odstotka 
več kot letos. Z njimi bo finan- 
cirana redna dejavnost orga- 
nov federacije, dotacije zvez- 
nim direkcijam in članarine v 
mednarodnih organizacijah. 
Poleg tega je še predlog za 
zagotavljanje 3,3 milijarde di- 
narjev za kritje tečajnih razlik. 

Za poravnavo obveznosti fe- 
deracije iz prejšnjih let, ki se 
nanašajo na odplačilo tujih 
kreditov, določene zakonske 
obveznosti in mednarodne 
Članske vloge je predlog, da se 
v proračunu za prihodnje leto 
zagotovi znesek 7,1 milijarde 
dinarj^. Poleg tega je pred- 
log, da se za delo družbenopo- 
litičnih in družbenih organiza- 
cij v federaciji izloči 734 milijo- 
nov dinarjev in kot nadomesti- 
lo Službi družbenega knjigo- 
vodstva Jugoslavije 197 milijo- 
nov dinarjev. 

V stalno proračunsko rezer- 
vo bi izločili 128 milijonov, v 
tekočo proračunsko rezervo 
pa 155 milijonov dinarjev. 

PRIHODKI 
PRORAČUNA 

Vse te obveznosti in funkcije 
federacije v prihodnjem letu 
bodo financirane iz izvirnih 
prihodkov federacije in pri- 
spevkov republik in pokrajin. 

Temeljni prometni davek 
predstavlja najpomembnejši 
vir prihodkov federacije in je 
ocena, da bo prihodnje leto 
znašal 240 milijard dinarjev ali 
7,9 odstotka več kot letos. V 
skladu z zakonom o financira- 
nju federacije je polovica teh 
sredstev od federacije, polovi- 
ca pa od republik in pokrajin 
za poravnavo njihovih prispev- 
kov zveznemu proračunu. 

Ocena o gibanjih temeljnega 
prometnega davka v prihod- 
njem "letu je po obrazložitvi te- 
ga akta zasnovana v glavnem 
na njihovem uresničevanju v 
Ir^šnjem letu, kot tudi na na- 
povedih za povečanje prometa 
obdavčevani h proizvodov v 
prihodnjem letu. Drugi po- 
membnejši vir prihodkov fede- 
racije so carine in druge uvoz- 
ne davščine. Če bo ustvarjena 
planirana politika uvoza naj bi 
ob dosedanjih stopnjah carin- 
skih obremenitev znašali pri- 
hodki na tej podlagi v prihod- 
njem letu 160 milijard dinarjev. 
Od tega zneska naj bi 59,7 od- 
stotka izločili za spodbujanje 
zunanjetrgovinske menjave 
prek Interesne skupnosti Ju- 
goslavije za ekonomske odno- 
se s tujino, tako da se na tej 
podlagi kot izvirni prihodek 
proračuna federacije računa 
znesek 64,6 milijarde dinarjev. 
Poleg tega je treba računati še 

s prihodki zveznih administra- 
tivnih taks v znesku 700 milijo- 
nov dinarjev, kot na prihodke, 
ki jih bodo ustvarili zvezni or- 
gani in organizacije z lastno 
dejavnostjo in to v znesku 4.4 
milijarde dinarjev. 

PRORAČUNSKI 
PRISPEVKI ' 

Prispevki republik in pokra- 
jin za proračun federacije bo- 
do prihodnje leto znašali 118,8 
milijarde dinarjev. Bodo precej 
večji kot je bilo planirano v le- 
tošnjem proračunu, ker se na- 
daljuje tendenca visoke rasti 
proračunskih odhodkov in re- 
lativno nizke rasti njihovih 
izvirnih prihodkov. Vendar pa 
so prispevki republik in pokra- 
jin za zvezni proračun v pri- 
hodnjem letu manjši od ocene 
ustvarjenega temeljnega dav- 
ka na promet in je računati,-da 
bodo republike in pokrajini 
pokrile ta izdatek iz davka. 

Edina alternativna rešitev, ki 
je ponujena v obrazložitvi tega 
osnutka zakona se nanaša na 
uporabo temeljnega promet- 
nega davka pri financiranju 
proračunske porabe v federa- 
ciji. Če bi bila namreč spreme- 
njena ustrezna določba zako- 
na o financiranju federacije ta- 
ko, da bi 60 odstotkov plača- 
nega prihodka pripadal fede- 
raciji, 40 odstotkov pa republi- 
kam in pokrajinama, bi bil pro- 
račun nižji kot letos. 

Poleg tega je planirano, da 
se bo proračun federacije v 
prihodnjem letu izvrševal do 
31 » decembra. Izjemoma v po- 
daljšanem računskem letu pa 
bi se financirali odhodki te- 
meljnih porabnikov proračuna 
in delo diplomatsko-.konzular- 
nih predstavništev v tujini. 

Spodbuda za vključevanje našega 

gospodarstva v velike tranzitne tokove 

blaga 

• Carinske cone je mogoče ustanoviti v lukah in pristaniščih, kot tudi v blagovnih 
terminalih, ki so odprti za mednarodni promet 

• Cono lahko ustanovijo vse organizacije združenega dela, ki kažejo za to 
zanimanje 

Delegati Zbora republik in 
pokrajin so dobili v obravnavo 
in sprejem Osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Carinskega zakona (AS 287), ki 
ureja področje carinskih con 
Spremembe določb predpisu- 
jejo način ustanovitve con. de- 
javnosti, ki jih je v carinskih 
conah dovoljeno opravljati. 

carinske olajšave, carinsko 
nadzorstvo in določbe o prekr- 
ških. Namen sprememb je: da 
bi preko carinskih con omogo- 
čili večji izvoz blaga in storitev, 
povečali tranzit blaga, boljše 

.izkoristili transportne in skla- 
diščne zmogljivosti ter tako 
ustvarili večji devizni priliv. 

Za dosego teh ciljev, je pred- 

lagana oprostitev plačila cari- 
ne na uvoz opreme, reproduk- 
cijskega materiala, pogonske- 
ga goriva in potrošnega mate- 
riala, ki ga ne izdelujemo v Ju- 
goslaviji, uvažamo pa ga zara- 
di proizvodnje in nudenja sto- 
ritev, namenjenih izvozu. 

Oprostitev carinskega po- 
stopka pri poslovanju v carin- 

skih conah je nadaljnja novost, 
ki jo predlagajo zakonske 
'spremembe. S tem naj bi omo- 
gočili širitev dejavnosti in po- 
večanje izvoza blaga In stori- 
tev. 

Sprejetje zakonskega akta. s 
katerim je urejeno to področje, 
predvideva sklep Zbora repu- 
blik in pokrajin. Zbor je., na 
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OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
CARINSKEGA ZAKONA - AS 287 

ossoooaoooooooooooocooocoooocoedi 

predlog Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije, zahteval, da 
Zvezni izvršni svet pripravi 
osnutek zakoha o prostih ca- 
rinskih conah in ga dostavi 
Skupščini SFRJ. Ker pa je ZIS 
sodil, da je smotrnejša uredi- 
tev teh vprašanj s sprememba- 
mi in dopolnitvami Carinskega 
zakona in Zakona o prometu 
blaga in storitev v tujino, pred- 
laga sprejem omenjenega 
Osnutka zakona. 

Za uresničitev vloge in na- 
mena carinskih con, omenja 
obrazložitev tega zakonskega 
akta, je nujno treba prilagoditi 
zakonske predpise, da bo mo- 
goče na teh območjih oprav- 
ljati gospodarske dejavnosti, 
ki so običajne v sodobnem 
svetu, in sicer v skladu z našim 
sistemom in potrebami eko- 
nomske politike. 

Zaradi ugodnega geograf- 
skega in prometnega položaja 
gredo preko jugoslovanskega 
območja veliki blagovni tran- 
zitni tokovi, kar zahteva tudi 
opravljanje nekaterih storitev. 
To pa omogoča vključevanje 
našega gospodarstva, kar bi 
vplivalo tudi na povečanje do- 
mačega izvoza. 

Za tranzit blaga preko naše- 
ga območja so ponudbe za po- 
sle velikih vrednosti. Sedaj pa 
jih ni mogoče realizirati, ker ni 
ustrezne opreme, tuje firme pa 
ne želijo sprejeti naše stoonje 
tehnologije. 

