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PRILOGA: 

OCENA 
tekočih gospodarskih gibanj v SR Sloveniji sredi leta 1988 (ESA-544) 

VABILO K SODELOVANJU ZA 
PRIPRAVO PROGRAMOV DELA 
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA, ZBORA 
OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
ZA LETO 1989 

V Skupščini SR Slovenije začenjamo s pripravami pro- 
gramov dela zborov za 1989. leto. Zbori Skupščine SR 
Slovenije bodo morali v prihodnjem letu opraviti vrsto 
pomembnih in zahtevnih nalog, povezanih z ustavnimi 
spremembami. Zato bo pri programiranju potrebno zago- 
toviti prioriteto zlasti tem vprašanjem in obravnavanju 
nalog, ki jih bodo terjale družbenoekonomske in politične 
razmere. 

Program dela mora biti zasnovan tako, da ne bo le 
program dela skupščinskih zborov v ožjem smislu, marveč 
program najširše družbenopolitične aktivnosti številnih 
družbenih subjektov, in sicer: delegacij in delegatov, 
delovnih teles Skupščine in zborov, Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih interesnih 
skupnosti, republiških družbenih svetov, Gospodarske 
zbornice Slovenije in drugih družbenih subjektov. Zato je 
za pripravo programa pomembno najširše sodelovanje 
vseh navedenih. 

Program za prihodnje leto naj bi vseboval vprašanja, ki 
so po svoji družbeni naravi taka, da je o njih potrebno 
razpravljati, se dogovarjati in sprejemati odločitve v repu- 
bliški skupščini. Nekateri predlogi, ki so jih dajali delegati 
v skupščini so že evidentirani, potrebno pa je zbrati še 
druge predloge in pobude za obravnavo najaktualnejših 
družbenih vprašanj, za katere se ocenjuje, da bi jih morala 
Skupščina SR Slovenije v okviru svoje pristojnosti obrav- 
navati v prihodnjem letu. 

Vabimo vas, da do 15. oktobra 1988 predložite Skupš- 
čini SR Slovenije predloge za vključitev v program za 
prihodnje leto, da bi tako omogočili pravočasno pripravo, 
medsebojno uskladitev s programi zainteresiranih dejav- 
nikov in sprejem programa dela zborov Skupščine SR 
Slovenije za 1989. leto. Predlogi naj bodo obrazloženi, da 
bo s tem razvidno, kateri širši družbeni razlogi narekujejo 
obravnavo določene problematike v republiški skupščini. 



SKUPŠČINA SFRJ 
KOMISIJA ZA USTAVNA VPRAŠANJA 

PREDLOG AMANDMAJEV 

k ustavi Socialistične federativne republike 

Jugoslavije z obrazložitvijo 

UVOD 
Komisija za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ je 

v začetku avgusta pripravila besedilo predloga amand- 
majev k ustavi SFRJ z obrazložitvijo in ga predložila 
v obravnavo Zveznemu zboru Skupščine SFRJ. Zvezni 
zbor bo določil besedilo predloga amandmajev k ustavi 
SFRJ in o njem odločil predvidoma na seji dne 14. okto- 
bra 1988. 

Sprememba ustave SFRJ bo sprejeta, ko se bodo 
z besedilom, ki ga bo sprejel Zvezni zbor, strinjale skupš- 
čine vseh republik in avtonomnih pokrajin. Sprejeto 
spremembo ustave SFRJ naj bi Zvezni zbor razglasil 
predvidoma 29. novembra 1988. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vpraša- 
nja bo predlog amandmajev k ustavi SFRJ obravnavala 
na seji dne 14. septembra 1988. Stališče do predloga 
ustavnih sprememb bo predložila zborom Skupščine SR 
Slovenije v obliki poročila za sejo dne 28. septembra 
1988. 

Zvezna ustavna komisija je besedilo predloga ustav- 
nih amandmajev predložila Zveznemu zboru Skupščine 
SFRJ v začetku avgusta tudi z namenom, da pospeši 
postopek nadaljnje obravnave zaradi sprejemanja 
ustavnih dopolnil v okviru dogovorjenih rokov, vendar 
tudi zavedajoč se dejstva, da so bile pri delu Zvezne 
ustavne komisije izražene nekatere rezerve na besedilo 
predloga ustavnih sprememb. Vsled le tega je Zvezna 
ustavna komisija sprejela tudi sklep, da bo pred obrav- 
navo besedila predloga amandmajev v Zveznem zboru 
še enkrat obravnavala predloženo gradivo, predvidoma 
koncem meseca septembra 1988, da bi na tej seji raz- 
pravljala o še odprtih vprašanjih v zvezi s podanimi 
rezervami in dopolnilnimi predlogi. 

Člani Zvezne ustavne komisije iz Slovenije so že pri 
oblikovanju besedila predloga ustavnih sprememb na 
seji Zvezne ustavne komisije v dneh od 3. do 6. avgusta 

izrazili rezerve do posameznih predlogov besedila pred- 
loga ustavnih sprememb, za katere je Skupščine SR 
Slovenije v svojem »Mnenju k osnutku sprememb ustave 
SFRJ« v poglavju II ugotovila, da niso sprejemljivi in da 
k njim ne bo dala soglasja. Ti predlogi so: 

— nasprotje med republiškim in zveznim zakonom 
(amandma XXV točka 4) 

— financiranja JLA (amandma XXXIV) 
— davčni sistem (amandma XXXV točka 1, podtočka 5) 
— soglasje Zboru republik in pokrajin (amandma) 

XXXVI točka 5) 
— zvezno sodišče (amandma XXXVIII točka 1, pod- 

točki 5 in 6) 
— ustavno sodišče Jugoslavije (amandma XXXIX 

točka 1, podtočka 4) 
Poleg navedenih pa so člani izrazili rezerve še do 

novih predlogov, ki razširjajo pristojnost federacije in 
sicer: 

— možnost da federacija ustanavlja organizacijske 
enote organov državne varnosti v republikah in pokraji- 
nah (amandma XXXIII točka 6) 

— urejanje sistema varstva z zvezno ustavo določe- 
nega reda (državna varnost) in zagotavljanje izvrševanja 
zveznih predpisov na tem področju, kadar je to v inte- 
resu vse države določeno z zveznim zakonom (amandma 
XXXV točka 1, podtočka 12) 

— urejanje temeljnih razmerij v zadružništvu 
(amandma XXXV točka 1, podtočka 10) 

Glede vseh ostalih stališč, ki jih je Skupščina SR Slo- 
venije uveljavljala v »Mnenju« v poglavju III in IV pa je 
predsednik Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja seznanil člane komisije z »Informacijo o delu 
koordinacijske skupine in Zvezne ustavne komisije od 
30. 7. do 6. 8. 1988« z dne 8. avgusta 1988. 

Ti amandmaji so sestavni del ustave Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije in začnejo veljati z dnem njihove 
razglasitve. 

AMANDMA IX 

1. Živo delo delavcev in družbena sredstva kot družbeni 
kapital so podlaga za upravljanje in prilaščanje rezultatov 
dela, doseženih s poslovanjem s temi sredstvi. 

2. Vsak se vključuje v delo z družbenimi sredstvi svobodno 
in pod enakimi pogoji, v odvisnosti od znanja in sposobnosti, 
da skupaj z drugimi delavci ta sredstva trajno obnavlja, pove- 
čuje in zboljšuje. 

3. Pri uresničevanju pravice dela z družbenimi sredstvi so 
delavci v združenem delu odgovorni drug drugemu in druž- 
beni skupnosti kot celoti. 

Delavci v združenem delu so dolžni enakomerno smotrno in 
družbeno odgovorno uporabljati družbena sredstva in jih 
nenehno obnavljati, povečevati in zboljševati. 

Delavci v združenem delu uporabljajo rezultate, ki jih ustva- 
rijo z delom in upravljanjem družbenih sredstev in trpijo 
materialne in druge posledice ekonomsko nesmotrne in druž- 
beno neodgovorne uporabe teh sredstev. 

Delavcu v združenem delu, ki nevestno ali neuspešno izpol- 
njuje svoje dolžnosti in delovne obveznosti, preneha delovno 
razmerje pod pogoji in na način, ki jih določa zakon. 

4. Organizacija združenega dela oziroma druga družbena 

pravna oseba je imetnica vseh pravic in obveznosti v pravnem 
prometu na vseh sredstvih, s katerimi razpolaga in jih uporab- 
lja v skladu z naravo in namenom teh sredstev in z zakonom. 

Organizacija združenega dela oziroma druga družbena 
pravna oseba odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, 
ki jih upravljajo delavci oziroma drugi delovni ljudje in občani 
v tej organizaciji oziroma v tej osebi. 

5. Delavci v združenem delu v pogojih delovanja tržnih 
zakonitosti in socialističnih samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov ustvarjajo prihodek z menjavo proizvodov dela 
na trgu ali s svobodno menjavo dela. 

Delavci v združenem delu iz ustvarjenega prihodka v različ- 
nih oblikah združevanja dela in sredstev in v drugih oblikah 
poslovanja nadomeščajo porabljena sredstva ter pridobivajo 
in razporejajo dohodek za razširjeno reprodukcijo, rezerve in 
zadovoljevanje svojih osebnih, skupnih in splošnih družbenih 
potreb. 

Delavci za celotno osebno in skupno porabo razporejajo 
del dohodka, sorazmeren z njihovim prispevkom k ustvarjanju 
dohodka, ki so ga dali z živim delom in upravljanjem družbe- 
nih sredstev kot z minulim delom delavca. 

6. Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo 
gospodarske dejavnosti, pridobivajo dohodek z vrednotenjem 
vseh dejavnikov proizvodnje in rezultatov dela na podlagi 
delovanja tržnih zakonitosti. 

Izjemno delavci v organizacijah združenega dela v gospo- 
darskih dejavnostih, določenih z zakonom, v katerih delova- 
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nje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za vrednotenje rezulta- 
tov dela, pridobivajo dohodek tudi s svobodno menjavo dela. 

Z družbeno določenimi splošnimi pogoji gospodarjenja, 
s plani družbenopolitičnih skupnosti in z ukrepi ekonomske 
politike se ne sme kršiti s to ustavo določena samostojnost in 
enakopravnost pri pridobivanju dohodka organizacij združe- 
nega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. 

Če se z aktom organa družbenopolitične skupnosti krši s to 
ustavo določena enakopravnost organizacij združenega dela 
pri pridobivanju dohodka na trgu, se hkrati z aktom te družbe- 
nopolitične skupnosti določi in zagotovi ustrezna kompenza- 
cija pod pogoji in na način, ki jih določa zakon. 

7. Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo 
dejavnost na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, 
zdravstva in socialnega varstva ali drugo družbeno dejavnost, 
pridobivajo dohodek s svobodno menjavo dela neposredno 
z uporabniki njihovih proizvodov in storitev ali v okviru ozi- 
roma prek samoupravnih interesnih skupnosti in drugih oblik 
samoupravnega organiziranja. 

Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo druž- 
bene dejavnosti, pridobivajo v odvisnosti od narave dejavno- 
sti in potreb, ki se zadovoljujejo z njenim opravljanjem, doho- 
dek tudi s prodajo svojih proizvodov in storitev na trgu in 
v odnosih skupnega ustvarjanja dohodka, medsebojno ali 
z delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo druge 
dejavnosti. 

Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo druž- 
bene dejavnosti, in uporabniki njihovih proizvodov in storitev 
enakopravno urejajo pogoje pridobivanja dohodka, ki se 
ustvarja s svobodno menjavo dela, z vrednotenjem vseh 
dejavnikov in rezultatov dela. 

Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo druž- 
bene dejavnosti, imajo pri pridobivanju dohodka enak druž- 
benoekonomski položaj kot delavci v drugih organizacijah 
združenega dela. 

8. Del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih narav- 
nih pogojih ali v izjemno ugodnih pogojih, ustvarjenih s polo- 
žajem kraja dela in poslovanja, se ugotavlja in uporablja 
v skladu s samoupravnim sporazumom in zakonom za razvoj 
organizacije združenega dela, v kateri je bil dosežen, in, kadar 
je to z zakonom določeno, za razvoj materialne osnove dela 
v občini, skupnosti občin, mestni skupnosti in republiki ozi- 
roma avtonomni pokrajini ali za razvoj komunalne infrastruk- 
ture. 

9. Z zakonom se izjemoma lahko pod pogoji, ki jih določa 
ustava, začasno omeji razpolaganje delavcev v organizacijah 
združenega dela z delom sredstev družbene reprodukcije ali 
določi obveznost združevanja dela teh sredstev za financira- 
nje nujnih potreb družbene reprodukcije, določenih z družbe- 
nim planom republike oziroma avtonomne pokrajine, kadar je 
zadovoljevanje teh potreb nenadomestljiv pogoj za življenje in 
delo občanov ali gospodarski in družbeni razvoj in če se na 
samoupravni podlagi sredstva za financiranje teh potreb niso 
mogla oziroma se ne morejo zagotoviti. 

Organizacije združenega dela imajo v skladu z zakonom 
pravico do vračila obvezno združenih sredstev družbene 
reprodukcije in pravico do nadomestila za uporabo teh sred- 
stev oziroma pravico do določenih olajšav. 

Upravljanje za obvezno združenim delom sredstev družbene 
reprodukcije temelji na samoupravnih podlagah. 

10. Delavci v organizacijah združenega dela, ki združujejo 
sredstva ali delo in sredstva zaradi skupnega poslovanja ob 
skupnem riziku, imajo pravico, da na tej podlagi skupaj in 
enakopravno, sorazmerno s sredstvi oziroma z delom in sred- 
stvi, ki jih združujejo, upravljajo to poslovanje, odločajo 
o skupnem dohodku in skupnem prihodku, določajo obvez- 
nosti in odgovornosti za skupni riziko ter druge medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti iz združevanja sredstev 
oziroma dela in sredstev. 

Delavci v organizacijah združenega dela, ki ustanovijo novo 
delovno organizacijo in združijo sredstva, imajo na tej podlagi 
enake pravice, obveznosti in odgovornosti kot delavci kadar 
združijo sredstva v obstoječo organizacijo združenega dela. 

11. Za razširitev materialne osnove dela lahko organizacije 
združenega dela zbirajo denarna in druga sredstva občanov 
in jim poleg vračila vrednosti teh sredstev zagotovijo tudi 
nadomestilo za njihovo uporabo v obliki obresti oziroma 
določenih ugodnosti v skladu z zakonom. 

Občani lahko vlagajo denarna in druga sredstva v organiza- 
cijo združenega dela ob skupnem riziku in imajo na tej pod- 

lagi pravico do vračila vrednosti teh sredstev in do nadome- 
stila na njihovo uporabo v odvisnosti od rezultatov, ki jih 
doseže ta organiizacija, ter pravico, da so obveščeni o rezulta- 
tih uporabe teh sredstev, kot tudi pravico do sodelovanja pri 
odločanju o določenih zadevah v zvezi z uporabo vloženih 
sredstev v skladu z zveznim zakonom. 

Občani lahko obdržijo lastninsko pravico na vloženih sred- 
stvih, razen v primerih, ki jih določa zvezni zakon. 

Organizacija združenega dela lahko za zbrana oziroma vlo- 
žena sredstva občanov izdaja vrednostne papirje pod pogoji 
in na način, ki jih določa zvezni zakon. 

12. Delavci, ki opravljajo strokovna, administrativna, 
pomožna in druga dela za kmetijsko ali drugo zadrugo, banko 
ali drugo finančno organizacijo, zavarovalno organizacijo, 
samoupravno intersno skupnost in drugo samoupravno orga- 
nizacijo in skupnost ali njihovo združenje, za družbenopoli- 
tično organizacijo ali drugo družbeno organizacijo, društvo in 
organe družbenopolitične skupnosti, lahko ustanovijo delovno 
skupnost pod pogoji, ki jih določa zakon. Delavci v takšni 
delovni skupnosti imajo pravico do sredstev za osebno in 
skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu ter 
osnovami in merili za delitev, ki veljajo v organizacijah združe- 
nega dela. Ti delavci imajo tudi druge samoupravne pravice 
v skladu z naravo del, ki jih opravljajo, ter odgovornostjo 
organizacij, skupnosti in organov, za katere opravljajo dela za 
uresničevanje njihovih funkcij in nalog. 

Na delovne skupnosti, ki opravljajo dela za samoupravno 
interesno skupnost in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti in njihova združenja, družbenopolitične organiza- 
cije in druge družbene organizacije, društva in organe druž- 
benopolitičnih skupnosti, se ne morejo prenašati pravice, 
pooblastila in odgovornosti organizacij, skupnosti in orga- 
nov, za katere opravljajo dela. 

13. Delavcu ne more prenehati delovno razmerje, če zaradi 
tehnoloških in drugih zboljšav, ki prispevajo k povečani pro- 
duktivnosti dela in večjemu uspehu organizacij združenega 
dela, njegovo delo v tej organizaciji ni več potrebno, dokler se 
mu ne zagotovi drugo delovno mesto, ki ustreza njegovim 
delovnim sposobnostim, ali se mu na drug način ne zagotovi 
uveljavljanje pravice do dela ali uveljavljanje pravic iz naslova 
dela, določenih z zakonom. 

Z zakonom se lahko določi obveznost združevanja sredstev 
ali zagotavljanja sredstev na drug način za te namene ter 
predpišejo pogoji in način za uporabo teh sredstev. 

14. S 1. točko se nadomesti tretji odstavek 12. člena; 
z 2. točko se dopolni 13. člen; s 3. točko se nadomesti 
15. člen; s 4. točko se nadomesti 24. člen; s 5. točko se 
nadomesti 19. člen; s 6. točko se dopolni 1. oddelek I. 
poglavja drugega dela ustave SFRJ; s 7. točko se 
nadomesti 16. člen; z 8. točko se nadomesti prvi odsta- 
vek 18. člena; z 9. točko se nadomesti 23. člen; z 10. 
točko se nadomesti 26. člen; z 11. točko se nadomesti 
28. člen; z 12. točko se nadomestita prvi in tretji odsta- 
vek 30. člena, s 13. točko pa se nadomestita četrti in 
peti odstavek 32. člena ustave SFRJ. 

Razveljavijo se drugi odstavek 14. člena, 29. člen in 
drugi odstavek 32. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA X 

1. Delavci svobodno združujejo delo in družbena sredstva 
v pogojih blagovne proizvodnje in delovanja tržnih zakonito- 
sti, da bi opravljali gospodarske in družbene dejavnosti in 
pridobivali dohodek na trgu ali v razmerjih svobodne menjave 
dela. 

Delavci svobodno odločajo o oblikah svojega samouprav- 
nega in delovnega organiziranja in o oblikah združevanja, 
povezovanja in sodelovanja organizacij združenega dela, 
o interesih, ki jih v njih uresničujejo, in o obsegu združevanja 
svojega dela in družbenih sredstev. 

2. Delovna organizacija je samostojna samoupravna organi- 
zacija ter ekonomska in poslovna celota, v kateri so delavci 
povezani s skupnimi interesi pri delu z družbenimi sredstvi. 

Delovna organizacija na področju gospodarskih dejavnosti 
je temeljni subjekt tržnega poslovanja, delovna organizacija 
na področju družbenih dejavnosti pa je temeljni subjekt svo- 
bodne menjave dela. 

.poročevalec 3 



Delovno organizacijo lahko ustanovijo organizacije združe- 
nega dela, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skup- 
nosti in druge družbeno pravne osebe. 

Družbenopolitična skupnost lahko ustanovi delovno orga- 
nizacijo, če je opravljanje dejavnosti te organizacije nenado- 
mestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih 
organizacij na določenem območju ali če je to nujno za delo 
organov te družbenopolitične skupnosti. 

Pod pogoji in na način, ki jih predpisuje zakon, lahko 
ustanovijo delovno organizacijo delovni ljudje in občani, da 
uresničujejo svojo pravico do dela in druge svoje interese. 

Delovno organizacijo lahko v skladu z zakonom ustanovijo 
tudi civilne pravne osebe. 

3. S statutom delovne organizacije se določi, katere pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti, ki jih imajo po tej ustavi 
delavci v organizaciji združenega dela, uveljavljajo delavci 
v delovni organizaciji kot celoti, katere pa v posameznih delih 
delovne organizacije, v katerih so delavci organizirali 
temeljne organizacije združenega dela ali druge oblike svo- 
jega organiziranja. 

4. Delovna organizacija je imetnica vseh pravic in obvezno- 
sti v pravnem prometu na vseh sredstvih, s katerimi razpolaga 
in ki jih uporablja. 

S statutom delovne organizacije se lahko določi, da imajo 
določene pravice in obveznosti v pravnem prometu deli 
delovne organizacije, v katerih so delavci organizirali 
temeljne organizacije združenega dela ali druge oblike svo- 
jega organiziranja. 

5. Delovne organizacije se lahko združujejo v sestavljene 
organizacije združenega dela, poslovna združenja, skupno- 
sti in druge oblike organizacij združenega dela. 

S samoupravnim sporazumom se določi, katere pravice, 
obveznosti in odgovornosti delavcev v delovni organizaciji se 
uresničujejo v sestavljeni organizaciji združenega dela in 
v drugih oblikah organizacij združenega dela. 

S samoupravnim sporazumom se lahko določi, katere pra- 
vice in obveznosti delovne organizacije v pravnem prometu 
uresničuje sestavljena organizacija združenega dela. 

6. Organizacije združenega dela, ki kot enotni tehnološki 
sistemi opravljajo dejavnosti na področju elektrogospodar- 
stva, železniškega prometa in poštno-telefonsko-telegraf- 
skega prometa, se obvezno združujejo v skupnosti za 
območje Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Delavci v teh organizacijah so dolžni v teh sistemih zagoto- 
viti tehnično funkcionalnost pri delu in na tej podlagi tehnolo- 
ško enotnost delovnega procesa, smotrno in učinkovito delo- 
vanje teh sistemov in njihovih posameznih delov v vsej Soci- 
alistični federativni republiki Jugoslaviji v skladu s potrebami 
in interesi družbenoekonomskega razvoja države in s potre- 
bami in interesi uporabnikov proizvodov in storitev. 

V teh skupnostih se z urejanjem medsebojnih razmerij 
v skladu z enotnim sistemom socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov zagotavlja enakopravnost 
združenih organizacij na enotnem jugoslovanskem trgu in 
pridobivanje dohodka v odvisnosti od učinkovitosti njihovega 
poslovanja, določajo skupna merila za oblikovanje cen njiho- 
vih proizvodov in storitev, sprejemajo skupni razvojni načrti in 
programi skupnega vključevanja v mednarodno delitev dela. 

Zvezni zakon ureja pogoje in način za obvezno združene- 
vanja teh organizacij v skupnosti ter temelje njihovega delo- 
vanja. 

Če se te organizacije samoupravno ne združijo v skupnost 
za območje Socialistične federativne republike Jugoslavije ali 
na samoupravni podlagi ne uredijo ciljev združevanja in med- 
sebojnih odnosov, določenih s to ustavo, se z zveznim zako- 
nom ustanovi skupnost oziroma začasno uredijo ti cilji zdru- 
ževanja in medsebojna razmerja. 

Z zveznim zakonom se lahko določi obveznost združitve 
organizacij združenega dela v skupnosti in druge oblike pove- 
zovanja in sodelovanja tudi na drugih področjih, kadar je 
tehnološka enotnost sistemov na teh področjih pomembna za 
vso državo. 

7. S 1. do 5. točko se nadomestijo 34. do 38. člen, s 6. 
točko pa se dopolni 2. oddelek I. poglavja drugega dela 
ustave SFRJ. 
Razveljavi se 43. člen ustave SFRJ. 

Banko ustanovijo družbene pravne osebe z aktom o ustano- 
vitvi in z vlaganjem sredstev v sklade banke. 

Banka je lahko skupaj z drugimi bankami ali z drugimi 
z zakonom določenimi osebami ustanoviteljica druge banke 
ali druge finančne organizacije. 

2. Banka posluje s sredstvi, vloženimi v njene sklade, in 
z drugimi zbranimi ali sposojenimi sredstvi. 

Ustanovitelji banke odgovarjajo za obveznosti banke do 
višine sredstev, ki so jih vložili v njene sklade. 

3. Banko upravljajo družbene pravne osebe, ki so jo usta- 
novile in so vložile sredstva v njene sklade, v odvisnosti od 
višine teh sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi oziroma 
njenim statutom. 

Organ upravljanja banke je skupščina banke, ki jo sestav- 
ljajo delegati ustanoviteljev. 

4. Druge osebe, ki so vložile sredstva v sklade banke, 
postanejo ustanoviteljice s pravicami, obveznostmi in odgo- 
vornostmi, določenimi z aktom o ustanovitvi oziroma statu- 
tom banke. 

5. Dobiček, ki ga ustvari banka s svojim poslovanjem, se 
razporedi z odločitvijo skupščine banke v rezerve ter na del, ki 
se izplača vlagateljem oziroma vloži v druge sklade banke 
v sorazmerju s sredstvi, ki so jih vložili v banko. 

6. Medsebojna razmerja ustanoviteljev banke, upravljanje 
banke in poslovanje banke urejata akt o ustanovitvi banke in 
njen statut. 

7. S tem amandmajem se nadomesti 39. člen ustave 
SFRJ. 

AMANDMA XII 

1. Zavarovalna organizacija je samostojna samoupravna 
organizacija za zavarovanje premoženja in oseb in za oprav- 
ljanje drugih zavarovalnih zadev. 

Zavarovalno organizacijo ustanovijo družbene pravne 
osebe in z zakonom določene druge osebe ž aktom o njeni 
ustanovitvi in z vlaganjem sredstev v začetne varnostne 
sklade. 

Ustanovitelji zavarovalne organizacije odgovarjajo za 
obveznosti organizacije do višine sredstev, ki so jih vložili 
v njene sklade. 

2. Zavarovalno organizacijo upravljajo ustanovitelji organi- 
zacije. 

Pravico sodelovati pri upravljanju zavarovalne organizacije 
imajo občani in drugi zavarovanci v skladu z aktom o ustano- 
vitvi organizacije oziroma njenim statutom. 

Organ upravljanja zavarovalne organizacije je skupščina 
organizacije, ki jo sestavljajo delegati ustanoviteljev organiza- 
cije in zavarovancev. 

3. Dobiček, ki ga ustvari zavarovalna organizacija, se raz- 
poredi v varnostne rezerve ter na del, ki se izplača ustanovite- 
ljem oziroma vloži v njene druge sklade v sorazmerju s sred- 
stvi, ki so jih ustanovitelji vložili v organizacijo. 

4. S tem amandmajem se nadomesti 42. člen ustave 
SFRJ. 

AMANDMA XIII 

1. Tuja oseba lahko vloži sredstva v organizacijo združe- 
nega dela, banko ali drugo finančno organizacijo, zadrugo in 
v druge oblike sodelovanja in skupnega poslovanja. 

Tuja oseba lahko skupaj z domačimi osebami ustanovi 
mešano podjetje, banko ali drugo finančno organizacijo, 
pogodbeno organizacijo združenega dela, lahko pa ustanovi 
tudi lastno podjetje. 

Položaj in pravice tuje osebe ureja zvezni zakon. 
2. Tuja oseba ima pravico, da v času, ko so sredstva vlo- 

žena, sodeluje pri upravljanju skupnega poslovanja, pravico 
do transferja dobička in do vračila vloge ter druge pravice, 
določene s pogodbo. 

Teh pravic tuje osebe ni mogoče zmanjšati z zakonom ali 
z drugim predpisom. 

3. Pravice in obveznosti delavcev v podjetju, skupni banki 
ali drugi skupni finančni organizaciji in pogodbeni organiza- 
ciji združenega dela se uredijo s kolektivno pogodbo. AMANDMA XI 

1. Banka je samostojna samoupravna finančna organiza- 
cija, ki opravlja depozitne, kreditne in druge bančne posle. 

4. S tem amandmajem se nadomesti 27. člen ustave 



AMANDMA XIV 

1. Delavci in drugi delovni ljudje imajo pravico, če je to 
z ustavo določeno pa tudi dolžnost, da neposredno ali prek 
svojih organizacij ali skupnosti s samoupravnim sporazumom 
ustanovijo samoupravne interesne skupnosti ali druge oblike 
samoupravnega organiziranja, da bi zadovoljevali svoje 
osebne in skupne potrebe in interese ter s temi potrebami in 
interesi usklajevali delo. 

2. Delavci in drugi delovni ljudje, ki na področju izobraže- 
vanja, znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti zadovoljujejo svoje 
osebne in skupne potrebe in interese, kadar so te potrebe in 
interesi hkrati tudi potrebe in interesi družbe, ter delavci 
v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na 
teh področjih, ustanovijo samoupravno interesno skupnost 
ali drugo obliko samoupravnega organiziranja, v kateri ena- 
kopravno in skupno odločajo o upravljanju teh dejavnosti 
v skladu s skupnimi interesi, določajo politiko razvoja in 
pospeševanja teh dejavnosti in zadovoljujejo druge skupne 
potrebe in interese. 

3. Da bi zagotovili svojo socialno varnost, ustanavljajo 
delovni ljudje samoupravne interesne skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ali druge oblike samou- 
pravnega organiziranja, v katerih združujejo sredstva v ta 
namen in določajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti in 
minulega dela svoje skupne in posamične obveznosti in pra- 
vice, ki jih v njih uresničujejo. 