Za vsebinsko spremembo 
sedanjega stanja, torej da bi s 
proizvodnjo za izvoz v conah 
zagotovili povečanje devizne- 
ga priliva ip s tem prispevali k 
stabilizacijski politiki, je treba 
za poslovanje v carinskih co- 
nah predvideti posebne mate- 
rialne olajšave. Tako je nujno 
treba spodbuditi ekonomski 
interes tujih partnerjev in do- 
mačih delovnih organizacij ter 
omogočiti carinske, zunanjetr- 
govinske in druge olajšave kot 
gospodarske spodbude Brez 
njih namreč tudi ni materialnih 
pogojev za poslovno sodelo- 
vanje in izpeljavo izvoznih po- 
slov. 

Konkurenčna sposobnost 
našega gospodarstva na tujih 
tržiščih bi se lahko izboljšala, 
če bodo ugodnejši pogoji po- 
slovanja v carinskih conah. 
Naše in tuje blago se danes 

'skladišči v sosednjih državah 
blizu naše meje, s čimer izgub- 
ljamo precejšnja devizna sred 
stva za plačilo storitev v tuj.ni. 
Zaradi tega je treba omogočiti, 
da bo skladiščenje, natovarja- 

nje, pretovarjanje, pakiranje, 
manipuliranje blaga in drugo 
potekalo na našem območju. 

V conah bi prav tako zagoto- 
vili precejšnje količine blaga 
za prevoz z ladjami naše trgov- 
ske mornarice, s povečanjem 
tranzita blaga pa bi precej 
spodbudili nadaljnji razvoj 
prevoza, predvsem z državami 
srednje Evrope. 

Sprejetje omenjenega za- 
konskega akta, poudarja nje- 
gova obrazložitev, bi omogoči- 
lo tudi ustvarjanje zalog tujega 
tjlaga, kar bi bilo v prid našim 
organizacijam združenega de- 
la. Organizacije bi namreč lah- 
ko hitro in učinkovito nabav- 
ljale material za svoje potrebe, 
kakor tudi za potrebfe tujega 
tržišča 

Mimo tega so lahko carinske 
cone tudi baza za nadaljnjo 
predelavo blaga iz držav v raz- 
voju na jugoslovanskem ob- 
močju. Hkrati pa primerno sti- 
čišče za marketing njihovih iz- 
delkov in distribucijo v evrop- 
ske države, kakor tudi za ob- 
delavo, dodelavo ali predelavo 
teh proizvodov, in sicer z na- 
šim znanjem, izkušnjami in te- 
hnologijo. 

Eno temeljnih načelomenje- 
nega zakonskega Osnutka je, 
da mora poslovanje carinskih 
con zagotavljati enotnost ju- 
goslovanskega tržišča in 
spodbujati proizvodnjo v nji- 
hovi bližnji ali daljnji okolici in 
na vsem območju države. Vla- 
ganja v te cone ne smejo škod- 
ljivo vplivati na vlaganja v raz- 
voj na drugih območjih. 

POGOJI, KI JIH MORA 
IZPOLNJEVATI CONA 

Osngtek zakona najprej 
predpisuje, da je carinska co- 
na del carinskega območja 
SFRJ, na katerem veljajo po- 
sebne carinske olajšave in po- 
sebni ukrepi carinskega nad- 
zorstva, predvideni s tem Za- 
konom in predpisi, ki bodo 
sprejeti na njegovi podlagi. 
Carinska cona se lahko usta- 
novi v lukah in pristaniščih, ki 
so odprta za mednarodni pro- 
met po vodnih poteh, kakor tu- 
di v blagovnih terminalih v kra- 
jih, preko katerih poteka med- 
narodni promet Pogoj je, da je 
območje, ki ga zajema cona, 
povezano v celoto, da je obele- 
ženo in ograjeno, da bi s tem 
preprečili nepooblaščeno vna- 
šanje in iznašanje blaga iz ca- 
rinske cone. 

Osnutek, v skladu z interesi 

gospodarstva, razširja možno- 
sti ustanovitve con. Ustanav- 
ljajo jih lahko vse organizacije 
združenega dela, ki jih ta de- 
javnost zanima, svoje pravice 
in obveznosti, kakor tudi vsa 
druga vprašanja, pomembna 
za dejavnost v conah, pa mo- 
rajo urediti s samoupravnim 
sporazumom. 

Predpisani so nadalje pogo- 
ji, ki jih mora izpolnjevati cona, 
da bi odobrili njeno ustanovi- 
tev. Cona mora razvijati izvoz 
in tranzit blaga ter storitev, pri 
čemer morajo biti zagotovljeni 
tako prostorski kot energetski, 
kadrovski in tehnični pogoji za 
delo, kakor tudi pogoji za 
opravljanje nadzorstvenih, 
varnostnih in upravnih služb 
Dovoljenje za ustanovitev con 
izdaja Zvezni izvršni svet, v so- 
glasju s pristojnim republiškim 
in pokrajinskim organom. 

DEJAVNOST V 
CARINSKIH CONAH 

V carinski coni se sme 
opravljati iztovarjanje, nato- 
varjanje in pretovarjanje blaga 
oziroma skladiščenje neocari- 
njenega uvoženega blaga ali 
domačega blaga, ■ namenjene- 
ga izvozu, kakor tudi tranzitne- 
ga blaga. Nadalje lahko carin- 
ske cone pripravljajo neocari- 
njeno blago za tržišče, s tem 
da ga sortirajo, merijo, ozna- 
čujejo, pakirajo, razstavljajo in 
podobno. 

Poleg tega je lahko na tem 
območju organizirana indu- 
strijska proizvodnja blaga za 
izvoz na konvertibilno območ- 
je, vključujoč tudi industrijsko 
oplemenitenje blaga, in sicer 
za dejavnosti, ki jih določi 
Zvezni izvršni svet. 

V carinski coni ni dovoljen 
promet blaga na drobno razen 
za organizacije, ki se ukvarjajo 
s preskrbovanjem ladij ali pa s 
prometom na drobno pre- 
hrambnih izdelkov, ki jih upo- 
rabljajo za gostinske storitve v 
coni (izjema so uvoženi tobač- 
ni izdelki in uvožene alkoholne 
pijače). 

Osnutek tudi določa, da za 
opremo, surovine in reproduk- 
cijski material, ki ga ne proi- 
zvajamo v državi, v carinsko 
cono pa se uvaža zaradi proiz- 
vodnje in nudenja storitev v 
njej, ni treba plačati carine in 
drugih uvoznih dajatev. 

Uporabnik carinske cone je 
lahko vsaka domača ali tuja 
pravna oseba, ki se po predpi- 
sih ukvarja s proizvodnjo in 
^udi storitve na področju ca- 
rinske cone ali pa uporablja 
storitve v njej. 

UKREPI CARINSKEGA 
NADZORSTVA 

Poseben del Osnutka zako- 
na predpisuje ukrepe carin- 
skega nadzorstva in določa 
carinski postopek v carinskih 
conah. Da bi omogočili carin- 
sko nadzorstvo mora ustanovi- 
telj cone voditi evidenco. Nad- 
zorstvo pa zajema pregledova- 
nje evidence, preverjanje koli- 
čine, kakovosti in vrednosti 
blaga in primerjanje tega sta- 
nja s podatki, navedenimi v 
evidenci če carinski delavec 
ugotovi netočnosti, o tem se- 
stavi poseben zapisnik. Upo- 
rabnik carinske cone da lahko 
ugovor na zapisnih v 3 dneh 
od dneva, ko ga dobi. 

Na območju carinske cone 
ne more nihče stanovati, 
vključno ne osebe, ki so v njej 
stalno zaposlene ali pa oprav- 
ljajo kontrolno-carinske nalo- 
ge. Osnutek zakona tudi pravi, 
da je vstop v cono dovoljen le 
osebam, ki so v njej zaposlene 
ali pa vanjo prihajajo zaradi 
opravljanja določenih nalog. 
Tudi za nadzorovanje teh ljudi 
so predpisani posebni postop- 
ki, ki jih izvaja carinarnica. 