4. Zvezni zakon lahko določi obveznost ustanovitve inte- 
resnih skupnosti ali drugih oblik samoupravnega organizira- 
nja za graditev in upravljanje stanovanj za aktivne vojaške 
osebe in civilne osebe v oboroženih silah Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije ter za delavce in funkcionarje 
zveznih organov. 

5. Medsebojna razmerja v samoupravnih interesnih skup- 
nostih in drugih oblikah samoupravnega organiziranja, 
v katerih se uresničujejo razmerja svobodne menjave dela, se 
urejajo tako, da se delavcem in drugim delovnim ljudem, ki 
v njih združujejo sredstva, zagotavlja pravica odločati o teh 
sredstvih, in delavcem organizacij združenega dela, ki oprav- 
ljajo dejavnosti na področjih, za katera je bila ustanovljena 
interesna skupnost oziroma druga oblika organiziranja, da 
v razmerjih svobodne menjave dela uveljavljajo enak družbe- 
noekonomski položaj kot delavci v drugih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

6. Z zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti, ki temelji na zakonu, se določijo načela za 
organiziranje in urejanje medsebojnih razmerij v samoupravni 
interesni skupnosti ali drugi obliki samoupravnega organizi- 
ranja, za katero je z ustavo določena obveznost ustanovitve. 

Če v določenem roku ni ustanovljena samoupravna inte- 
resna skupnost ali druga oblika samoupravnega organizira- 
nja, za katero je z ustavo določena obveznost ustanovitve, se 
z zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopolitične 
skupnosti, ki temelji na zakonu, ustanovi skupnost oziroma 
druga oblika samoupravnega organiziranja in začasno ure- 
dijo njena organizacija in medseboina razmerja v njej. 

7. Če samoupravna interesna skupnost ali druga oblika 
samoupravnega organiziranja, za katero je z ustavo določena 
obveznost ustanovitve, ne odloči o vprašanju, od katerega je 
bistveno odvisno njeno delo, lahko skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti pod pogoji in po postopku, ki jih predpisuje 
zakon, s svojo odločitvijo začasno uredi to vprašanje. 

8. Proti samoupravni interesni skupnosti ali drugi obliki 
samoupravnega organiziranja so dovoljeni z zakonom dolo- 
čeni začasni ukrepi v primerih in pod pogoji, v katerih so taki 
ukrepi dovoljeni proti organizaciji združenega dela. 

9. S tem amandmajem se nadomesitijo 51. do 59. člen 
ustave SFRJ. 

AMANDMA XV 

1. Delavci in drugi delovni ljudje s planiranjem dela in 
razvoja organizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter s planiranjem gospodarskega in 
družbenega razvoja družbenopolitičnih skupnosti v pogojih 
delovanja tržnih zakonitosti in ekonomske samostojnosti 

organizacij združenega dela, opirajoč se na znanstvena spoz- 
nanja in na njih temelječe ocene razvojnih možnosti, usmer- 
jajo materialni in družbeni razvoj v skladu s svojimi na samou- 
pravni podlagi določenimi skupnimi interesi. 

2. Organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti samostojno planirajo svoje delo in 
razvoj. 

Za samoupravne organizacije in skupnosti, ki opravljajo 
dejavnost ali dela posebnega družbenega pomena, se lahko 
z zakonom določi obveznost sprejemanja planov. 

3. Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost 
v okviru enotnega tehnološkega sistema, pomembnega za 
vso državo, sprejmejo svoj in skupni razvojni plan v skladu 
s potrebami uporabnikov njihovih proizvodov in storitev in 
v skladu s skupnimi razvojnimi interesi in cilji, ki so določeni 
z družbenim planom Jugoslavije. 

4. Družbenopolitične skupnosti sprejemajo družbene 
plane, s katerimi se v skladu s skupnimi interesi in cilji, 
določenimi na samoupravni podlagi, določata skupna raz- 
vojna in ekonomska politika. Družbenopolitične skupnosti 
sprejemajo ekonomske in druge ukrepe, s katerimi se organi- 
zacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti usmerjajo oziroma spodbujajo k uresničevanju 
skupne razvojne politike. 

Družbeni plan družbenopolitične skupnosti določa tudi 
cilje in naloge, s katerimi se uresničuje poseben družbeni 
interes z delovanjem samoupravnih organizacij in skupnosti, 
ki opravljajo te dejavnosti ali dela. 

5. Organi družbenopolitičnih skupnosti s predpisi in ukrepi 
ustvarjajo pogoje za uresničevanje družbenih planov in so za 
to odgovorni. 

6. S tem amandmajem se nadomestijo 69. do 72. 
člen in 74. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XVI 

1. Z družbenim sistemom informiranja se zagotavljajo evi- 
dentiranje, zbiranje, obdelava, izkazovanje in izmenjava 
podatkov, dejstev in informacij, ki so pomembni za življenje, 
delo, razvoj in odločanje na vseh področjih družbenega življe- 
nja, ter dostopnost teh podatkov, dejstev in informacij. 

2. Evidenco in informacijsko-analitične zadeve o razpolaga- 
nju z družbenimi sredstvi in nadzorstvo nad pravilnostjo 
podatkov o razpolaganju s temi sredstvi, zakonitostjo razpola- 
ganja z družbenimi sredstvi in izpolnjevanjem obveznosti 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti in druge 
zadeve, ki jih določa zakon, opravlja služba družbenega knji- 
govodstva. 

3. S 1. točko se nadomesti prvi odstavek 75. člena, z 2. 
točko pa prvi odstavek 77. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XVII 

1. Delovni ljudje in občani svobodno združujejo svoje delo 
in sredstva oziroma samo svoje delo ali samo svoja sredstva 
v zadrugah in drugih oblikah združevanja, medsebojno in 
z delom delavcev v združnem delu. 

Kadar to zahteva družbeni interes, se lahko z zakonom 
izjemno določijo dejavnosti oziroma zadeve, ki jih ni mogoče 
opravljati v teh oblikah združevanja. 

Delovni ljudje in občani svoja medsebojna razmerja v teh 
oblikah združevanja sporazumno urejajo po načelih prosto- 
voljnosti, enakopravnosti, vzajemnosti in solidarnosti. 

2. Delovni ljudje in občani imajo pravico, da ustanavljajo 
kmetijske, obrtne, stanovanjske, hranilno-kreditne in potroš- 
niške zadruge, zadruge za izvajanje intelektualnih storitev in 
druge proizvajalne ali storitvene zadruge. 

Zadruga je samostojna samoupravna organizacija zadruž- 
nikov. 

Zadružnik obdrži lastninsko pravico na sredstvih, združenih 
v zadrugi, če jih s pogodbo m prenesel v skupno lastnino 
zadružnikov, v zadružno lastnino ali družbeno lastnino. 

O sredstvih, ki jh zadruga ustvari s svojim poslovanjem, 
odločajo zadružniki samostojno v skladu s statutom zadruge. 
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Za razširitev materialne osnove dela lahko zadruga zbira 
denarna in druga sredstva občanov. 

3. S tem amandmajem se nadomesti 65. člen ustave 
SFRJ. 

AMANDMA XVIII 

1. Kmetje lahko združujejo svoje delo, zemljišče oziroma 
druga sredstva v kmetijskih zadrugah in drugih oblikah zdru- 
ževanja kmetov ali pa jih lahko združujejo z delavci v organi- 
zacijah združenega dela. 

2. Kmetje ustanovijo kmetijsko zadrugo z aktom o ustanovi- 
tvi, s katerim določijo pogoje združevanja, skupne interese in 
cilje ter svoje posamične in skupne pravice in obveznosti, ki jih 
uresničujejo oziroma izvršujejo v zadrugi. 

Oblike organiziranja in razmerja v zadrugi ureja statut 
zadruge, medsebojne pravice in obveznosti zadružnikov in 
zadruge pa se uredijo s pogodbo. 

3. Kmetje obdržijo lastninsko pravico na zemljišču, delovnih 
sredstvih oziroma drugih sredstvih, ki jih združijo v kmetijski 
zadrugi. 

Kmetje lahko ta sredstva s pogodbo prenesejo v skupno 
lastnino zadružnikov, zadružno lastnino ali v družbeno last- 
nino. 

4. Dobiček, ki ga zadruga ustvari s svojim poslovanjem, 
razporedijo člani zadruge na sredstva, ki gredo članom 
zadruge glede na prispevek, ki so ga s svojim delom in 
sredstvi, združenimi v zadrugi, dali k ustvarjanju tega 
dobička, in na sredstva, ki se vključijo v sklade zadruge, ter za 
druge potrebe. 

5. Zadružnik, ki je svoje delo, zemljišče oziroma druga 
sredstva združil v zadrugi, ima ob izstopu iz zadruge ali ob 
njenem prenehanju pravico do vračila zemljišča oziroma dru- 
gih sredstev, na katerih je obdržal lastninsko pravico, oziroma 
pravico do vračila vrednosti sredstev, ki jih je združil 
v zadrugi, in pravico do dela sredstev v skladih zadruge, 
ustvarjenega z njenim poslovanjem, pod pogoji, ki jih dolo- 
čata pogodba in statut v skladu z zakonom. 

6. S tem amandmajem se nadomesti 62. člen ustave 
SFRJ. 

1. Delovnim ljudem je zajamčena pravica, da samostojno 
opravljajo dejavnosti z osebnim delom. 

To pravico delovni ljudje uveljavljajo z osebnim delom ozi- 
roma z osebnim delom in s sredstvi, ki so lastnina občanov. 

Kadar to zahteva narava teh dejavnosti ali poseben druž- 
beni interes, se lahko z zakonom izjemno določijo dejavnosti, 
ki jih ni mogoče samostojno opravljati z osebnim delom. 

Z zakonom se lahko določijo pogoji za samostojno oprav- 
ljanje dejavnosti z osebnim delom. 

2. Delovnim ljudem, ki samostojno opravljajo dejavnost 
z osebnim delom, je zajamčena pravica, da uresničujejo 
z ustavo določeni položaj v socialističnih družbenoekonom- 
skih odnosih, da razpolagajo z ustvarjenimi rezultati svojega 
dela in na tej podlagi zadovoljujejo svoje osebne in družbene 
potrebe ter da na podlagi svojega prispevka zagotavljajo 
svojo socialno varnost po načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

3. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom, svobodno združujejo svoje delo in svoja sredstva 
oziroma samo svoje delo ali samo svoja sredstva v različne 
oblike združevanja. Z zakonom se lahko določijo pogoji za to 
združevanje. 

4. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom, lahko neposredno ali prek svojih oblik združeva- 
nja združujejo svoje delo in svoja sredstva oziroma samo 
svoje delo ali samo svoja sredstva z organizacijami združe- 
nega dela v različnih oblikah kooperacije in trajnejšega sode- 
lovanja. 

Ti delovni ljudje skupaj in enakopravno z delavci v združe- 
nem delu z družbenimi sredstvi v teh oblikah kooperacije in 
trajnejšega sodelovanja upravljajo skupne zadeve, odločajo 
o skupno ustvarjenem dohodku in so udeleženi pri njegovi 
delitvi glede na svoj prispevek, ki so ga dali k ustvarjanju tega 
dohodka. 

5. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 

nim delom, lahko zaposlujejo delavce v mejah, določenih 
z zakonom. 

Pogodbe o zaposlovanju sklepajo ti delovni ljudje in pri njih 
zaposleni delavci v skladu s kolektivno pogodbo, ki jo skle- 
neta sindikat in ustrezna gospodarska zbornica oziroma 
drugo združenje, v katerem so zastopani ti delovni ljudje. 
S kolektivno pogodbo so delavcem, ki jih ti delovni ljudje 
zaposlujejo, zagotovljene pravice do sredstev za zadovoljeva- 
nje osebnih in skupnih potreb ter druge pravice, določene 
z zakonom. 

Na tej podlagi lahko zaposlujejo delavce tudi zadruge ter 
druge oblike združevanja dela in sredstev delovnih ljudi, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, ter občani 
in civilne pravne osebe. 

6. S tem amandmajem se nadomestijo 31., 64., 66. in 
68. člen ustave SFRJ, naslov 6. oddelka I. poglavja 
drugega dela ustave SFRJ pa se nadomesti z naslovom 
»Samostojno osebno delo«. 

AMANDMA XX 

1. Delovni človek lahko ustanovi pogodbeno organizacijo 
združenega dela in v njej na samoupravni podlagi združuje 
svoje delo in sredstva z delom drugih oseb. 

Poslovodji in delavcem v pogodbeni organizaciji združe- 
nega dela gredo na podlagi njihovega dela sredstva za zado- 
voljevanje osebnih in skupnih potreb. 

Poslovodji gredo na podlagi sredstev, ki jih je vložil 
v pogodbeno organizacijo združenega dela, pravica do vra- 
čila vrednosti teh sredstev in pravica do deleža v dohodku 
v skladu z načeli, ki veljajo za združevanje družbenih sredstev 
v organizacijah združenega dela, ter pravica, da ponovno 
vloži sredstva. 

V pogodbeni organizaciji združenega dela lahko združijo 
svoja sredstva tudi drugi delovni ljudje in občani. 

2. S tem amandmajem se nadomestita prvi in tretji 
odstavek 67. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXI 

1. Občanom je zajamčena lastninska pravica na stanovanj- 
skih hišah in stanovanjih, delovnih sredstvih, poslovnih stav- 
bah in poslovnih prostorih. 

Lastnik lahko stanovanjsko hišo ali stanovanje, delovna 
sredstva, poslovno stavbo ali poslovni prostor da v uporabo 
drugemu in na tej podlagi pridobiva dohodek pod pogoji in na 
način, ki jih določa zakon. 

2. Kmetom je zajamčena lastninska pravica na kmetijskem 
obdelovalnem zemljišču, ki meri največ 30 hektarov na 
kmečko gospodarstvo. 

Zakon lahko določi, da sme kmetijsko obdelovalno zem- 
ljišče, na katerem imajo kmetje lastninsko pravico, v hribov- 
skih in planinskih krajih meriti več kot 30 hektarov na kmečko 
gospodarstvo. 

3. S 1. točko se nadomesti drugi odstavek 78. člena, 
z 2. točko pa se nadomestita prvi in drugi odstavek 80. 
člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXII 

1. Delavci v organizaciji združenega dela sprejmejo statut 
z referendumom. 

Statut je sprejet, če se zanj izjavi večina delavcev v organi- 
zaciji združenega dela. 

S statutom se lahko določijo tudi druga vprašanja, o katerih 
delavci v organizacijah združenega dela odločajo z referendu- 
mom in z drugimi oblikami osebnega izjavljanja, in določi, 
kdaj je odločitev sprejeta. 

2. V organizaciji združenega dela se ustanovi delavski svet 
oziroma organ upravljanja, ki mu ustreza po položaju in 
funkciji. 

Delavski svet je organ upravljanja organizacije združenega 
dela. 

V organizaciji združenega dela z manjšim številom delavcev 
opravljajo funkcijo delavskega sveta vsi delavci. 

Delavski svet sprejema samoupravne splošne akte in sklepa 

AMANDMA XIX 

6 poročevalec 



samoupravne sporazume, odloča o načrtovanju dela in raz- 
voja, določa temelje poslovne politike, voli, imenuje in razre- 
šuje poslovodne in izvršilne organe, usmerja in nadzira njihov 
delo in opravlja druge zadeve, ki so določene s statutom 
organizacije združenega dela. 

Določene izvršilne funkcije v organizacijah združenega 
dela se lahko zaupajo izvršilnim organom delavskega sveta: 

Organizacije združenega dela, ki združujejo delo in sred- 
stva, lahko ustanovijo skupni organ za upravljanje zadev 
skupnega pomena. 

3. Delavski svet sestavljajo delegati delavcev delov organi- 
zacije združenega dela. 

Sestava delavskega sveta organizacije združenega dela 
mora ustrezati socialni strukturi delavcev v organizaciji zdru- 
ženega dela. 

V delavski svet organizacije združenega dela ne morejo biti 
izvoljeni individualni poslovodni organ, predsednik in član 
kolegijskega poslovodnega organa. 

Delegati v delavskem svetu delajo po smernicah delavcev, 
ki so jih izvolili, in so jim za svoje delo odgovorni. 

4. Vsaka organizacija združenega dela ima individualni ali 
kolegijski poslovodni organ. 

Poslovodni organ izvršuje odločitve delavskega sveta in 
odločitve, sprejete z osebnim izjavljanjem delavcev. 

Poslovodni organ organizira delovni proces in ga vodi, vodi 
poslovanje organizacije združenega dela in samostojno od- 
loča. 

5. Poslovodni organ v organizaciji združenega dela se ime- 
nuje na podlagi javnega razpisa. 

Zakon lahko predpiše pogoje, pod katerimi se sme poslo- 
vodni organ razrešiti, še preden poteče čas, za katerega je bil 
imenovan. 

6. Delavci v delovnih skupnostih uresničujejo samouprav- 
ljanje v skladu z naravo del, ki jih opravljajo, interesi, zaradi 
katerih so delovne skupnosti ustanovljene, in v skladu z za- 
konom. 

7. S 1. točko tega amandmaja se nadomestita drugi 
in tretji odstavek 106. člena; z 2. točko se nadomestijo 
99. in 100. člen ter četrti odstavek 102. člena; s 3. točko 
se nadomesti 101. člen; s 4. točko se nadomesti prvi 
odstavek 103. člena; s 5. točko se nadomestita drugi in 
peti odstavek 104. člena, s 6. točko pa se dopolni I. 
poglavje drugega dela ustave SFRJ. 

Razveljavijo se 105. in 109. člen in tretji odstavek 121. 
člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXIII 

1. Občine sodelujejo med seboj po načelih prostovoljnosti 
in solidarnosti, združujejo sredstva in ustanavljajo skupne 
organe, organizacije in službe za opravljanje zadev skupnega 
pomena in za zadovoljevanje skupnih potreb in se lahko 
združujejo v skupnosti občin. 

Ustava lahko določi obvezno združitev občin v skupnosti 
občin kot posebne družbenopolitične skupnosti, na katere se 
prenesejo in katerim se poverijo določene zadeve iz pristojno- 
sti republike oziroma avtonomne pokrajine in občin. 

V mestu, na območju katerega je ustanovljeno več občin, se 
ustanovi mestna skupnost kot posebna družbenopolitična 
skupnost, v kateri se zagotavlja planiranje družbenoekonom- 
skega razvoja, prostorsko in urbanistično urejanje in zadovo- 
ljevanje komunalnih potreb. Občine lahko v skupnem interesu 
poverijo mestni skupnosti tudi druge pravice in dolžnosti. 
Republika oziroma avtonomna pokrajina lahko mestni skup- 
nosti poveri določene zadeve iz svoje pristojnosti. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 119. člen ustave 
SFRJ. 

AMANDMA XXIV 

1. Delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah 
oblikujejo svoje delegacije za neposredno uresničevanje svo- 
jih pravic, dolžnosti in odgovornosti in za organizirano ude- 
ležbo pri opravljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti. 

V temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih obli- 
kujejo delegacije: 

1) delavci v delovni organizaciji, kadar je to določeno s sta- 
tutom delovne organizacije, pa delavci v temeljni organizaciji 
združenega dela in v drugi obliki organiziranja v delovni 
organizaciji; 

2) delovni ljudje v delovnih skupnostih ter aktivne vojaške 
osebe in civilne osebe v službi v oboroženih silah Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije na način, ki ga 
določa zakon; 

3) delovni ljudje, ki delajo v kmetijski, obrtni in v drugih 
dejavnostih z delovnimi sredstvi, na katerih ima kdo lastnin- 
sko pravico, delavci, ki so pri njih zaposleni, in delavci, s kate- 
rimi združujejo svoje delo in delovna sredstva, organizirani 
v zadruge in druge z zakonom določene oblike združevanja, 
ali so v odnosih trajnejšega sodelovanja z organizacijami 
združenega dela in drugimi oblikami združevanja dela in 
sredstev; 

4) delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih. 
Pri oblikovanju delegacij v organizacijah združenega dela 

na področju izobraževanja sodelujejo študentje in učenci pod 
pogoji in na način, ki jih določa zakon. 

Delegacijo oblikujejo delavci v delu delovne organizacije, ki 
trajno opravlja dejavnost na območju občine, na katerem ni 
sedež delovne organizacije. 

V delovni organizaciji,, temeljni organizaciji združenega 
dela ali drugi obliki organiziranja v delovni organizaciji in 
delovni skupnosti z manjšim številom delavcev opravljajo 
funkcijo delegacije vsi delavci. 

Delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih lahko s sta- 
tutom določijo, da funkcijo delegacije opravlja delavski svet 
oziroma neposredno, izvoljeni organ. 

Delovni ljudje v kmetijski dejavnosti, ki ne oblikujejo dele- 
gacije na podlagi združevanja v zadruge in druge oblike 
združevanja dela in sredstev, oblikujejo delegacijo za zbor 
združenega dela za območje krajevne skupnosti ali za 
območje občine. 

Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravljajo umetniško ali drugo kulturno, odvetniško ali drugo 
poklicno dejavnost, oblikujejo delegacijo za zbor združenega 
dela za območje občine. 

Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom, in delavci, ki so pri njih zaposleni, oblikujejo 
delegacijo za zbor združenega dela za območje občine. 

V družbenopolitičnih organizacijah opravljajo funkcijo 
delegacije njihova izvoljena telesa, določena z njihovimi sta- 
tuti oziroma drugimi sklepi. 

2. Delovni ljudje in občani ter njihove delegacije v temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih in družbeno- 
političnih organizacijah predlagajo kandidate za delegate in 
sodelujejo pri določanju kandidatov na način, ki ga določa 
zakon. 

Število določenih kandidatov za delegate na listi kandida- 
tov mora biti večje od števila delegatov, ki se voli. 

Kandidati za delegate se določijo s tajnim glasovanjem. 
3. Delegacije delovnih ljudi in občanov v temeljnih samou- 

pravnih organizacijah in skupnostih, ki imajo skupnega dele- 
gata v ustreznem zboru skupščine družbenopolitične skupno- 
sti, oblikujejo konferenco delegacij ali drugo obliko povezo- 
vanja delegacij, da bi se izoblikovala skupna stališča za delo 
in odločanje tega delegata v skupščini. 

Način oblikovanja in dela konference delegacij in drugih 
oblik povezovanja delegacij se lahko uredi z zakonom. 

4. Delegate v zbor združenega dela in zbor krajevnih skup- 
nosti skupščine občine volijo delovni ljudje in občani v orga- 
nizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih neposredno in s tajnim glasovanjem ali pa 
delegate v te zbore delegirajo delegacije teh organizacij in 
skupnosti v skladu.z ustavo in zakonom. 

Delegate v zbor občin skupščine republike oziroma avto- 
nomne pokrajine volijo delovni ljudje in občani neposredno, 
s splošnim in tajnim glasovanjem, delegate v zbor združenega 
dela skupščine republike oziroma avtonomne pokrajine pa 
volijo delovni ljudje v organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki so povezane 
predvsem z delom in odnosi v družbeni reprodukciji, nepo- 
sredno in s tajnim glasovanjem na način, ki ga določata 
ustava in zakon. 
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Delegat, izvoljen z neposrednim in tajnim glasovanjem, ima 
pravice in dolžnosti člana delegacije samoupravne organiza- 
cije oziroma skupnosti. 

5. Družbenopolitične organizacije v okviru Socialistične 
zveze delovnega ljudstva z dogovorom določijo listo kandida- 
tov za delegate v družbenopolitični zbor skupščine družbeno- 
politične skupnosti iz vrst svojih delegacij na podlagi kandi- 
dacijskega postopka, v katerem sodelujejo člani v temeljnih 
organizacijskih oblikah delovanja teh organizacij. 

Delovni ljudje in občani se na podlagi liste kandidatov 
izjavljajo o izvolitvi delegatov v družbenopolitični zbor skupš- 
čine družbenopolitične skupnosti neposredno, s splošnim in 
tajnim glasovanjem. 

6. S 1. točko se nadomesti 133. člen; z 2. točko se 
dopolni 135. člen; s 3. točko se dopolni 137. člen; 
s 4 točko se nadomesti prvi odstavek 138. člena; s 5. 
točko pa se nadomestijo drugi, tretji in četrti odstavek 
139. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXV 

1. Zakon ali odlok občinske skupščine, ki temelji na 
zakonu, določa način izvrševanja javnih pooblastil, ki so 
poverjena posameznim organizacijam in skupnostim, ter pra- 
vice skupščin in drugih organov družbenopolitičnih skupno- 
sti glede dajanja smernic tem organizacijam in skupnostim in 
opravljanja nadzorstva v zvezi z izvrševanjem javnih poobla- 
stil. 

2. Zakon lahko predpiše obveznost združevanja ali zago- 
tavljanja sredstev na drug način za materialno zagotovilo 
brezposelnih oseb, prekvalifikacijo delavcev in ustvarjanje 
ugodnih pogojev za zaposlovanje nasploh. 

3. Pripadniki narodov in narodnosti Jugoslavije imajo 
v skladu z ustavo in zakonom pravico do pouka v svojem 
jeziku. 

4. Vsi predpisi in drugi splošni akti zveznih organov morajo 
biti v skladu z zveznim zakonom. 

Republiški in pokrajinski zakon ter drugi predpisi in splošni 
akti organov družbenopolitične skupnosti ne smejo biti 
v nasprotju z zveznim zakonom. 

Samoupravni splošni akti ne smejo biti v nasprotju z za- 
konom. 

Če organ, ki odloča v posamičnih stvareh, meni, da zakon, 
drugi predpis ali splošni akt ali samoupravni splošni akt ni 
v skladu z zveznim zakonom oziroma da je v nasprotju z zvez- 
nim zakonom, je dolžan začeti postopek pred Ustavnim sodiš- 
čem Jugoslavije. Do odločbe Ustavnega sodišča Jugoslavije 
se uporablja zvezni zakon. 

5. Zvezni zakon določa načela o ustanavljanju in sestavi 
rednih sodišč in načela o izvolitvi in prenehanju sodniške 
funkcije. 

6. Sodniki rednih sodišč se volijo in razrešujejo na način, 
pod pogoji in po postopku, ki zagotavljajo sposobnost za 
opravljanje sodniške funkcije in neodvisnost sodnikov pri 
sojenju. 

7. Javni tožilec ima pravico in dolžnost, da neposredno 
nižjemu javnemu tožilcu, če je z ustavo določeno pa tudi 
drugemu javnemu tožilcu, daje obvezna navodila za njegovo 
delo. 

Zvezni zakon določa načela o ustanavljanju javnih tožilstev 
ter načela o imenovanju in prenehanju funkcije javnega to- 
žilca. 

8. S 1. točko se nadomesti drugi odstavek 152. čle- 
na; z 2. točko se dopolni 159. člen; s 3. točko se 
nadomesti drugi odstavek 171. členi; s 4. točko se 
nadomesti 207. člen; s 5. točko se dopolni 220. člen; 
s 6. točko se nadomesti drugi odstavek 230. člena, s 7. 
točko pa se dopolni 235. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XXVI 

1. Delavci imajo pravico do stavke pod pogoji, ki jih določa 
zvezni zakon. 

2. S tem amandmajem se dopolni III. poglavje druge- 
ga dela ustave SFRJ. 

AMANDMA XXVII 

1. Republike in avtonomni pokrajini lahko pri uresničeva- 
nju neposrednega sodelovanja v okviru svojih z ustavo dolo- 
čenih pravic in dolžnosti z dogovori določajo skupne temelje 
za urejanje odnosov na posameznih področjih, ustanavljajo 
skupna telesa in prevzemajo druge obveznosti, pomembne za 
uresničevanje skupnih interesov. 

Organi federacije spodbujajo sodelovanje republik in avto- 
nomnih pokrajin in lahko dajejo pobude za sklepanje dogo- 
vorov. 

2. Dogovor zavezuje udeležence, ki so ga sklenili. 
Dogovor določa način izvajanja prevzetih obveznosti in 

odgovornost udeležencev dogovora za izvrševanje teh obvez- 
nosti. 

3. S tem amandmajem se dopolni 244. člen ustave 
SFRJ. 

AMANDMA XXVIII 

1. Odločbe, listine in drugi posamični akti, ki jih izdajo 
državni organi in pooblaščene organizacije, veljajo enako 
v vsej Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

2. Protiustavni so predpisi, drugi akti in dejanja, ki sprav- 
ljajo organizacije združenega dela ali delovne ljudi glede na 
sedež oziroma stalno prebivališče v neenakopraven položaj. 

3. S 1. točko se nadomesti 250. člen, 2. točko pa 
drugi odstavek 254. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXIX 

1. Temelji enotnega jugoslovanskega trga so: 
- enoten denar, enoten monetarni, kreditni in devizni 

sistem, skupna monetarna in devizna politika in skupni teme- 
lji kreditne politike; 

- enotni temelji davčnega sistema in skupni temelji 
davčne politike; 

- skupna politika gospodarskega in družbenega razvoja, 
določena v družbenem planu Jugoslavije, in strategija znan- 
stveno-tehnološkega razvoja Jugoslavije. 

2. Republike in avtonomni pokrajini z medsebojnimi dogo- 
vori usklajujejo davčno politiko in davčni sistem, ki ju dolo- 
čajo oziroma urejajo v mejah svojih pravic in dolžnosti, če to 
zahteva zagotovitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega 
trga. 

3. Dela na področju izvrševanja obveznosti plačevanja 
določenih davkov in drugih davščin oziroma prispevkov posa- 
meznih zavezancev, določenih z zakonom, opravljajo službe 
za družbene prihodke kot družbene službe. 