Ker je temeljni namen spre- 
memb Zakona carinsko bene- 
ficiranje proizvedenega blaga 
in nudenjs storitev, namenje- * 
nih izvozu, je za primere, ko je 
blago izdelano, oplemeniteno 
ali uvoženo preko carinske co- 
ne dobavi pa se na območje 
države zunaj cone, predpisa- 
ne, za vse to blago v tem pri- 
meru veljajo predpisi o re- 
dnem plačilu carine in drugih 
uvoznih dajatev. 

Zakonski akt pooblašča di- 
rektorja Zvezne carinske„upra- 
ve, da sprejme podrobnejše 
predpise o ukrepih carinskega 
nadzorstva in podatkih, ki jih 
mora ustanovitelj evidentirati. 

Osnutek zakona vsebuje tu- 
di kazenske določbe za njego- 
vo neizvajanje ali zlorabo. 
Omenjena je na primer upora- 
ba opreme, surovin, reproduk- 
cijskega materiala, pogonske- 
ga goriva in potrošnega mate- 
riala, uvoženega v cono, v dru- 
ge namene kot je predvideno z 
Zakonom, nadalje poskus vna- 
šanja in iznašanja skritega bla- 
ga iz cone, neprijavljanje bla- 
ga, ki se vnaša ali iznaša, cari- 
narnici itd Kot prekršek je 
kvalificirana tudi manipulacija 
z blagom pred obvestitvijo 
ustanovitelja cone 

Osnutek pa tudi predpisuje, 
da morajo ustanovitelji obsto- 
ječih carinskih con njihovo po- 
slovanje uskladiti z določbami 
Zakona v roku leta dni od nje- 
gove uveljavitve. Sicer morajo 
obstoječe cone prenehati s 
poslovanjem. 

10 poročevalec 



I IZ DELA SKUPŠČINSKIH TEL ES 

Ekonomska in razvojna politika zasnovana 

na dolgoročnem programu ekonomske 

stabilizacije 

• Osnutek delovnega programa zbora je v celoti zasnovan na dolgoročnem 
programu ekonomske stabilizacije, pri čemer se izhaja iz dejstva, da je 
prihodnje leto zelo pomembno za začetek njegovega uresničevanja 

V poslovniku Zbora republik in pokrajin je predvideno, da 
zbor določi svoj delovni program za dobo od 1. januarja do 
31. decembra tekočega leta. 

Na seji Zbora republik in pokrajin 3. novembra je bil dolo- 
čen osnutek delovnega programa zbora za leto 1984, sprejet 
pa naj bi bil, po obravnavah v skupščinah republik in pokrajin, 
konec decembra. 

Delovni program je izdelan na podlagi: 
- nalog in del, ki izhajajo iz pristojnosti zbora, ki so dolo- 

čene z ustavo SFRJ; 
- nalog, ki izhajajo iz dokumentov XII. kongresa ZKJ; 
- nalog, ki izhajajo iz dolgoročnega programa ekonomske 

stabilizacije; 
- sklepov zbora, ki jih je sprejel ob obravnavi posameznih 

vprašanj; 
- sklepov posameznih organov družbenopolitičnih organi- 

zacij o aktualnih problemih graditve sistema gospodarjenja, 
gospodarskega razvoja, uresničevanja določene politike in 
reševanja aktualnih problemov gospodarstva. 

Osnutek delovnega programa zbora temelji na dolgoroč- 
nem programu ekonomske stabilizacije, izhaja iz njegove 
celote in opredelitve, da se uresničuje v etapah in pa na 
dejstvu, da je prihodnje leto zelo pomembno za začetek 
njegovega uresničevanja. Zato bo zbor ukrepe tekoče eko- 
nomske in razvojne politike ter spremembe sistemskih rešitev 
zasnoval na rešitvah v dolgoročnem programu ekonomske 
stabilizacije, ki naj bi bile podlaga za družbeno akcijo pri 
uresničevanju politike ekonomske stabilizacije. 

Kljub temu, da bo zbor svoje ukrepe tekoče in razvojne 
politike zasnoval na dolgoročnem programu ekonomske sta- 
bilizacije, bo tudi spremljal uresničevanje določene politike 
(»Majska analiza« in poročilo Zveznega izvršnega sveta o 
uresničevanju resolucije, »Oktobrska analiza« in dr.) in obrav- 
naval ta vprašanja v juliju. 

Osnutek delovnega programa ima pet delov: Razvojna poli- 
tika, Uresničevanje določene politike, Proračunska poraba 
federacije, Zakonodajni del in Druga vprašanja. 

RAZVOJNA POLITIKA 
V letu 1984 je treba v Zboru republik in pokrajin in njegovih 

delovnih telesih opraviti obsežna dela, ki se nanašajo na 
uresničevanje dolgoročnega in srednjeročnega plana razvoja 
SFRJ v letu 1984. 

Gospodarska gibanja na začetku teta 
Zvezni izvršni svet bo v skladu z zakonom o temeljih si- 

stema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugosla- 
vije pripravil in poslal skupščini SFRJ Poročilo o gospodar- 
skih gibanjih na začetku leta, da bi imel zbor takoj na začetku 
leta vpogled v gospodarska gibanja in da bi lahko pravočasno 
vplival na nadaljnji razvoj gospodarskih tokov. 

Analiza in Poročilo o uresničevanju Resolucije 
o politiki družbenoekonomskega razvoja SFRJ 
v letu 1984 

Po 121. členu zakona o temeljih sistema družbenega plani- 

ranja in o družbenem planu Jugoslavije je p;edpisano, da 
Zvezni izvršni svet pošlje na podlagi analize vsako leto naj- 
pozneje do 31. maja Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju 
plana z ocenami, ki jih je mogoče dati v zvezi z razvojem v 
prihodnjem letu. Glede na značaj resolucije za leto 1984 naj bi 
analiza in poročilo zajela uresničevanje resolucije po vseh 
parametrih in postavkah, ki jih vsebuje, s posebnim pregle- 
dom dotedanjih ukrepov za njeno uresničevanje. 

Analiza in poročilo naj bi vsebovala globalne ocene priča- 
kovanih gibanj in uresničevanja politike družbenoekonom- 
skega razvoja za tekoče ieto ter tudi prve glavne ocene o 
možnostih za razvoj v prihodnjem letu. 

Analiza pogojev in možnosti dolgoročnega 
razvoja Jugoslavije za obdobje 1986-1995 za 
določena področja pa tudi do leta 2000 

Analiza naj bi vsebovala: razvoj v preteklem obdobju, dose- 
ženo raven družbenoekonomskega razvoja, glavne probleme 
in tendence; oceno pogojev, predpostavke razvoja in dimen- 
zije glavnih osnovnih dejavnikov; splošne razvojne smeri go- 
spodarstva in družbe; temelje za določitev dolgoročnega raz- 
voja Jugoslavije; smeri razvoja socialističnih samoupravnih 
proizvodnih odnosov in družbenoekonomskega sistema. 

Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije 
za obdobje 1986-1995, za določena področja 
pa tudi do leta 2000 

Zvezni izvršni svet bo pripravil in do 30. junija 1984 predložil 
Skupščini SFRJ Osnutek družbenega plana Jugoslavije za 
obdobie 1986-1995 za določena področja pa tudi do leta 2000, 
predlog tega plana pa do 30. novembra 1984. 

Uresničevanje Dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije 

Zbor je na seji 28. in 29. julija 1983 sprejel dolgoročni 
program ekonomske stabilizacije. 

V zvezi s tem bo treba v letu 1984 ugotoviti, kako se ta 
program uresničuje nasploh in kako se uresničujejo njegovi 
posamezni deli. 

Poročilo o uresničevanju projekcije plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije v letu 1984 

Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino obravnava Skupščina SFRJ poročila o ure- 
sničevanju projekcij plačilne in devizne bilance Jugoslavije 
skupaj s poročilom o izvršitvi skupne ekonomske politike, ki ji 
ga dostavi Zvezni izvršni svet. Glede na poseben pomen 
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uresničevanja teh projekcij za izvajanje dogovorjene politike 
družbenoekonomskega razvoja in pravočasno izvajanje 
ustreznih ukrepov za popolnejše uresničevanje teh projekcij, 
mora zbor med letom večkrat obravnavati njihovo uresničeva- 
nje. 
Analiza uresničevanja politike hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
najhitrejšega razvoja SAP Kosova za obdobje 
1981-1985 v letu 1983 in v prvih mesecih leta 
1984 

Zvezni izvršni svet bo na podlagi 122. člena zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije, skupaj s poročilom o uresničevanju resolucije o 
politiki družbenoekonomskega razvoja SFRJ v letu 1984 pri- 
pravil tudi analizo, ki'bo prikazala uresničevanje politike hi- 
trejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhi- 
trejšega razvoja SAP Kosova, ki je določena v družbenem 
planu in resolucijah za leti 1983 in 1984. 