Službe za družbene prihodke delajo po zakonih in drugih 
predpisih in so v skladu z zakonom odgovorne za njihovo 
uporabo. 

Zvezni zakon ureja položaj in temelje delovanja služb za 
družbene prihodke. 

4. S 1. alineo 1. točke se nadomesti 2. alinea prvega 
odstavka 252. člena; z 2. alineo 1. točke se dopolni prvi 
odstavek 252. člena; s 3. alineo 1. točke se nadomesti 
6. alinea prvega odstavka 252. člena; z 2. točko se 
nadomesti prvi odstavek 265. člena, s 3. točko pa se 
dopolni I. poglavje tretjega dela ustave SFRJ. 

AMANDMA XXX 

1. Družbeni plan Jugoslavije, ki se opira na znanstvena 
spoznanja in upošteva mednarodne ekonomske odnose in 
mednarodne obveznosti Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, določa v pogojih delovanja tržnih zakonitosti in 
ekonomske samostojnosti organizacij združenega dela na 
enotnem jugoslovanskem trgu skupno razvojno in ekonom- 
sko politiko in usmerja gospodarski in družbeni razvoj Jugo- 
slavije v skladu s skupnimi, na samoupravni podlagi določe- 
nimi interesi delavcev v združenem delu in drugih delovnih 
ljudi, ter s skupno dogovorjenimi interesi republik in avto- 
nomnih pokrajin. 
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Družbeni plan Jugoslavije določa ekonomske in druge 
ukrepe oziroma smernice in okvire za ukrepe ekonomske 
politike in druge ukrepe, ki jih organi federacije oziroma 
organi republik in avtonomnih pokrajin v skladu s pravicami 
in dolžnostmi, določenimi z ustavo, sprejemajo zaradi zago- 
tavljanja pogojev za čim skladnejši in stabilnejši razvoj in za 
uresničevanje usklajenih skupnih interesov združenega dela 
oziroma skupnih interesov republik in avtonomnih pokrajin 
na enotnem jugoslovanskem trgu. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 257. člen ustave 
SFRJ. 

AMANDMA XXXI 

1. Monetarni in kreditni sistem sta enotna. 
2. Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin so ustanove enotnega 
monetarnega sistema, ki izvajajo skupno monetarno in 
devizno politiko ter skupne temelje kreditne politike, ki jih 
določa Skupščina SFRJ. 

Narodna banka Jugoslavije izdaja bankovce in kovani 
denar. V skladu s skupno monetarno politiko uravnava 
Narodna banka Jugoslavije količino denarja v obtoku ter 
skupaj z narodnimi bankami republik in narodnima bankama 
avtonomnih pokrajin sprejema ukrepe za izvajanje te politike. 

Narodna banka Jugoslavije predlaga Skupščini SFRJ 
skupno monetarno in devizno politiko ter skupne temelje 
kreditne politike, kot tudi zvezne zakone in druge predpise in 
splošne akte na področju monetarnega, kreditnega in deviz- 
nega sistema ter je za to in za enotno izvajanje in stalno 
spremljanje izvajanja politike in izvrševanja zveznih zakonov 
in drugih predpisov in splošnih aktov na teh področjih odgo- 
vorna Skupščini SFRJ. 

Kadar daje drug pooblaščeni predlagatelj Skupščini SFRJ 
predloge za določanje politike in sprejemanje zveznih zako- 
nov, drugih predpisov in splošnih aktov na teh področjih, ima 
Narodna banka Jugoslavije pravico dati Skupščini SFRJ mne- 
nje o teh predlogih. 

Ukrepi za izvajanje skupne monetarne in devizne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike ne smejo nikogar spra- 
viti v neenakopraven položaj glede opravljanja dejavnosti in 
pridobivanja dohodka. 

3. Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin so v mejah svojih pravic in 
dolžnosti odgovorne za stabilnost valute, za splošno likvid- 
nost plačevanja v državi in nasproti tujini ter za izvajanje in 
spremljanje izvajanja skupne monetarne in devizne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike. 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin samostojno v okviru svo- 
jih pravic in dolžnosti izvajajo z zveznim zakonom ali drugim 
zveznim predpisom oziroma splošnim aktom določene 
ukrepe, s katerimi se uresničujejo cilji in naloge skupne 
monetarne in devizne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike. Poslovne banke in druge finančne organizacije se 
morajo ravnati po sklepih, ki jih izdajajo Narodna banka 
Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki avto- 
nomnih pokrajin za uresničevanje te politike. 

4. Narodna banka Jugoslavije sprejema v depozit sredstva 
federacije ter opravlja kreditne in druge bančne posle za 
potrebe Jugoslovanske ljudske armade in za druge potrebe 
ljudske obrambe, ki jih določa zvezi zakon, in druge z zveznim 
zakonom določene bančne posle za federacijo. 

Poslovanje Narodne banke Jugoslavije za federacijo ozi- 
roma za potrebe Jugoslovanske ljudske armade in druge 
potrebe ljudske obrambe se vodi ločeno od poslovanja v zvezi 
z izvajanjem skupne monetarne in devizne politike ter skup- 
nih temeljev kreditne politike. 

Narodna banka Jugoslavije se ne sme ukvarjati z drugo 
dejavnostjo poslovnih bank. 

Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin se ne smejo ukvarjati z dejavnostjo poslovnih bank. 

5. Narodna banka se sme zadolžiti v tujini samo na podlagi 
zveznega zakona, ki določa namene in uporabnike sredstev. 

6. O zadevah Narodne banke Jugoslavije, ki se nanašajo na 
predlaganje in izvajanje skupne monetarne in devizne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike in na predlaganje zvez- 
nih zakonov in drugih predpisov in splošnih aktov na 

področju enotnega monetarnega, kreditnega in deviznega 
sistema, odloča svet guvernerjev. Svet guvernerjev sprejema 
pri odločanju o teh zadevah sklepe in ukrepe za njihovo 
izvajanje. Sklepe in druge akte s področja poslovanja 
Narodne banke Jugoslavije, o katerih ne odloča svet guver- 
nerjev, sprejema guverner Narodne banke Jugoslavije. Svet 
guvernerjev in guverner Narodne banke Jugoslavije sta 
v mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorna Skupščini SFRJ 
za sklepe in akte, ki jih sprejemata s področja poslovanja 
Narodne banke Jugoslavije. 

Guverner Narodne banke Jugoslavije ima pravico zadržati 
izvršitev sklepov in splošnih aktov sveta guvernerjev, če meni, 
da so v nasprotju z določeno politiko in zveznimi zakoni ter 
drugimi predpisi in splošnimi akti s področja poslovanja 
Narodne banke Jugoslavije, in mora o tem obvestiti Skupš- 
čino SFRJ, ki dokončno odloči. 

Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin morajo pri izvajanju skupne monetarne in devizne 
politike ter skupnih temeljev kreditne politike ravnati v skladu 
s sklepi in ukrepi, ki jih za izvajanje te politike sprejme svet 
guvernerjev v mejah pravic in dolžnosti Narodne banke Jugo- 
slavije. 

7. Politično nadzorstvo nad delom Narodne banke Jugosla- 
vije opravljata zbora Skupščine SFRJ na področjih s svojega 
delovnega področja. 

Pristojni zbor Skupščine SFRJ lahko razveljavi ali odpravi 
predpis in drugi splošni akt Narodne banke Jugoslavije, ki ni 
v skladu s to ustavo, zveznim zakonom in drugim predpisom 
ali splošnim aktom, ki ga je sprejel. 

8. S 1. točko se nadomesti prvi odstavek 259. člena; 
z 2. točko se nadomesti 260. člen; s 3. točko se nado- 
mesti 261. člen; s 4. točko se nadomesti 262. člen; s 5. 
točko se dopolni 263. člen; s 6. točko se nadomesti 
drugi odstavek 263. člena in dopolni 263. člen, s 7. 
točko pa se dopolni 2. oddelek I. poglavja četrtega dela 
ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXII 

1. Republike in avtonomni pokrajini sodelujejo z organi in 
organizacijami drugih držav ter z mednarodnimi organizaci- 
jami v okviru začrtane zunanje politike Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije in mednarodnih pogodb, avto- 
nomni pokrajini, če to določa ustava Socialistične republike 
Srbije, pa tudi v okviru mednarodnega sodelovanja Sociali- 
stične republike Srbije. 

2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 
271. člena ustave SFRJ. , 

AMANDMA XXXIII 

1. Zvezni organi in republiški oziroma pokrajinski organi 
med seboj sodelujejo in drugi druge redno obveščajo o izvr- 
ševanju zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov. 

2. Kadar upravni organi v republikah in avtonomnih pokraji- 
nah neposredno izvršujejo zvezne zakone, druge predpise in 
splošne akte, za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni 
upravni organi, imajo zvezni upravni organi pravico in dolž- 
nost dajati pristojnim republiškim in pokrajinskim upravnim 
organom obvezna navodila za njihovo izvrševanje. 

3. Če pristojni organi, razen zveznih organov, ne izvršujejo 
zveznega zakona, drugega predpisa ali splošnega akta ali ne 
zagotavljajo njegovega izvrševanja, opozori zvezni upravni 
organ na to ustrezen republiški oziroma pokrajinski upravni 
organ in zahteva, da v določenem roku z ustreznimi ukrepi 
zagotovi njegovo izvrševanje. Zvezni upravni organ obvesti 
o tem Zvezni izvršni svet, ta pa obvesti izvršni svet skupščine 
republike oziroma izvršni svet skupščine avtonomne pokra- 
jine. 

Če se kljub opozorilu in sprejetim ukrepom ne zagotovi 
izvrševanje zveznega zakona, drugega predpisa ali splošnega 
akta, za katerega izvrševanje so odgovorni zvezni organi, 
zagotovi Zvezni izvršni svet njegovo izvrševanje in hkrati 
o tem obvesti Skupščino SFRJ. Zvezni izvršni svet lahko 
predlaga Skupščini SFRJ, naj obvesti skupščino republike 
oziroma skupščino avtonomne pokrajine o sprejetih ukrepih 
in postavi vprašanje odgovornosti pristojnega republiškega 
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ali pokrajinskega organa oziroma funkcionarja, ki vodi ta 
organ. 

Ce se kljub opozorilu in sprejetim ukrepom ne zagotovi 
izvrševanje zveznega zakona, drugega predpisa ali splošnega 
akta, za katerega izvrševanje so odgovorni republiški oziroma 
pokrajinski organi, pa bi to lahko povzročilo hujše škodljive 
posledice, Zvezni izvršni svet predlaga Skupščini SFRJ, naj 
zahteva, da skupščina republike oziroma skupščina avto- 
nomne pokrajine sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili izvrševa- 
nje zveznega zakona, drugega predpisa ali splošnega akta, in 
postavi vprašanje odgovornosti pristojnega organa oziroma 
funkcionarja, ki vodi ta organ, lahko pa neposredno zagotovi 
njegovo izvrševanje, o čemer hkrati obvesti Skupščino SFRJ. 

4. Kadar pristojni upravni organi ne izvršijo upravne zadeve, 
določene z zveznim zakonom, drugim predpisom ali splošnim 
aktom, za katerega izvrševanje so odgovorni zvezni upravni 
organi, pa bi to lahko povzročilo škodljive posledice, jo je 
zvezni upravni organ dolžan izvršiti in o tem obvestiti Zvezni 
izvršni svet in izvršni svet skupščine republike oziroma izvršni 
svet skupščine avtonomne pokrajine. 

Zvezni upravni organ je dolžan po pooblastilu Zveznega 
izvršnega sveta izvršiti upravno zadevo, določeno z zveznim 
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom, za katerega 
izvrševanje so odgovorni drugi organi, če ugotovi, da pristojni 
organ v republiki oziroma avtonomni pokrajini kljub opozorilu 
ni izvršil te zadeve, pa bi to lahko povzročilo hujše škodljive 
posledice. Zvezni izvršni svet je dolžan o tem obvestiti Skupš- 
čino SFRJ, skupščino republike oziroma skupščino avto- 
nomne, pokrajine in izvršni svet te skupščine. 

5. Kadar pristojni upravni organi, razen zveznih upravnih 
organov, neposredno opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo nad 
izvrševanjem zveznih zakonov, drugih predpisov ali splošnih 
aktov, imajo zvezni upravni organi pravico in dolžnost začeti 
oziroma zahtevati začetek postopka za ugotavljanje odgovor- 
nosti zaradi neizvrševanja zveznih zakonov, drugih predpisov 
in splošnih aktov, za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni 
organi, ter izvesti tudi druge ukrepe inšpekcijskega nadzor- 
stva, določene z zveznim zakonom. 

Pri izvrševanju zveznih zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov, za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni 
organi, opravljajo inšpekcijske zadeve neposredno zvezni 
upravni organi s pooblastili, določenimi z zveznim zakonom, 
če opravljanje inšpekcijskih zadev z zveznim zakonom ni 
zaupano drugim organom. 

6. Če zvezni organi neposredno izvršujejo zvezne zakone, 
druge predpise in splošne akte, so lahko z zveznim zakonom 
pooblaščeni, da ustanavljajo organe in organizacijske enote 
za posamezna območja z nalogo, da opravljajo določene 
upravne zadeve iz pristojnosti zveznih organov na področju 
mednarodnih odnosov, ljudske obrambe, državne varno$ti, 
carine, devizne in tržne inšpekcije, kontrole prometa blaga in 
storitev čez državno mejo, kontrole mer in plemenitih kovin, 
varnosti zračne plovbe in radijskih zvez. 

7. S 1. do do 4. točko in s prvim odstavkom 5. točke 
se nadomestijo tretji in četrti odstavek 273. člena in 
275. člen; z drugim odstavkom 5. točke se nadomesti 
četrti odstavek 364. člena, s 6. točko pa se nadomesti 
tretji odstavek 274. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXIV 

1. Skupen obseg sredstev za financiranje Jugoslovanske 
ljudske armade se za obdobje, za katero se sprejema srednje- 
ročni družbeni plan Jugoslavije, določi v odstotku od narod- 
nega dohodka Jugoslavije za zadevno obdobje, v skladu s tem 
srednjeročnim družbenim planom po načrtu za razvoj, izgrad- 
njo in opremljanje Jugoslovanske ljudske armade. Na tej 
podlagi se vsako leto v proračunu federacije zagotavljajo 
sredstva za financiranje Jugoslovanske ljudske armade. 

2. Zaradi zagotavljanja stabilnosti financiranja Jugoslovan- 
ske ljudske armade se z zveznim zakonom lahko kot del 
prihodkov federacije za financiranje Jugoslovanske ljudske 
armade določita tudi davek od dohodka in posebni prometni 
davek. 

3. S 1. točko se nadomesti zadnji stavek tretjega 
odstavka 279. člena, z 2. točko pa se dopolni drugi 
odstavek 279. člena ustave SFRJ. 
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AMANDMA XXXV 

1. Federacija po zveznih organih: 
(1) ureja temelje sistema državne uprave; ureja temelje 

sistema javnega obveščanja; ureja temelje družbenih svetov 
in zvezne družbene svete; ureja združevanje občanov v druž- 
bene organizacije in društva, ki se ustanavljajo za območje 
Socialistične federativne republike Jugoslavije; 

(2) določa strategijo znanstvenotehnološkega razvoja Jugo- 
slavije; 

(3) ureja devizni sistem in zagotavlja izvrševanje zveznih 
zakonov na tem področju; določa skupno monetarno in 
devizno politiko in zagotavlja njeno izvajanje; 

(4) ureja kreditni in bančni sistem ter določa skupne temelje 
kreditne politike; 

(5) ureja temelje davčnega sistema (vire, vrste, zavezance in 
osnove), ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga; 

(6) ureja temelje sistema blagovnih rezerv; 
(7) ureja pogoje za odpiranje in delo prostih con; 
(8) ureja položaj, temelje organizacije in delovanje službe 

družbenega knjigovodstva; 
(9) ureja enoten način izkazovanja družbenega proizvoda; 
(10) ureja temeljna razmerja v zadružništvu; 
(11) ureja in zagotavlja upravljanje in razpolaganje z druž- 

benimi sredstvi, ki se uporabljajo v Jugoslovanski ljudski 
armadi in za njene potrebe; 

(12) ureja sistem varstva s to ustavo določenega reda 
(državna varnost) in zagotavlja izvrševanje zveznih predpisov 
na tem področju, kadar je to v interesu vse države določeno 
z zveznim zakonom; 

(13) ureja temelje sistema varstva in zboljševanja življenj- 
skega okolja ter varstvo in zboljševanje življenjskega okolja, 
ki je pomembno za vso državo in mednarodno skupnost, in 
opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem zveznih predpisov na 
tem področju; ureja proizvodnjo in uporabo radioaktivnega 
materiala in varstvo pred ionizirajočim sevanjem ter opravlja 
nadzorstvo nad izvrševanjem zveznih predpisov na tem 
področju, kadar je to pomembno za vso državo in medna- 
rodno skupnost; ureja pogoje za jemanje in presajanje delov 
človeškega telesa; ureja promet s strupi ter proizvodnjo in 
promet z mamili in opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem 
zveznih predpisov na teh področjih; 

(14) ureja režim voda, ki so pomembne za vso državo, in 
meddržavnih voda ter opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem 
zveznih predpisov na tem področju; 

(15) ureja temelje geodetske in geološke dejavnosti, 
pomembnih za vso državo; 

(16) ureja in zagotavlja sistem izvrševanja kazenskih sank- 
cii obsoienih aktivnih vojaških oseb in tuicev; 

(17) ureja in zagotavlja sistem merskih enot in kontrolo mer 
in plemenitih kovin, varstvo izumov, tehničnih izboljšav, 
znamk, znakov kakovosti, označb izvora proizvodov, vzorcev 
in modelov, standarde, tehnične normative in norme za kako- 
vost proizvodov, blaga in storitev; 

(18) ureja temelje raziskovanja atmosfere in temelje mete- 
orološke in hidrološke dejavnosti, pomembnih za vso državo: 

(19) ureja odločanje o koliziji republiških zakonov oziroma 
pokrajinskih zakonov z zakoni drugih republik (kolizijske 
norme) in o sporih o pristojnosti med republiškimi oziroma 
pokrajinskimi organi z območja raznih republik. 

2. S 1. podtočko 1. točke se dopolni prvi odstavek 
281. člena; z 2., 3., 5., 6., 7. in 9. podtočko se dopolni 5. 
točka prvega odstavka 281. člena; s 4. in 8. podtočko 
se nadomesti ustrezna rešitev v 5. točki prvega odstav- 
ka 281. člena; z 10. podtočko se dopolni prvi odstavek 
281. člena; z 11. podtočko se nadomesti ustrezna reši- 
tev v 6. točki prvega odstavka 281. člena; z 12. podtoč- 
ko se nadomesti ustrezna rešitev v 8. točki prvega 
odstavka 281. člena; s 13. in 14. podtočko se nadome- 
stijo ustrezne rešitve v 10. točki prvega odstavka 281. 
člena; s 15. podtočko se dopolni 10. točka prvega 
odstavka 281. člena; s 16. podtočko se dopolni 12. 
točka prvega odstavka 281. člena; s 17. podtočko se 
nadomesti 13. točka prvega odstavka 281. člena; z 18. 
podtočko se dopolni 14. točka prvega odstavka 281. 
člena; z 19. podtočko pa se nadomesti ustrezna rešitev 
v 15. točki prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ. 
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V 5. točki prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ se 
črtajo besede: »ureja obvezno združevanje organizacij 
združenega dela v skupnosti, kadar to zahteva tehnolo- 
ška enotnost sistema na posameznih področjih in ka- 
dar je to pomembno za vso državo«. 

1. Zvezni zbor sestavlja po trideset delegatov delovnih ljudi 
in občanov v samoupravnih organizacijah in skupnostih in 
družbenopolitičnih organizacijah iz vsake republike oziroma 
po dvajset delegatov iz vsake avtonomne pokrajine. 

Najmanj polovico delegatov v Zveznem zboru sestavljajo 
delegati iz združenega dela. 

Delegatsko volilno enoto v republikah in avtonomnih pokra- 
jinah za delegate v Zvezni zbor, določeno z zakonom, sestav- 
ljajo delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah iz ene ali več 
občin. 

Način oblikovanja delegatskih volilnih enot, način oblikova- 
nja in dela konference delegacij v delegatskih volilnih enotah 
za delegate v Zveznem zboru ter volitve in odpoklic delegatov 
v Zveznem zboru ureja zvezni zakon. 

Kandidacijski postopek izvede Socialistična zveza delov- 
nega ljudstva. 

Kandidate za delegate v Zvezni zbor predlagajo v delegatski 
volilni enoti delovni ljudje in občani ter delegacije temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva 
izmed delovnih ljudi in občanov svoje delegatske volilne 
^pote. 

Kandidate za delegate v Zvezni zbor v delegatski volilni 
enoti določi kandidacijska konferenca delegacij samouprav- 
nih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih organizacij 
na podlagi meril, ki jih določi Socialistična zveza delovnega 
ljudstva. 

Delegate v Zvezni zbor volijo delovni ljudje in občani v dele- 
gatski volilni enoti neposredno, s splošnim in tajnim glasova- 
njem. 

2. Delegacijo skupščine republike oziroma skupščine avto- 
nomne pokrajine v Zboru republik in pokrajin sestavlja naj- 
manj polovica delegatov iz združenega dela. 

3. Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin 
republik in skupščin avtonomnih pokrajin: 

1. sprejema družbeni plan Jugoslavije in strategijo znan- 
stvenotehnološkega razvoja Jugoslavije; 

2. sprejema zvezne zakone, ki urejajo odnose na področjih: 
monetarnega sistema in emisije denarja, deviznega sistema, 
zunanjetrgovinskega prometa, kreditnih in drugih ekonom- 
skih odnosov s tujino; oblikovanja denarnih in deviznih rezerv 
in razpolaganja z njimi, kadar je to pomembno za vso državo; 
carinske in necarinske zaščite; družbene kontrole cen proiz- 
vodov in storitev; kreditiranja hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; določanja 
dohodkov, ki jih imajo družbenopolitične skupnosti od obdav- 
čevanja proizvodov in storitev v prometu; omejitve trga ter 
svobodnega prometa blaga in storitev; podlag, oblik in načina 
kompenzacij; temeljev davčnega sistema (vire, vrste, zave- 
zance in osnove), ki so pomembni za delovanje enotnega 
jugoslovanskega trga; obveznega združevanja organizacij 
združenega dela, ki kot enotni tehnološki sistemi opravljajo 
dejavnosti na področju elektrogospodarstva, železniškega 
prometa in poštno-telefonsko-telegrafskega prometa; obvez- 
nega združevanja organizacij združenega dela v skupnosti in 
druge oblike povezovanja in sodelovanja ter na drugih 
področjih, kadar je tehnološka enotnost sistema na teh 
področjih pomembna za vso državo; sistema in virov sredstev 
za financiranje federacije; 

3. določa skupen obseg odhodkov proračuna federacije za 
vsako leto; določa skupen obseg sredstev za financiranje 
Jugoslovanske ljudske armade za obdobje, za katero se spre- 
jema srednjeročni družbeni plan Jugoslavije in sprejema 
zvezni zakon, s katerim se določi davek od dohodka in 
posebni prometni davek kot del prihodkov federacije za finan- 
ciranje Jugoslovanske ljudske armade; 

4. daje avtentično razlago zveznih zakonov, ki jih sprejema. 
5. sprejema odloke, s katerimi se določajo materialne 

obveznosti za republike in avtonomni pokrajini, če podlaga za 

te obveznosti ni določena v zveznem zakonu. 
4. Pravico predlagati zvezne zakone in druge splošne akte 

z delovnega področja Zbora republik in pokrajin, ki jih ta zbor 
sprejema na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin 
avtonomnih pokrajin na področju monetarnega, kreditnega in 
deviznega sistema, monetarne in devizne politike ter skupnih 
temeljev kreditne politike, ima tudi Narodna banka Jugosla- 
vije. 

5. Zbor republik in pokrajin določi na podlagi uskladitve 
stališč do predlogov in pripomb skupščin republik in skupš- 
čin avtonomnih pokrajin k osnutku zakona ali drugega sploš- 
nega akta v zboru predlog zakona oziroma drugega sploš- 
nega akta. 

Skupščina republike oziroma skupščina avtonomne pokra- 
jine lahko po obravnavi osnutka zakona ali drugega sploš- 
nega akta pooblasti svojo delegacijo v Zboru republik in 
pokrajin, da v njenem imenu da soglasje k predlogu zakona in 
drugega splošnega akta v celoti. 

6. Če se do dneva, ko bi moral biti sprejet proračun federa- 
cije, skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin ne 
zedinijo glede skupnega obsega sredstev za financiranje 
federacije, se potrebe federacije do določitve skupnega 
obsega teh sredstev začasno financirajo na podlagi prora- 
čuna iz prejšnjega leta, Jugoslovanska ljudska armada pa se 
financira na podlagi ustreznega dela od določenega skup- 
nega obsega sredstev za srednjeročno plansko obdobje. 

7. Akte z delovnega področja Zbora republik in pokrajin, ki 
se sprejemajo na podlagi zakonov, ki jih ta zbor sprejema na 
podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih 
pokrajin, sprejema Zbor republik in pokrajin samostojno 
z dvetretjinsko večino vseh delegatov v Zboru republik in 
pokrajin, če z zakonom ni predpisano, da še kakšen izmed teh 
aktov sprejme na podlagi soglasja skupščin republik in skupš- 
čin avtonomnih pokrajin. 

8. Organ Zveze sindikatov Jugoslavije, ki je določen z nje- 
nim statutom, ima pravico predlagati Skupščini SFRJ zakone 
in druge splošne akte, ki urejajo temeljne pravice delavcev 
v združenem delu. 

9. Predsednik in podpredsednik Skupščine SFRJ in pred- 
sednika zborov Skupščine SFRJ se volijo za štiri leta in ne 
morejo biti ponovno zaporedoma izvoljeni za isto funkcijo. 

10. S 1. točko se nadomesti 291. člen; z 2. točko se 
dopolni 292. člen; s 3. točko se nadomestijo 1., 2. in 3. 
podtočka drugega odstavka 286. člena; s 4. točko se 
dopolni 298. člen; s prvim odstavkom 5. točke se nado- 
mesti 299. člen, z drugim odstavkom te točke pa se 
nadomesti drugi odstavek 300. člena; s 6. točko se 
nadomesti 304. člen; s 7. točko se dopolni 286. člen; 
z 8. točko se dopolni 4. oddelek I. poglavja četrtega 
dela, z 9. točko pa se nadomesti amandma III k ustavi 
SFRJ. 

AMANDMA XXXVII 

1. Predsedstvo SFRJ sestavljajo po en član iz vsake repu- 
blike in avtonomne pokrajine. 

Predlog za izvolitev člana Predsedstva SFRJ se daje po 
izvedenem predhodnem postopku izjavljanja o kandidatih za 
člane Predsedstva SFRJ v Socialistični zvezi delovnega ljud- 
stva Jugoslavije. *. 

2. Član Predsedstva SFRJ opravlja svojo dolžnost na pod- 
lagi in v okviru ustave SFRJ in zveznih zakonov. 

Skupščine republike oziroma skupščina avtonomne pokra- 
jine lahko na svojo pobudo ali na predlog socialistične zveze 
delovnega ljudstva republike oziroma avtonomne pokrajine in 
po predhodni rajpravi v Socialistični zvezi delovnega ljudstva 
Jugoslavije razreši člana Predsedstva SFRJ tudi pred pote- 
kom časa, za katerega je bil izvoljen. 

3. Med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti izdaja 
Predsedstvo SFRJ na svojo pobudo ali na predlog Zveznega 

* Komisija za ustavna vprašanja je sklenila, da bodo o načinu 
izvolitve članov Predsedstva SFRJ opravljena še dodatna posveto- 
vanja. Od rezultatov teh posvetovanj in rešitev glede načina izvolitve 
članov Predsedstva SFRJ bodo odvisne tudi rešitve v 1. in 2. točki 
tega amandmaja. 

AMANDMA XXXVI 
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izvršnega sveta uredbe z zakonsko močjo o vprašanjih iz 
pristojnosti Skupščine SFRJ in voli oziroma imenuje in razre- 
šuje fukcionarje, ki jih voli oziroma imenuje in razrešuje 
Skupščina SFRJ. Te uredbe oziroma odloke o izvolitvi ali 
imenovanju in razrešitvi predloži Predsedstvo SFRJ v potrdi- 
tev Skupščini SFRJ, brž ko se ta lahko sestane. 

Z uredbo z zakonsko močjo, izdano med vojno, se smejo 
izjemoma, dokler trajal tako stanje in če to zahteva obramba 
države, suspendirati posamezne določbe te ustave, ki se 
nanašajo na izdajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov in ukrepanje zveznih organov na podlagi soglasja pri- 
stojnih organov republik in avtonomnih pokrajin, na posa- 
mezne svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana ter 
na pravice samoupravnih organizacij in skupnosti ali na 
sestavo in pooblastila državnih organov. 