Poročilo o združevanju dela in sredstev 
organizacij združenega dela 

Zvezni izvršni svet po izteku vsakega leta dostavi Skupščini 
SFRJ poročilo o združevanju dela in sredstev organizacij 
združenega dela iz gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosova. Glede na pomen združevanja dela in sredstev in 
njegovo vlogo pri spodbujanju hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosova ter glede na pro- 
bleme pri njegovem uresničevanju, je treba nenehno sprem- 
ljati to problematiko ter predlagati ukrepe in smeri nadaljnje 
aktivnosti na tem področju. 

Nadaljnja razčlenitev sistema spodbujanja 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin 

V planu uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije Zveznega izvršnega sveta je določeno, da se v 
letu 1984 konča delo za izboljšanje sistema spodbujanja hi- 
trejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin ter za preobrazbo Sklada federacije za kredi- 
tiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin; zato mora to vprašanje obravnavati 
Zbor republik in pokrajin. 

Mehanizmi regionalnega prelivanja dohodka 
na enotnem jugoslovanskem trgu 

Preučiti je treba vsa vprašanja v zvezi.z mehanizmi regional- 
nega prelivanja dohodka na enotnem jugoslovanskem trgu in 
njihovo učinkovanje na materialni položaj in možnosti razvoja 
vseh republik in avtonomnih pokrajtn, v okviru tega pa tudi na 
materialni položaj gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosova. 

Resolucija o politiki družbenoekonomskega 
razvoja SFRJ v letu 1985 

V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planira- 
nja in o družbenem planu Jugoslavije mora Zbor republik in 
pokrajin do konca leta 1984 sprejeti to resolucijo. V zvezi s 
tem bo Zvezni izvršni svet do konca maja 1984 poslal Skup- 
ščini SFRJ poročilo in analizo o uresničevanju politike druž- 
benoekonomskega razvoja v preteklem obdobju, s predlogom 
ukrepov za popolnejše uresničevanje te politike in z ocenami 
možnosti uresničevanja tega razvoja v letu 1985, skupaj z 
ustreznim analitičnih in dokumentacijskim gradivom. 

Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije 
za leto 1985 

Po 19. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino določa Skupščina SFRJ skupno devizno 
politiko za,vsako leto, skupaj z določitvijo skupne emisijske 
politike države za zadevno leto v skladu s srednjeročnim 
planom Jugoslavije. Z odlokom o skupni devizni politiki se 
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določijo okviri in smernice za sprejetje ukrepov za njeno 
izvajanje. « 

Skupna devizna politika zajema predvsem: politiko pospe- 
ševanja in spodbujanja izvoza blaga in storitev ter drugih 
oblik ekonomskih odnosov s tujino; politiko uvoza; politiko 
zaščite domače proizvodnje; politiko dinarskega tečaja; poli- 
tiko deviznih rezerv; politiko kreditnih odnosov s tujino; poli- 
tiko usklajevanja medsebojnih odnosov republiških in pokra- 
jinskih samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino in politiko plačilno-bilančnih omejitev. 
Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih temeljih kreditne 
politike v letu 1985 

Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skupne 
emisijske politike glede globalnega obsega denarne mase, 
usmeritve bančnih kreditov, namena delitve primarne emisije 
ter tudi okvire skupne kreditno-monetarne politike. 
Odlok o določitvi plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1985 

Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino sprejme projekcijo plačilne bilance in projek- 
cijo devizne bilance Jugoslavije Skupščina SFRJ na predlog 
Zveznega izvršnega sveta, hkrati s sprejetjem skupne devizne 
politike. 

URESNIČEVANJE DOLOČENE 
POLITIKE 

Zbor bo v določenih časovnih presledkih obravnaval posa- 
mezne aktualne probleme s svojega delovnega področja, pri 
čemer bo težišče dela na vprašanjih izvajanja politike, dolo- 
čene z resolucijo in zakoni ter drugimi akti, ki jih je sprejel, na 
vprašanjih politične kontrole nad delom zveznega izvršnega 
sveta in zveznih upravnih organov ter na vprašanjih, ki bi 
rabila kot podlaga za pripravo aktov, ki jih bo Zbor republik in 
pokrajin sprejel na podlagi soglasja republiških in pokrajin- 
skih skupščin. 

Uresničevanje z ustavo SFRJ določenih 
skupnih interesov v federaciji 

V okviru te tematske naloge bi analizirali uresničevanje 
skupnih interesov v federaciji, učinkovitost delovanja orga- 
nov, organizacij in drugih oblik, po katerih se ti interesi 
uresničujejo in vse druge odnose v federaciji pri uresničeva- 
nju skupnih interesov. Predmet analize naj ne bodo samo 
organi, organizacije in oblike, po katerih se uresničujejo 
skupni interesi v federaciji, ampak tudi vsebina uresničevanja 
posameznih skupnih- interesov po teh institucionalnih obli- 
kah. 
Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta 

V amandmaju V k ustavi SFRJ je določeno, da Zvezni izvršni 
svet dve leti po izvolitvi predsednika in članov Zveznega 
izvršnega sveta predloži zboroma Skupščine SFRJ, v okviru 
svojih pravic in dolžnosti, poročilo o svojem delu, o stanju na 
vseh področjih družbenega življenja, o izvajanju politike in 
izvrševanju zveznih zakonov ter drugih predpisov in splošnih 
aktov Skupščine SFRJ ter usmeritvi in usklajevanju dela zvez- 
nih upravnih organov. 

V skladu s tem amandmajem morata zbora Skupščine SFRJ 
posebej obravnavati poročilo Zveznega izvršnega sveta, oce- 
niti njegovo delo in odločiti, ali se bosta izjavljala o zaupnici 
predsedniku in članom Zveznega izvršnega sveta. 

Poročilo skupnosti jugoslovanskega 
elektrogospodarstva o vprašanjih in problemih 
delovanja elektroenergetskega sistema 

Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva mora po- 
ročati Skupščini SFRJ o vprašanjih in problemih delovanja 
elektroenergetskega sistema. Poročilo mora poleg vprašanj 
in problemov delovanja elektroenergetskega sistema zajeti 
tudi stanje in probleme v zvezi z izvajanjem zakona o združe- 
vanju v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, 
vprašanja, povezana z izvrševanjem nalog in ukrepov, dolo- 
ročnih z družbenim planom Jugoslavije in resolucijo ter vpra- 
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šanja uresničevanja določenih družbenih dogovorov na tem 
področju. 

Poročilo Skupnosti Jugoslovanskih pošt, 
telegrafov in telefonov o vprašanjih in 
problemih delovanja ptt prometa 

Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov mora 
Skupščini SFRJ redno poročati o vprašanjih in problemih 
delovanja ptt prometa. V poročilu morajo biti zajeti najaktual- 
nejši problemi delovanja ptt prometa in izvajanja Zakona o 
delovanju ptt prometa, izvajanju Zakona o združevanju v 
Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov, vpra- 
šanja dela in delovanja ptt prometa in vprašanja povezana z 
izvrševanjem nalog in ukrepov, določenih z družbenim pla- 
nom Jugoslavije in resolucijo ter vprašanja uresničevanja 
določenih družbenih dogovorov na tem področju. 

t 
Poročilo o delu Skupnosti industrije 
oborožitvenih sredstev in vojaške opreme 
Jugoslavije 

Skupnost industrije oborožitvenih sredstev in vojaške 
opreme Jugoslavije mora Skupščina SFRJ redno poročati o 
vprašanjih iz svojega delovnega področja. 

Poročilo Skupnosti jugoslovanskih železnic o 
vprašanjih in problemih delovanja 
železniškega prometa 

Na podlagi odnosov med Skupnostjo jugoslovanskih želez- 
nic in organi federacije, opredeljenih v zakonu o združevanju 
v Skupnosti jugoslovanskih železnic, mora skupnost redno 
poročati Skupščini SFRJ o vprašanjih in problemih delovanja 
železniškega prometa. 