4. S 1. točko se dopolni 1. točka amandmaja IV in 
nadomesti določba o sestavi Predsedstva SFRJ v 1. 
točki amandmaja IV k ustavi SFRJ; z 2. točko se dopol- 
ni 324. člen, s 3. točko pa se nadomesti 317. člen 
ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXVIII 

1. Zvezno sodišče: 
1) odloča pod pogoji in na način, kot to določa zvezni zakon, 

na zadnji stopnji ali po izrednem pravnem sredstvu v sporih, 
ki nastanejo iz protiustavnih in protizakonitih posamičnih 
aktov in dejanj, s katerimi prihajajo organizacije združenega 
dela ali delovni ljudje glede na sedež oziroma stalno prebiva- 
lišče v neenakopraven položaj na enotnem jugoslovanskem 
trgu ali s katerimi se kako drugače spodkopava enotnost 
jugoslovanskega trga, vštevši tudi spore o povračilu škode, ki 
je bila s tem povzročena; 

2. odloča o premoženjskih sporih med federacijo in repu- 
bliko oziroma avtonomno pokrajino; 

3. odloča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov zveznih 
organov, če zvezni zakon ne določa drugače; 

4. odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe rednih 
in samoupravnih sodišč, če tako določa zvezni zakon; 

5. odloča na zadnji stopnji ali po izrednem pravnem sred- 
stvu o odločbah sodišč, izdanih v gospodarskih sporih, kadar 
so stranke iz različnih republik ali iz avtonomne pokrajine in 
druge republike, če tako določa zvezni zakon; 

6. odloča, kadar to določa zvezni zakon, o kršitvi z ustavo 
SFRJ določenih svoboščin in pravic človeka in občana; 

7. odloča na zadnji stopnji o sodbah sodišč v republiki in 
avtonomni pokrajini ter vojaških sodišč, kadar je izrečena 
smrtna kazen za kazniva dejanja, določena z zveznim za- 
konom; 

8. odloča o sporih o pristojnosti med sodišči z območia 
dveh ali več republiki, med sodišči z območja avtonomnih 
pokrajin in sodišči z območja drugih republik ter med voja- 
škimi sodišči in drugimi sodišči; 

9. opravlja tudi druge zadeve, ki so mu dane v pristojnost 
z zveznim zakonom v mejah pravic in dolžnosti federacije. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 369. člen ustave 
SFRJ. 

AMANDMA XXXIX 

1. Ustavno sodišče Jugoslavije: 
(1.) odloča o skladnosti zakona z ustavo SFRJ; 
(2.) odloča, ali je republiški oziroma pokrajinski zakon 

v nasprotju z zveznim zakonom; 
(3.) odloča o skladnosti predpisov in drugih splošnih aktov 

zveznih organov z ustavo SFRJ in zveznim zakonom; 
(4.) odloča, ali so predpisi in drugi splošni akti organov 

družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravni splošni akti 
v skladu z ustavo SFRJ oziroma v nasprotju z zveznim zako- 
nom; odloča, ali so dogovori republik in avtonomnih pokrajin, 
občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti v skladu 

z ustavo SFRJ ozirom v nasprotju z zveznim zakonom; 
(5.) odloča o sporih o pristojnosti med sodišči in zveznimi 

organi, med zveznimi organi in republiškimi oziroma pokra- 
jinskimi organi, med sodišči in drugimi državnimi organi 
z območja dveh ali več republik oziroma z območja avtonom- 
nih pokrajin in z območja drugih republik. 

2. Če Ustavno sodišče Jugoslavije ugotovi, da predpis, 
razen zakona, ali splošni akt organa družbenopolitične skup- 
nosti ali samoupravni splošni akt ni v skladu z ustavo SFRJ ali 
je v nasprotju z zveznim zakonom, oziroma da predpis ali 
drug splošni akt zveznega organa ni v skladu z zveznim 
zakonom, odpravi ali razveljavi ta predpis ali splošni akt 
oziroma tiste njegove določbe, ki niso v skladu z ustavo SFRJ 
ali zveznim zakonom oziroma, ki so v nasprotju z zveznim 
zakonom. 

3. Postopek pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije lahko 
začne organ Zveze sindikatov Jugoslavije, ki je določen z nje- 
nim statutom. 

4. Če se je začel postopek za oceno ustavnosti in zakonito- 
sti predpisa ali drugega splošnega akta organa družbenopoli- 
tične skupnosti ali samoupravnega splošnega akta, za kate- 
rega se trdi, da je hkrati v nasprotju z ustavo SFRJ ali zveznim 
zakonom in z republiško ustavo oziroma pokrajinsko ustavo 
ali z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom, oceni ustav- 
nost in zakonitost republiško oziroma pokrajinsko ustavno 
sodišče, ki pri tem oceni samo skladnost tega predpisa ali 
splošnega akta z republiško oziroma pokrajinsko ustavo ter 
z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom. 

če republiško ustavno sodišče ali pokrajinsko ustavno 
sodišče oceni, da je predpis ali splošni akt v skladu z republi- 
ško ustavo oziroma s pokrajinsko ustavo, pošlje zadevo 
Ustavnemu sodišču Jugoslavije, da oceni ali je predpis ozi- 
roma splošni akt v skladu z ustavo SFRJ, oziroma ali sta 
predpis in splošni akt v nasprotju z zveznim zakonom. 

5. Predsednik Ustavnega sodišča Jugoslavije se voli izmed 
sodnikov tega sodišča za štiri leta in ne more biti znova 
izvoljen za to funkcijo. 

6. S 1. točko se nadomesti prvi odstavek 375. člena; 
z 2. točko se nadomesti 385. člen; s 3. točko se dopolni 
prvi odstavek 387. člena; s 4. točko se nadomesti 389. 
člen; s 5. točko se nadomesti drugi odstavek 1. točke 
amandmaja VII k ustavi SFRJ. 

AMANDMA XXXX 

1 V 10. členu, v drugem odstavku 12. člena, v prvem odstavku 
45. člena, v prvem odstavku 107. člena in v prvem odstavku' 
121. člena ustave SFRJ se črtajo besede: »temeljne in druge« 
v različnih sklonih. 

V prvem odstavku 14. člena, v drugem odstakvu 17. člena, 
v prvem in drugem odstavku 21. člena, v prvem odstavku 33. 
člena, v četrtem odstavku 116. člena in v prvem odstavku 118. 
člena ustave SFRJ se črta beseda: »temeljna« v različnih 
sklonih. 

2. Razveljavijo se 355., 356. in 357. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXXI 

Za izvedbo amandmajev od IX do XL k ustavi Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in zagotovitev prehoda na 
njihovo uporabo bo izdan ustavni zakon. 

Predlog ustavnega zakona je sprejet v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ, če zanj glasujeta dve tretjini vseh delegatov 
v tem zboru. 

Ustavni zakon je sprejet, ko se z besedilom, ki ga je sprejel 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ, strinjajo skupščine vseh repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. 

Ustavni zakon se razglasi in začne veljati sočasno z amand- 
maji od IX do XLI k ustavi Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 
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/. UVOD 

1. Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji dne 30. marca 1987 
na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin 
sprejel predlog Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za 
spremembo ustave SFRJ in odlok o začetku tega postopka 
v duhu predloga Predsedstva SFRJ. 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji dne 29. decembra 
1987 določil osnutek amandmajev k ustavi SFRJ, ga poslal 
v mnenje republiškim in pokrajinskim skupščinam in ga dal 
v javno razpravo. 

Glede na osnutek amandmajev k ustavi SFRJ, rezultatov 
javne razprave o osnutku teh amandmajev in glede na mnenja 
republiških in pokrajinskih skupščin je pripravljeno besedilo 
predloga amandmajev k ustavi SFRJ, katerih obrazložitev 
dajemo. 

2. Predlagane spremembe v besedilu predloaa amandmaiev 
so usmerjene v utrjevanje vrednot in pomena ustavnih načel 
o deetatizaciji celotnih družbenih odnosov in o razvijanju 
odnosov svobodno združenega dela, da bi se zagotovil in 
pospešil celotni družbeni in materialni razvoj na temeljih 
socialističnega samoupravljanja. S temi spremembami naj bi 
se iz ustave SFRJ odpravile vse rešitve, ki so postale že resna 
ovira materialnega in celotnega družbenega razvoja. 

3. S predlaganimi spremembami je treba zagotoviti pred- 
vsem: popolnejše uresničevanje odločilne vloge delavskega 
razreda; hitrejši razvoj proizvodnih sil in socialističnih samou- 
pravnih produkcijskih odnosov; popolnejše in učinkovitejše 
varstvo družbene lastnine; popolnejše uresničevanje vladajo- 
čega družbenoekonomskega položaja delavcev v združenem 
delu; upoštevanje ekonomskih zakonitosti in zagotavljanje 
enotnosti jugoslovanskega trga; smotrnejše in učinkovitejše 
delovanje vseh institutov družbenoekonomskega in politič- 
nega sistema; popolnejše uresničevanje in učinkovitejše var- 
stvo ustavnega položaja delovnih ljudi in občanov v sociali- 
stični samoupravni družbi; nadaljnjo krepitev enakopravnosti 
narodov in narodnosti ter ustavnega položaja in odgovornosti 
republik in avtonomnih pokrajin; kohezijo in neodvisnost 
naše federativne skupnosti; popolnejše in učinkovitejše ures- 
ničevanje ustavnosti in zakonitosti; skrčenje nepotrebnega 
normativizma pri urejanju družbenih odnosov. 

4. Predlagane ustavne spremembe na področju družbeno- 
ekonomske ureditve dalje razvijajo ustavno zasnovo druž- 
bene lastnine in krepijo njeno učinkovitejše varstvo; ustvar- 
jajo ugodnejše pogoje za delovanje ekonomskih in tržnih 
zakonitosti ter za samoupravno organiziranje združenega 
dela, ki je prilagojeno tem zakonitostim in zahtevam sodob- 
nega znanstveno-tehnološkega razvoja; spodbujajo združe- 
vanja dela in sredstev družbene reprodukcije in pospešujejo 
nadaljnjo izpopolnjevanje in racionalizacijo sistema združe- 
nega dela; zagotavljajo učinkovitejše družbeno planiranje 
razvoja, popolnejše uresničevanje načel o svobodni menjavi 
dela in široko uporabo razpoložljivih materialnih, umskih in 
strokovnih potencialov na področju drobnega gospodarstva, 
zlasti pa osebnega dela; dalje razvijajo bančni sistem, zadruž- 
ništvo, režim angažiranja sredstev tujih oseb in naših občanov 
v organizacije združenega dela in drugo. 

Ti cilji se zagotavljajo: z uvajanjem večje samostojnosti 
subjektov gospodarjenja in poslovanja na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu; z oblikovanjem ustavnih rešitev, ki naj bi omo- 
gočile precej večjo gibljivost družbenih sredstev; z boljšim 
delovanjem tehničnotehnoloških sistemov: s krepitvijo samo- 
upravne integracije in premagovanjem avtarkičnih tendenc; 
s krepitvijo vloge delovnih organizacij pri uresničevanju skup- 
nih interesov delavcev ter z uporabo sredstev tujih oseb, 
izkoriščanjem znanja in sodobne tehnologije prek skupnih 
vlaganj in drugih oblik skupnega poslovanja. 

Z ustavnimi spremembami je treba zagotoviti: večjo odgo- 
vornost za upravljanje in uporabo družbenih sredstev ter 
razpolaganje z njimi, delavci naj bi zlasti čutili materialne in 
druge posledice ekonomsko nesmotrne in družbeno neodgo- 
vorne uporabe družbenih sredstev; krepitev delovnopravne 
odgovornosti za vestno opravljanje delovnih obveznosti in 
samoupravnih funkcij; ponovno uveljavitev vestnega in odgo- 
vornega dela vseh družbenih in samoupravnih subjektov ter 
učinkovitejše spodbujanje proizvajalnih oziroma ustvarjalnih 
sil in njihovih rezultatov dela. 

5. Cilj ustavnih sprememb na področju političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja je. da postane politični 
sistem učinkovitejši, hkrati pa tudi prožnejši in bolj dovzeten 
za nove vsebine socialistične demokracije. S krepitvijo polo- 
žaja združenega dela v celoti našega družbenega sistema 
bodo predlagane ustavne spremembe prispevale k racionali- 
zaciji odločanja in samoupravnega organiziranja v združenem 
delu in na področju samoupravnega interesnega organizira- 
nja. Cilj sprememb je tudi nadaljnja demokratizacija odnosov 
in prakse pri odločanju na vseh ravneh, zlasti v procesu pri- 
pravljanja in izvajanja odločitev, kar je posebej razčlenjeno 
v rešitvah, ki se nanašajo na samoupravno interesno organizi- 
ranje, izpopolnitev delegatskega sistema nasploh in delegat- 
skega skupščinskega sistema, zlasti pa na izpopolnitev volil- 
nega sistema. 

Ker neposredne volitve niso inkopatibilne z bistvom dele- 
gatskega sistema, se uvajajo z ustavnimi spremembami te 
volitve skoraj za vse zbore skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Predlagane rešitve vsebujejo opredelitve za odprte sezname 
oziroma za več kandidatov in tajno glasovanje. Cilj vseh teh 
sprememb v ustavi SFRJ je, da se celotni volilni sistem poeno- 
stavi in demokratizira in da se v ustavi SFRJ določijo enotni 
temelji volilnega sistema. 

V predlaganih ustavnih spremembah so pomembne rešitve, 
ki naj bi pripomogle k doslednejšemu uresničevanju načel 
ustavnosti in zakonitosti kot bistvenih načel socialistične 
samoupravne demokracije in pogoja stabilnosti celotnega 
sistema samoupravljanja in razvoja našega socialističnega 
humanizma. 

6. Ustavne spremembe, predlagane na področju odnosov 
v federaciji, pravic in dolžnosti in organizacije federacije, 
izvirajo iz ustavnih načel: da uresničujejo delovni ljudje, 
narodi in narodnosti svoje suverene pravice v socialističnih 
republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah v skladu 
z njihovimi pravicami, v SFRJ pa - ko je to določeno v skup- 
nem interesu v ustavi SFRJ, ter da se v federaciji odloča po 
načelih sporazumevanja republik in avtonomnih pokrajin, 
solidarnosti in vzajemnosti, enakopravne udeležbe republik in 
avtonomnih pokrajin v organih federacije ter po načelu odgo- 
vornosti republik in avtonomnih pokrajin za lasten razvoj in za 
razvoj jugoslovanske skupnosti kot celote. 

Glede tega so pomembne ustavne rešitve, s katerimi se 
razvija odgovornost republik in avtonomnih pokrajin za dolo- 
čanje in uresničevanje skupnih interesov v SFRJ, zlasti z nji- 
hovim neposrednim sodelovanjem in dogovarjanjem, pri 
čemer se razvijajo vse druge oblike uresničevanja skupnih 
interesov v federaciji. 

Predlagane so tudi ustavne rešitve, ki naj bi zagotovile 
pogoje za uspešno delovanje enotnega jugoslovanskega trga 
kot enega bistvenih temeljev za razvoj proizvajalnih sil in za 
nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih produkcijskih 
odnosov. Poleg enotnih temeljev davčnega sistema in skup- 
nih temeljev davčne politike in strategije znanstveno-tehnolo- 
škega razvoja so predlagane tudi rešitve, ki se nanašajo na 
izpopolnitev sistema planiranja, združevanja dela in sredstev, 
na natančnejšo opredelitev in določanje pravic in obveznosti 
federacije in njenih organov in ki zagotavljajo popolnejše in 
učinkovitejše delovanje enotnega jugoslovanskega trga in 
gospodarskega prostora. 