Poročilo mora zajeti stanje in probleme v zvezi z izvrševa- 
njem zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih želez- 
nic, vprašanja dela in delovanja tega sistema in vprašanja 
povezana z izvrševanjem nalog in ukrepov, predvidenih z 
družbenim planom Jugoslavije in resolujcje in vprašanja ure- 
sničevanja določenih družbenih dogovorov na tem področju. 

Analiza uresničevanja določene politike cen 
Odbor za trg in cene bo v letu 1984 za vsako minulo 

trimesečje analiziral uresničevanje določene politike cen. 
Odbor bo glede na položaj pri uresničevanju določene 

politike cen ocenjeval in predlagal, kdaj naj zbor razpravlja o 
tem vprašanju. 

Izvajanje sistema cen 
V analizi je treba preučiti, kako deluje sistem cen v celoti in 

kaj je treba zagotoviti, da se omogoči njegovo izvajanje. 

Analiza o delovanju trgovinskega omrežja 
V analizi delovanja trgovinskega omrežja je treba oceniti 

oziroma popolnoma preučiti probleme trgovine na debelo in 
na drobno, vprašanja in probleme v zvezi z rabatom, maržo 
idr., kar je zelo aktualno tako s stališča zagotovitve pogojev za 
izvajanje politike cen kakor tudi s stališča delovanja enotnega 
jugoslovanskega trga. 

* 
Analiza delovanja enotnega jugoslovanskega 
trga 

V analizi je treba preučiti stanje in rezultate delovanja 
jugoslovanskega trga, oceniti učinek ukrepov na področju 
deviznega in denarnega sistema, zlasti pa sistema cen ter 
predlagati ukrepe za zagotovitev boljšh pogojev za nemoteno 
delovanje enotnega jugoslovanskega trga. 

Preskrbljenost trga 
V okviru te teme bo zbor obravnaval aktualna vprašanja 

preskrbljenosti trga z blagom široke porabe, preskrbljenostjo 
proizvodnje s surovinami in reprodukcijskim materialom ter 
energijo. Pri analiziranju preskrbljenosti proizvodnje s surovi- 

nami, reprodukcijskim materialom in energijo je treba izhajati 
iz potrebe po celotni preskrbljenosti domačega trga, zlasti pa 
iz potreb, da se poveča proizvodnja za izvoz in domači trg 
založi s proizvodi, pomembnimi za standard prebivalstva. 
Poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv 
v funkciji zagotovitve boljše preskrbljenosti 
trga 

Poročilo naj bi zajelo uresničevanje dogovorjenih in spreje- 
tih stališč ter prevzetih obveznosti v zvezi z delovanjem si- 
stema blagovnih rezerv, zlasti s stališča zagotovitve boljše 
preskrbljenosti trga. 
Uresničevanje stanovanjske politike 

Izdelana bo analiza uresničevanja stanovanjske politike s 
posebnim pregledom doslej sprejetih ukrepov in to zaradi: 
spodbujanja občanov k večjemu vlaganju lastnih sredstev v 
stanovanjsko graditev in . v hitrejši razvoj stanovanjskega za- 
družništva; izvajanje programa povečanja stanarin do ravni, ki 
bi zagotovila sredstva predvsem za vzdrževanje in reproduk- 
cijo stanovanjskega sklada na samoupravni podlagi (ob sub- 
vencioniranju stanarin družinam z nizkimi prejemki); spodbu- 
janja lastne udeležbe imetnikov stanovanjske pravice ob do- 
delitvi družbenega stanovanja; omogočanja graditve stano- 
vanj za trg; omogočanja organizacijam združenega dela, da o 
graditvi stanovanj za svoje potrebe sklenejo pogodbe nepo- 
sredno z graditelji stanovanj; spodbujanja smotrnega izkori- 
ščanja stanovanjskega sklada z ustrezno politiko stanarin idr. 
Konvertibilnost dinarja 

Analiza mora dati prikaz doslej sprejetih ukrepov za dosego 
konvertibilnosti dinarja in predloge ukrepov, da se njegova 
konvertibilnost doseže najpozneje do konca tega planskega 
obdobja. 
Poročilo o uresničevanju ciljev in nalog 
skupne emisijske politike in denarne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike 

Zvezni izvršni svet in Svet guvernerjev Narodne banke Ju- 
goslavije bosta poslala poročilo o uresničevanju ciljev in 
nalog skupne emisijske in denarne politike ter skupnih teme- 
ljev kreditne politike v prvem polletju 1984. 
Devizni priliv in odliv ter stanje deviznih rezerv 
države 

V celoti je treba preučiti devizni priliv in odliv iz vseh 
naslovov v letu 1983, tokove ter gibanja na začetku leta 1984, 
stanje deviznih rezerv države in politiko njihovega črpanja. 
Stanje zadolženosti države in možnosti 
za odplačevanje dolgov 

V celoti je treba preučiti stanje zadolženosti države, možno- 
sti za odplačevanje dolgov, dinamiko odplačevanja dospelih 
obveznosti (glavnice, obresti) in vprašanje izpolnjevanja teh 
obveznosti. 

Poročilo o zagotovitvi stabilnih virov sredstev 
za kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin 
in izvajanje investicijskih del v tujini 

Družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1981 do 1985 predvi- 
deva posebne ukrepe s katerimi "bi za izvoz investicijske 
opreme, ladij in tehnologije ter za izvajanje investicijskih del v 
tujini na kredit zagotovili sredstva iz stabilnih virov na dolgo- 
ročnih temeljih in usmerili druga sredstva v te namene. 

Na podlagi tega in zaradi problemov, ki se v zvezi s tem 
pojavljajo, zlasti pri ustvarjanju pogojev za dosego bolj dina- 
mičnega izvoza investicijske opreme, ladij in tehnologije in za 
povečanje obsega izvajanja investicijskih del v tujini, je treba 
v celoti preučiti in pretehtati to vprašanje. 

Analiza zunanjetrgovinskih odnosov naše 
države z integracijskimi grupacijami Zahoda, 
Vzhoda in držav v razvoju 

Rezultati in problemi, ki se pojavljajo v zunanjetrgovinski 
menjavi z integracijskimi grupacijami Zahoda, Vzhoda in 
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držav v razvoju, zahtevajo popolnejšo preučitev gibanj in 
problemov na tem področju, zlasti s stališča povečanja 
izvoza, uravnovešenja menjave blaga in stanja plačilnih bi- 
lanc. Posebej bo treba preučiti izvajanje sporazumov med 
SFRJ in Evropsko gospodarsko skupnostjo in SEV ter sklepov 
in stlišč sedme konference voditeljev držav in vlad neuvršče- 
nih držav v zvezi s tem. 

Politika tečaja dinarja in izvozne spodbude 
Preučiti je treba uresničevanje politike dinarja in izvoznih 

spodbud, zlasti pa vprašanje pozitivnih in negativnih učinkov 
politike tečaja dinarja, stanje tečajnih razlik v gospodarstvu, 
poslovnih bank in Narodni banki Jugoslavije, spodbujanje 
izvoza, neporavnane obveznosti v zvezi s tem in probleme 
zagotovitve sredstev za te namene. 

Poročilo o izvajanju zakona o Skladu 
solidarnosti z neuvrščenimi državami in 
državami v razvoju 

Skupščina SFRJ je leta 1974 sprejela zakon o Skladu soli- 
darnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju. Zavo- 
ljo pomena tega zakona bo moral zbor obravnavati njegovo 
izvajanje, zlasti pa vprašanja delovanja Sklada in uresničeva- 
nje njegovih ciljev, priliv sredstev v ta Sklad, upravljanje 
Sklada in politiko delitve sredstev. 

Poročilo o družbeni akciji za preobrazbo 
omrežja gospodarskih enot, ustanovljenih v 
tujini 

Zbor je na seji 1. februarja 1983 med obravnavanjem analize 
smotrnosti nadaljnjega dela omrežja gospodarskih enot, 
ustanovljenih v tujini, sklenil med drugim tudi to, da je treba 
pospešiti izvajanje sprejetih stališč o preobrazbi tega 
omrežja. Zaradi pomena tega vprašanja v sedanjem trenutku 
našega celotnega razvoja mora Zvezni izvršni svet popolneje 
obvestiti Skupščino SFRJ o rezultatih te preobrazbe in pro- 
blemih, ki se pri tem pojavljajo. 

PRORAČUNSKA PORABA 
FEDERACIJE 

Zbor bo v skladu s 3. točko drugega odstavka 286. člena 
ustave SFRJ obravnaval naslednja vprašanja na področju 
proračunske porabe federacije: 

Določitev skupnega obsega proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1985 

Zbor bo obravnaval analizo uresničevanja proračuna fede- 
racije za leto 1984 in izhajajoč iz temeljev politike družbenoe- 
konomskega razvoja za leto 1985 do konca tega leta določil 
skupni obseg proračunskih odhodkov federacije za leto 1985. 

Odlok o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1985 odstopajo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino. 

Zbor bo v skladu s 26. členom zakona o financiranju federa- 
cije in 83. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino določil prihodke od carin in drugih davščin, 
ki se v letu 1985 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino za vračanje carin in drugih dav- 
ščin v korist organizacij združenega dela, ki izvažajo. 

Odlok o določitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1985 

Zbor bo določil skupni znesek deviz za potrebe federacije 
za leto 1985 v skladu z zakonom o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. 
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ZAKONODAJNI DEL 
Ta del programa zajema: 

a) Zakoni, ki bi jih moral zbor sprejeti v prvem 
polletju leta 1984 

Zaradi popolnejše uskladitve z intencijami iz dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije bo zbor sprejel spre- 
membe in dopolnitve zakona o financiranju federacije, o 
Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslova- 
nju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin in o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino. 

- Zakon o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim 
organizacijam združenega dela za nakup tirnih vozil domače 
proizvodnje v letih 1984 in 1985; s tem zakonom bodo zago- 
tovljena sredstva železniško transportnim organizacijam 
združenega dela za nakup tirnih vozil; 

- Odlok o valorizaciji sredstev republik in avtonomnih po- 
krajin za leto 1983, določenih z zakonom o sredstvih za 
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel ob- 
močje SR Črne gore v letu 1979; 

- Odlok o obveznostih republik in avtonomnih pokrajin za 
leto 1984, določenih z zakonom za odpravo posledic katastro- 
falnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 
1979; 

- Odlok o zmanjšanju obveznosti republik in avtonomnih 
pokrajin za leto 1984, določenh z zakonom o sredstvih za 
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel ob- 
močje SR Črne gore v letu 1979. 

b) Zakoni, ki bi jih moral zbor sprejeti v 
drugem polletju leta 1984 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino; s spremembami in dopolnitvami 
veljavnega zakona bi se predpisal rok zastaranja pregona v 
trajanju treh let, kar do sedaj ni bilo predpisano. Tako bi se ta 
zakon glede določbe o roku zastaranja pregona za prekrške 
uskladil z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino in carinskim zakonom: 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o opravlja- 
nju gospodarskih dejavnosti v tujini; s spremembami in do- 
polnitvami veljavnega zakona bi se predpisal rok zastaranja 
pregona za prekrške zaradi istih razlogov kot za zakon o 
prometu blaga in storitev s tujino; z določbami o izrekanju 
varstvenega ukrepa - odvzem premoženjske koristi, pridob- 
ljene s prestopkom in odvzem predmetov in premoženjske 
koristi, pridobljene s prekrškom - bi se ta zakon uskladil z 
zakonom o prometu blaga in storitev s tujino, poenostavile 
določbe o proceduru oziroma zmanjšalo administriranje pri 
ustanavljanju posameznih oblik gospodarskih dejavnosti v 
tujini ter precizirale dejavnosti posameznih oblik gospodar- 
skih dejavnosti v tujini. 

OSTALA VPRAŠANJA 

Zbor bo v tem obdobju obravnaval tudi zakone s področja 
tako imenovane tekoče zakonodaje, katerih sprejetje bo ter- 
jala praksa in ki mu jih bodo poslali pooblaščeni predlagatelji. 

Zbor bo prav tako v tem obdobju na podlagi predlogov 
delovnih teles obravnaval, zaradi dajanja mnenja Zveznemu 
zboru, tudi določeno število zakonov in drugih vprašanj iz 
delovnega področja tega zbora. 

V tem obdobju bo zbor poleg navedenih vprašanj, odvisno 
od konkretnih potreb, obravnaval tudi druga vprašanja iz 
svojega delovnega področja kot so: program parlamentarnih 
izmenjav; posamezna vprašanja iz delovnega področja komi- 
sij Skupščine SFRJ; predloge za izvolitve in razrešitve; potrje- 
vanje finančnega plana in zaključnega računa Narodne banke 
Jugoslavije, Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih po- 
krajin idr. 
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ANALIZE IN OCENE 

Množično povečanje cen po julijski 

»odmrznitvi«  

• Po ukinitvi odloka o najvišji ravni cen so se cene posameznih izdelkov in 
storitev povečale od 10 do 454 odstotkov 

• Cene proizvodov in predelanega sadja in zelenjave so so povečale do 314 
odstotkov, cene vina do 200, posameznih kozmetičnih izdelkov do 280, začimb 
in drugih živilskih proizvodov pa celo do 432 odstotkov 
Nekatere republiške skupnosti za cene so sprejele svoje odloke o cenah že 
junija in na podlagi tega potrjevale nove cenike, čeprav je odlok ZIS še veljal 

• S kršitvijo predpisov nezakonito pridobljena premoženjska korist znaša več kot 
tri milijarde dinarjev 

Na podlagi neposrednega 
nadzorstva zveznih tržnih inš- 
pektorjev, podatkov, ki so jih 
posredovali republiški in po- 
krajinski tržni inšpektorji in na 
podlagi ugotovitev posamez- 
nih gradiv skupnosti za cene, 
je mogoče ugotoviti, da v Ju- 
goslaviji doslej ni bilo zabele- 
ženo tako veliko in množično 
naraščanje cen. To je še pose- 
bej značilnost obdobja po uki- 
nitvi Odloka o najvišji ravni 
cen za vse izdelke in storitve 
(konec julija in v začetku avgu- 
sta). 

To je osrednja ugotovitev 
Poročila o nadzorstvu nad 
izvajanjem predpisov o cenah 
v obdobju po ukinitvi Odloka o 
najvišji ravni cen za vse izdelke 
in storitve, ki so ga dobili v 
obravnavo delegati Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Poročilo je pripravil 
Zvezni tržni inšpektorat, v 
njem pa so obdelani primeri 
povečevanja cen na podlagi 
pridobljenih soglasij pristojnih 
skupnosti za cene, kaijor tudi 
primeri nezakonitih poveče- 
vanj cen. K Poročilu je priložen 
spisek značilnih primerov kr- 
šenja predpisov na področju 
cen v posameznih organizaci- 
jah združenega dela. 

Poročilo poudarja, da se po 
ukinitvi omenjenega Odloka, 
kljub vsem prizadevanjem za 
brzdanje velikega povečevanja 
cen, cene še nadalje povečuje- 
jo, in sicer za mnogo odstot- 
kov. So primeri, da so se cehe 
nekaterih 'izdelkov v kratkem 
časovnem obdobju po ukinitvi 
Odloka celo dvakrat povečale, 
cene posameznih izdelkov pa 
so dvakrat in večkrat večje gle- 
de na cene, ki so veljale na dan 
ukinitve Odloka o najvišji ravni 
cen. 

Cene posameznih izdelkov 
in storitev so se v tem obdobju 
povečale od 10 do 432 bdstot- 
kov na podlagi soglasij pristoj- 
nih skupnosti za cene. Vendar 
pa tako veliko povečanje cen 
ni bilo ugotovljeno v nobeni 
organizaciji združenega dela, 
ki so po podatkih inšpektorjev 
kršile predpise o cenah. 

Tabelarni pregled posamez- 
nih proizvodov, za katere šo se 
cene po »odmrznitvi« izrazite- 
je povečale, pove na primer, 
da so predelovalci sadja in ze- 
lenjave povečali cene svojih 
proizvodov do 314 odstotkov, 
začimbe, kavavina in drugi 
prehrambni proizvodi so se 
podražili celo od 70 do 432 od- 
stotkov. Cene vina so se pove- 
čale od 20 do 200 odstotkov, 
posameznih kozmetičnih iz- 
delkov do 280 odstotkov, raz- 
nih čajev in tinktur pa do 250 
odstotkov. Prepričljivo- najbolj 
pa so se podražile požarne 
aparature, in sicer so cene 
večje do 454 odstotkov. 

Glede povečevanja cen, ki 
so ga s soglasjem odobrile pri- 
stojne skupnosti za cene, Po- 
ročilo spominja, da so bili z 
odloki ZIS, sprejetimi 25. julija 
1983, določeni izdelki in stori- 
tve, ki sodijo v pristojnost 
zvezne, republiških, pokrajin- 
skih in občinskih skupnosti za 
cene in je zanje treba pošiljati 
cenike v potrditev skupnostim 
za cene. Tako je za izdelke in 
storitve- iz pristojnosti zvezne, 
republiških in pokrajinskih 
skupnosti za cene, kjer so ce- 
niki pošiljajo v potrditev, pred- 
videno, da lahko proizvodne 
delovne organizacije povečajo 
cene svojih izdelkov takoj po 
potrditvi cenika, če so prej iz- 
polnjeni vsi ustrezni pogoji. 

Pogoji za potrjevanje 
novih cen 

Za izdelke in storitve, ki so- 
dijo v pristojnost Zvezne skup- 
nosti za cene in nekatere repu- 
bliške skupnosti, kakor tudi 
skupnosti za cene SAP Koso- 
vo, kamor je treba pošiljati ce- 
nike zaradi njihovega sprem- 
ljanja, je predvideno, da jih 
lahko delovne organizacije 
prodajajo po novih cenah po 
izteku 30-dnevnega roka od 
dneva vložitve zahtevka. Poro- 
čilo pa opozarja, da je v posa- 
meznih republikah (SR Hrvat- 
ska in SR Črn^ gora) in v SAP 
Vojvodini ta rok krajši. 

Pristojne skupnost: za ceno 
oziroma^njihovi sveti so poleg 
sklepov sprejeli tudi navodila o 
rokih in vsebini dokumentaci- 
je, ki jo je treba predložiti k 
ceniku. Ta dokumentacija med 
drugim zajema tudi podatke o 
stari ceni, predlagani ceni, in- 
deksu povečanja, sklep poo- 
blaščenega samoupravnega 
organa organizacije združene- 
ga dela, ki vlaga zahtevo, sve- 
tovno ceno tega izdelka in 
podpisan"samoupravni spora- 
zum o sprejemanju nove cene, 
ki ga je organizacija sklenila s 
potrošniki. 

Pregled te dokumentacije je 
pokazal, da je neposredno po 
ukinitvi Odloka o najvišji ravni 
cen prišlo do splošnega pove- 
čanja cen. Zahtevki za poveča- 
nje cen, predloženi Zvezni 

skupnosti za cene v obdobju 
»zamrznjenih cen«, vendar 
pred njihovo »odmrznitvijo«,- 
ali pa poslani pristojnim repu- 
bliškim in pokrajinskim skup- 
nostim ne glede na režim (po- 
trditev ali spremljanje), so bili v 
večini primerov rešeni že z 
dnevom uveljavitve omenjenih 
sklepov. 

Tdko je Zvezna skupnost za 
cene 26. julija letos potrdila 
cenike za več kot 20 skupin 
izdelkov in storitev (b§la tehni- 
ka, električne peči, akomula- 
torji, električni radiatorji, re- 
zervni deli za osebne avtomo- 
bile, roto papir in druge). Tega 
dne so se povečale tudi cene 
PTT storitev, in sicer za 25 do 
33,3 odstotka, cene prevoza 
potnikov in blaga v notranjem 
zračnem prometu pa so se po- 
večale 30 odstotkov. Podobno 
so ravnale tudi republiške in 
pokrajinske skupnosti za cene 
z zahtevami, ki jim jih je posla- 
la Zvezna skupnost. 

Ob upoštevanju postopka 
predložitve cenika in ustrezne 
dokumentacije, Poročilo po- 
udarja, da tudi v primeru, če šo 
delovne organizacije pripravile 
vso potrebno dokumentacijo 
in dosegle ustrezne sporazu- 
me v zbornici in s potrošniki, 
fizično ni bilo mogoče tega 
postopka izpeljati v tako krat- 
kem času. 

Poseben problem so tudi le- 
galna povečanja cen za izdel- 
ke in storitve, za katere velja 
režim spremljanja v republi- 
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ških in pokrajinskih skupno- 
stih za cene. Poročilo poudar- 
ja, da so posamezne republi- 
ške skupnosti za cene, ki so 
sklepe ih navodila o rokih ter 
vsebini dokumentacije za nove 
cene sprejele že junija, tudi že 
ta mesec, in sicer brez datuma, 
potrjevale nove cenike. S tem 
pa so nekatere organizacije 
združenega dela »legalno« po- 
večale cene svojih izdelkov že 
v prvi polovici julija, če'prav je 
Odlok ZIS še veljal 

Organizacijam združenega 
dela, ki so pošiljale svoje ceni- 
ke posameznim republiškim 
skupnostim za cene zaradi nji- 
hovega spremljanja v obdobju 
»zamrznjenih cen« so nekate- 
re republiške skupnosti za ce- 
ne, čeprav njihovi sklepi ne 
dovoljujejo skrajšanja 30- 
dnevnega roka za povečevanje 
cen po vložitvi zahteve o pove- 
čanju cen, dajale soglasje za 
dvig cen takoj po ukinitvi Od- 
loka. Na ta način so skupnosti 
ravnale v nasprotju z veljavni- 
mi predpisi, saj je lahko rok 
tekel šele od dneva vložitve za- 
htevka za nove cene, razumlji- 
vo torej po ukinitvi veljavnosti 
Odloka. Potemtakem so lahko 
proizvajalci prodajali svoje iz- 
delke po novih cenah šele 25. 
avgusta, seveda s pogojem, da 
je bila zahtevku za povečanje 
cen priložena vsa potrebna 
dokumentacija. 

Poročilo tudi opozarja, da so 
posamezne skupnosti za cene 
dajale soglasje za nove cene, 
čeprav vlagatelji zahtevkov ni- 
so k ceniku predložili vse po- 
trebne dokumentacije. Najpo- 
gosteje ni bilo samoupravnega 
sporazuma, ki bi ga podpisali 
potrošniki (kupci). 

Neenotno ravnanje skupno- 
sti za cene v republikah in po- 
krajinah (posebej, ker- niso 
spoštovale načel sočasnega 
povečanja cen za iste izdelke - 
dajanje soglasij za povečanje 
določene cene v različnih ča- 
sovnih obdobjih) je povzročilo 
neenakomerno preskrbljenost 
tržišča z nekaterimi izdelki, pa 
tudi neenakopravnost organi- 
zacij združenega dela, ki proi- 
zvajajo enake izdelke, nezado- 
voljstvo potrošnikov in različ- 
ne špekulacije proizvajalcev, 
trgovine in posameznih trgov- 
cev 

Na naraščanje cen v obdob- 
ju po ukinitvi Odloka je vpliva- 
lo tudi povečanje odobrenih 
cen za nove izdelke. Veliko 
število zahtevkov za potrditev 
cen novih izdelkov je bilo vlo- 
ženih v času, ko je veljal Od- 
lok. Nove izdelke pa so si nji- 
hovi proizvajalci izmišljali za- 

radi. tega, ker so sicer legalno 
zelo težko dobili dovoljenje za 
povečanje cen. Zaradi tega so 
pogosto, samo s spremembo 
imena izdelka, z manjšimi 
spremembami njegove kako- 
vosti, oblike ali dizajna, obliko- 
vali cene za nove izdelke. 

Poročilo nadalje ugotavlja, 
da pristojne skupnosti za cene 
vse pogosteje dovoljujejo 
spreminjanje cen v povprečnih 
odstotkovnih zneskih. Tako je 
omogočeno, da so na te spiske 
uvrščeni tudi izdelki, ki jih 
proizvajalci izdelujejo v majh- 
nih količinah ali pa jih sploh ne 
izdelujejo več. S tem pa je 
omogočeno, da se cene izdel- 
kov, po katerih je na tržišču 
veliko povpraševanje, zelo po- 
večajo. Mimo tega so nekatere 
skupnosti za cene dovoljevale 
povečanje tako imenovanih 
osnovnih cen, to je cen za ne- 
kompletirane izdelke (gradbe- 
ne, mizarske itd.). Taki ceniki 
pa dovoljujejo dodatno zara- 
čunavanje za storitve in mate- 
rial, potreben za kompletiranje 
izdelkov. 

Poseben del Poročila je na- 
menjen vprašanju nezakonitih 
povečevanj cen izdelkov posa- 
meznih organizacij združene- 
ga dela. Inšpektorji so opravili 
29.000 pregledov, proti 7.741 
organizacijam, ki so kršile 
predpise pa so ukrepali. Vložili 
so 6.227 prijav, med njimi naj- 
več predlogov za uvedbo po- 
stopka o prekrških. Protiprav- 
no pridobljena premoženjska 
korist je v teh primerih znašala 
več kot tri milijarde dinarjev. 
Poleg tega so organi tržne inš- 
pekcije n8i kraju samem izrekli 
4.690 mandatnih kazni kršil- 
cem zakonskih predpisov. 

Vendar Poročilo pri tem po- 
udarja, da je ob velikem in 
množičnem povečevanju cen 
za skoraj vse izdelke in stori- 
tve, po zakoniti ali nezakoniti 
poti, obseg nezakonitih podra- 
žitev minimalen v primerjavi s 
celotnim porastom cen. 

Po številu kontrolnih pregle- 
dov in dpslej vloženih prijav je 
mogoče sklepati, da je vsaka 
peta organizacija združenega 
dela, ki so jo obiskali inšpek- 
torji, kršila predpise na po- 
dročju cen. V večjem številu 
organizacij, ki so kršile predpi- 
se, nezakonito povečanje cen 
sodi še v obdobje, ko so bile 
cene »zamrznjene«, nezakoni- 
to povečevanje pa se je po 
inerciji nadaljevalo tudi po nji- 
hovi »odmrznitvi«. 

Določeno število organizacij 
ni počakalo na soglasja k 
predloženim cenikom ali pa je 
cene povečalo prej kot se je 

iztekel 30 dnevni rok od vloži- 
tve cenikov za tiste izdal ke, ka- 
terih cene spremljajo skupno- 
sti za cene. 

Nezakonito so bile cene naj- 
pogosteje povečane z njiho- 
vim nominalnim dvigom. Proi- 
zvajalci so namreč kupcem 
fakturirali cene, ki so bile v ne- 
katerih primerih celo za 100 
odstotkov višje od predpisa- 
nih. Ti dvigi so bili običajno 
opravljeni s soglasjem samou- 
pravnih in poslovodnih orga- 
nov prizadetih organizacij. 

Cene so nadalje proizvajalci 
dvigovali tudi s kalkulativnim 
povečevanjem, in sicer tako, 
da so v cene avtomatično vra- 
čunali povečane zneske oseb- 
nih dohodkov, povečane cene 
surovin in druge stroške, kar 
sicer veljavni predpisi ne do- 
voljujejo. Ne nazadnje pa so 
bile cene povečane tudi tako, 
da so prodajalci kupcem fak- 
turirali veljavne cene, pozneje 
pa so jih obremenili še za do- 
ločene zneske na račun izmiš- 
ljenih stroškov. 

So tudi primeri, da proizva- 
jalci povečujejo cene s pogo- 
jevanjem dostave blaga. Poš- 
ljejo ga le v primeru, če kupec 
odobri določene stroške pro- 
dajalcu. Tako se cene poveču- 
jejo s »kvazi« samoupravnimi 
sporazumi in aneksi teh spora- 
zumov. Ti sporazumi v glav- 
nem pogojujejo dobavo blaga 
kupcu, saj mu ga proizvajalec 
ne izroči prej kot kupec podpi- 
še sporazum s pogoji, ki jih 
določi prodajalec. Na ta način 
mora kupec mimo določene 
cene sprejeti še obveznost po- 
krivanja izgube, ki je nastala 
ali še pogosteje bo nastala, 
škodo (riziko), opravljeno do- 
delavo, tečajne razlike in po- 
dobno. 

Posamezne organizacije, ki 
se ukvarjajo s prometom blaga 
pa so kršile predpise tudi z za- 
računavanjem fiktivnih odvi- 
snih stroškov (strošov skladi- 
ščenja, transporta), kakor tudi 
z zaračunavanjem večjih odvi- 
snih stroškov od dejanskih. 

Na koncu Poročila je spisek 
značilnih primerov kršitve 
predpisov o cenah v organiza- 
cijah združenega dela. Med te- 
mi primeri, omenjenih jih je 
več kot sto, je navedena tudi 
Pivovarna iz Ljubljane, ki je ce- 
no piva povečala za 70 odstot- 
kov, kakor tudi Industrija piva 
in sokov »Trebjesa« iz Nikšiča. 
Ta tovarna je ceno piva pove- 
čala za 62,88 odstotka. Ceni 
jupija in cocte sta se povečali 
za 56 odstotkov, schvveppes 
tonica in bitter lemona za 58 
do 68 odstotkov. UPI TOZD Sa- 

rajevska pivovarna je povečala 
cene za 61 odstotkov, veljati 
pa so začele 3. avgusta 1983. 
Obvestilo o povečanju cen pa 
je bilo Skupnosti za cene po- 
slano 2. avgusta. Na ta način 
so omenjeni proizvajalci neza- 
konito pridobili skoraj štiri mi- 
lijone dinarjev dohodka. 

Tovarna olja Rubin iz Kru- 
ševca je na podlagi povečanja 
cen preko tako imenovanih 
knjižnih pisem, ustvarila 114 
milijonov dinarjev na račun 
nezakonite razlike med dovo- 
ljenimi in prodajnimi cenami 
jedilnega olja in spremljajočih 
proizvodov iz soje in oljne re- 
pice. SOZD PIK Požarevac - 
TOZD Dunavka iz Velikega 
Gradišta pa je prav tako s po- 
večanjem cen olja in drugih iz- 
delkov nezakonito pridobil 83 
milijonov dinarjev. 

Ko teče beseda o olju, še 
dodajmo, da je Tovarna olja iz 
Kruševca samo v času od 24. 
septembra do 5. oktobra proti- 
pravno pridobila 12 milijonov 
dinarjev premoženjske koristi, 
in sicer tako, da je sojino po- 
gačo prodajala po 60 namesto 
po 27,60 dinarjev, kolikor je 
predpisano. 

Nadalje je v prilogi omenjen 
primer PIK Umag, TOZD P9,- 
drum, ki je povečal ceno vina 
malvazija za 53 do 58 odstot- 
kov. Omenjena delovna orga- 
nizacija in njen direktor so bili 
denarno kaznovani, izrečen pa 
mu je bil tudi ukrep prepovedi 
opravljanja dolžnosti indivi- 
dualnega poslovodnega orga- 
na za leto dni. Tudi delovna 
organizacija Istra - vino, TOZD 
Vinarstvo Reka, je s sklepom 
delavskega sveta povečala ce- 
ne vina od 13 do 148 odstot- 
kov, tako da je bila kaznovana, 
denarno kazen pa je morala 
plačati tudi odgovorna oseba. 

Mimo tega je Zvezni tržni 
inšpektorat opravil inšpekcij- 
sko kontrolo nad izvajanjem 
predpisov o cenah in prome- 
tom z umetnimi gnojili in pral- 
nimi praški. Med 11 organiza- 
cijami, ki proizvajajo umetna 
gnojila, jih 10 ni spoštovalo za- 
konskih predpisov o cenah in 
prometu. V obdobju od 4. juni- 
ja do 19. avgusta 1983 so te 
organizacije pridobile 900 mi- 
lijonov dinarjev protipravne 
premoženjske koristi. Med 
sedmimi organizacijami, ki 
proizvajajo pralne praške in so 
jih obiskali inšpektorji, jih šest 
po njihovih ugotovitvah ni 
spoštovalo predpisov. S tem 
so si omenjene organizacije 
pridobile več kot 124 milijonov 
dinarjev protipravne premo- 
ženjske koristi. 
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