Ker je bilo ocenjeno, da se pojavljajo pri izvrševanju zveznih 
zakonov resni problemi, je predlagana tudi ustrezna izpopol- 
nitev ustavnih rešitev, da bi se ustvarili pogoji za enotno in 
učinkovito izvrševanje zveznih zakonov. 

S predlaganimi spremembami se izpopolnjujejo in natanč- 
neje določijo ustrezne določbe ustave SFRJ o pravicah in 
dolžnostih federacije, s tem, da je predlagano, da ureja fede- 
racija odnose na določenih področjih, da bi se zagotovili 
sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov ter enotni temelji političnega sistema. 

Za utrditev vloge združenega dela v celotnem skupščin- 
skem sistemu se z ustavnimi spremembami na ustrezen način 
prilagaja sestava skupšinskih zborov, in to v prid znatnejše 
zastopanosti združenega dela. Določeno je načelo, da mora 
biti vsaj polovica delegatov v Zveznem zboru in Zboru repu- 
blik in pokrajin iz združenega dela, s čimer se pomembno 
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krepita vloga in vpliv združenega dela na delo in odločanje 
v Skupščini SFRJ. 

Predlagane so tudi ustrezne spremembe, ki so pomembne 
za demokratizacijo postopka določanja kandidatov za izvoli- 
tev članov Predsedstva SRFJ ter za utrditev zadevne vloae 
SZDL. 

Ker zahteva popolno in dosledno uresničevanje ustavne 
zasnove jugoslovanske federacije in odnosov, na katerih 
temeljita enotnost in sožitje v SR Srbiji, popolno in dosledno 
uresničevanje ustavnega položaja SR Srbije kot državne in 
kot socialistične samoupravne demokratične skupnosti ter 
uresničevanje ustavnega položaja avtonomnih pokrajin kot 
avtonomnih socialističnih samoupravnih demokratičnih 
skupnosti v sestavi SR Srbije in kot konstitutivnih elementov 
jugoslovanske federacije - so predlagane določene spre- 
membe v normativnem delu ustave SFRJ, da bi bil v skladu 
z načeli ustave SFRJ dosledno izražen ustavni položaj SR 
Srbije in socialističnih avtonomnih pokrajin v njeni sestavi. 

6. V skladu s predlaganimi spremembami so razporejeni 
amandmaji k ustavi SFRJ oziroma strukturirani na podlagi 
sistematike ustave SFRJ. Amandmaji se začenjajo z amand- 
majem IX, ker je bilo leta 1981 sprejeto osem amandmajev 
k ustavi SFRJ. 

Z amandmaji se nadomeščajo oziroma dopolnjujejo in 
odpravljajo mnoge določbe normativnega dela ustave SFRJ 
(več kot 130 členov ustave SFRJ). V njih je natančno določeno 
njihovo ustavnopravno delovanje glede na celotno ustavo 
SFRJ, pri vsakem amandmaju pa je navedeno, kaj nadomešča 
oziroma dopolnjuje ali odpravlja v ustavi SFRJ. 

7. V besedilu predloga amandmajev k ustavi SFRJ je 33 
amandmajev. Amandmaji se po vsebini nanašajo na naslednja 
vprašanja: 

(1) amandma IX na družbeno lastnino in na položaj delov- 
nega človeka v združenem delu; (2) amandma X na samou- 
pravno organizacijo združenega dela; (3) amandma XI na 
poslovne banke; (4) amandma XII na zavarovalne organiza- 
cije; (5) amandma XIII na tuja vlaganja; (6) amandma XIV na 
samoupravno interesno organiziranje; (7) amandma XV na 
planiranje; (8) amandma XVI na družbeni sistem informiranja 
in SDK; (9) amandma XVII na zadruge; (10) amandma XVIII 
na kmetijske zadruge; (11) amandma XIX na samostojno 
osebno delo; (12) amandma XX na pogodbeno organizacijo; 
(13) amandma XXI na lastninskopravna razmerja; (14) 
amandma XXII na samoupravno odločanje; (15) amandma 
XXIII na občino; (16) amandma XXIV na delegatski skupščin- 
ski sistem; (17) amandma XXV na javna pooblastila, zaposlo- 
vanje, pravico do pouka v materinem jeziku, na razmerja med 
pravnimi akti, na redna sodišča in javno tožilstvo; (18) 
amandma XXVI na pravico do stavke; (19) amandma XXVII na 
dogovore republik in avtonomnih pokrajin; (20) amandma 
XXVIII na veljavnost odločb, listin in drugih posamičnih aktov 
in na protiustavnost predpisov in drugih aktov in dejanj, 
zaradi katerih so prišle organizacije združenega dela in 
delovni ljudje v neenakopraven položaj; (21) amandma XXIX 
na temelje enotnega jugoslovanskega trga; (22) amandma 
XXX na družbeni plan Jugoslavije; (23) amandma XXXI na 
Narodno banko Jugoslavije; (24) amandma XXXII na uresni- 
čevanje mednarodnega sodelovanja republik in avtonomnih 
pokrajin; (25) amandma XXXIII na izvrševanje zveznih zako- 
nov; (26) amandma XXXIV na financiranje JLA; (27) 
amandma XXXV na pravice in dolžnosti federacije; (28) 
amandma XXXVI na Skupščino SFRJ; (29) amandma XXXVII 
na Predsedstvo SFRJ; (30) amandma XXXVIII na Zvezno 
sodišče; (31) amandma XXXIX na pristojnost Ustavnega 
sodišča; (32) amandma XL na izvedbene predpise in črtanje 
besed: » TOZD« in (33) amandma XLI na ustavni zakon. 

II. OBRAZLOŽITEV AMANDMAJEV 
S PODROČJA DRUŽBENOEKONOMSKE 
UREDITVE 

Uvodni del 

S spremembami predlaganih amandmajev s tega področja 
se ustvarjajo pogoji: 

- da se dalje razvija in zagotavlja dosledno uresničevanje 
temeljnih ustavnih rešitev o družbeni lastnini v skladu s pogoji 
blagovne proizvodnje in tržnih zakonitosti in zagotavljata 

večja učinkovitost in samostojnost subjektov gospodarjenja; 
postavijo jasni in konsistentni temelji sistema medsebojnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti vseh subjektov glede funk- 
cij, za katere se uporabljajo sredstva v družbeni lastnini; 
uresniči večja odgovornost delavcev za upravljanje in upo- 
rabo družbenih sredstev ter zagotovi, da delavci v združenem 
delu uporabljajo rezultate, ki jih dosežejo s svojim delom in 
upravljanjem teh sredstev, in da čutijo materialne in druge 
posledice neracionalnega in nesmotrnega upravljanja, upo- 
rabe in reprodukcije družbenih sredstev in da se zagotovi 
učinkovitejše varstvo družbene lastnine (amandma IX); 

- da se ustvarijo pogoji za nadaljnje izpopolnjevanje 
sistema samoupravnega organiziranja združenega delal zas- 
novanega na svobodni opredelitvi delavcev, ki bo prilagojen 
pogojem tržnega poslovanja in prilagodljiv zahtevam tehnolo- 
škega razvoja, v katerem pa bo delovna organizacija kot 
samostojna samoupravna organizacija in ekonomska in 
poslovna celota temeljni subjekt tržnega poslovanja. Poleg 
tega se zagotavlja enotnost samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v okviru velikih tehnoloških sistemov, da bi se 
v njih zagotovili enoten in usklajen tehnološki delovni proces, 
njihov razvoj na sodobnih temeljih ter smotrno in učinkovito 
delovanje na območju SFRJ (amandma X); 

- da se dajo temelji za uspešnejše delovanje poslovnega 
bančništva in zavarovalnih organizacij v razmerah tržnega 
poslovanja ter za družbeno in ekonomsko učinkovitejšo upo- 
rabo sredstev družbene reprodukcije (amandmaja XI in XII); 

- da se dajo širše možnosti za vlaganje sredstev tujih oseb 
v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (Amandma 
XIII); 

- da se ustvarjajo nadaljnji pogoji ?a krepitev samouprav- 
nega položaja subjektov svobodne menjave dela ter za raci- 
onalizacijo celotnega sistema samoupravnega interesnega 
organiziranja (amandma XIV); 

- da se racionalizira sistem planiranja, vzpostavljajo sklad- 
nejši odnosi med trgom in planom ter ustreznejši položaj 
družbenopolitičnih skupnosti v sistemu planiranja (amandma 
XV) 

- da se zboljšajo družbeni sistem informiranja ter vodenja 
evidence in informativno-analitičnih del o razpolaganju 
z družbenimi sredstvi in opravljanje kontrole pravilnosti in 
zakonitosti razpolaganja s temi sredstvi (amandma XVI); 

- da se omogoči širši razvoj celotnega zadružništva in 
različne oblike združevanja osebnega dela z družbenim 
delom (amandma XVII); 

- da se omogočita ustrezen in stabilen družbenoekonom- 
ski položaj kmetov in širši razvoj kmetijskega zadružništva 
(amandma XVIII); 

- da se utrdi družbeni položaj in še bolj uveljavi osebno 
delo kot nujna razvojna potreba in integralni del celotnega 
družbenega dela (amandma XIX); 

- da se vsestransko omogoči ustanavljanje in zboljševanje 
poslovanja pogodbenih organizacij združenega dela 
(amandma XX); 

- da se občanom zajamči lastninska pravica na stanovanj- 
skih stavbah in stanovanjih, delovnih sredstvih, poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih, s tem da se z zakonom predpi- 
šejo pogoji za pridobivanje dohodka z njihovim oddajanjem 
(amandma XXI). 

AMANDMA IX 

1.S 1. točko tega amandmaja se črta tretji odstavek 12. 
člena ustave SFRJ, v katerem je predpisano, da se družbena 
sredstva ne morejo uporabljati za prilaščanje tujega presež- 
nega dela in tudi ne za ustvarjanje pogojev za takšno prilašča- 
nje oziroma ta odstavek se nadomesti z novim odstavkom, 
v katerem je določeno, da so živo delo delavca in družbena 
sredstva kot družbeni kapital osnova za upravljanje in prilaš- 
čanje rezultatov dela, doseženih s poslovanjem z družbenimi 
sredstvi. Na ta način je ustavnopravno jasno in natančno 
v celoti opredeljena vsebina družbene lastnine, in sicer tako 
njena delovna kot tudi njena delovno-lastninska razsežnost. 
Za uveljavitev delovanja tržnih zakonitosti je namreč nujno 
potrebno zagotoviti, da gospodarski sistem in ekonomska 
politika omogočata in podpirata vse elemente trga in samo- 
stojnost gospodarskih subjektov, ki bodo motivirali delavce, 
da učinkovito upravljajo sredstva v družbeni lastnini kot druž- 
beni kapital. 
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2. V 13. členu ustave SFRJ je določen institut pravice dela 
z družbenimi sredstvi, ki izvira iz narave družbene lastnine kot 
osnove svobodnega združenega dela. Takšna ustavna določi- 
tev vsebine pravice dela z družbenimi sredstvi se v pravni 
razčlenitvi in v praksi uporablja za absolutizacijo pravice dela 
z družbenimi sredstvi in za to, da se le-ta obravnava neod- 
visno od obveznosti in odgovornosti. V novi določbi, ki je 
predlagana v 2. točki, je določeno načelo, da se vsak vključuje 
v delo z družbenimi sredstvi svobodno in pod enakimi pogoji, 
v odvisnosti od znanja in sposobnosti, da skupaj z drugimi 
delavci ta sredstva trajno obnavlja, povečuje in zboljšuje. 
Predlagana nova določba naj omogoči konkurenco znanja in 
sposobnosti delavcev pri sklenitvi delovnega razmerja. 

3. V rekonstruirani določbi 15. člena ustave SFRJ je predpi- 
sana ustavna odgovornost delavcev v združenem delu za 
družbena sredstva, ki jih upravljajo, za delovne obveznosti, ki 
jih imajo pri delu z družbenimi sredstvi. Predpisano je 
namreč, da so delavci v združenem delu pri uresničevanju 
pravice dela z družbenimi sredstvi odgovorni drug drugemu 
in družbeni skupnosti kot celoti in da so dolžni ekonomsko 
smotrno in družbeno odgovorno (kar se predvsem nanaša na 
delavce v družbenih dejavnostih in drugih organizacijah, ki so 
posebnega družbenega pomena), uporabljati ta sredstva in jih 
nenehno obnavlajti, povečevati in zboljševati. 

V tej točki je tudi določeno načelo, v katerem je proklami- 
rano, da delavci v združenem delu pri uresničevanju pravice 
dela z družbenimi sredstvi uporabljajo rezulatete, ki jih dose- 
žejo z delom in upravljanjem družbenih sredstev, toda tudi 
trpijo negativne materialne in druge posledice, ki nastanejo 
zaradi družbeno neodgovorne in ekonomsko nesmotrne upo- 
rabe družbenih sredstev. To načelo popolneje izraža položaj 
delavcev v združenem delu glede na družbena sredstva in 
zlasti glede na njihovo skupno in posamično odgovornost za 
ekonomsko smotrno uporabo družbenih sredstev, ki jih 
upravljajo. 

Predpisano je tudi, da delavcu v združenem delu, ki ne 
izpolnjuje svojih dolžnosti in delovnih obveznosti, preneha 
delovno razmerje, toda pod pogoji in na način, ki jih določa 
zakon. Zlasti je pomembna vključitev načela, po katerem je 
pravica dela delavcev z družbenimi sredstvi neposredno 
odvisna od izpolnjevanja navedenih dolžnosti oziroma obvez- 
nosti. 

S tem ustavnim načelom je mišljeno, da se z zakonom 
natančneje določijo pogoji, pod katerimi teče postopek, po 
katerem delavcu, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti in delovnih 
obveznosti, preneha delovno razmerje. Pri določanju pogojev 
za prenehanje delovnega razmerja bi bilo treba verjetno 
z zakonom določiti tudi nekatere predhodne ukrepe (na pri- 
mer prekvalifikacija, dokvalifikacija, razporeditev na druga 
dela in delovne naloge), ki naj bi jih organizacija združenega 
dela uvedla pri izrekanju ukrepa prenehanja delovnega raz- 
merja. Namen predlagane spremembe je, da se odpravi 
monopolna pravica delavca na delovno mesto ne glede na 
njegove delovne rezultate. 

V tej točki sta združeni 3. in 4. točka iz osnutka tega 
amandmaja, tako da bi bila celovito izražena odgovornost 
delavcev pri uporabi družbenih sredstev. 

4. V prvem odstavku te točke je izrecno določeno, da so 
organizacije združenega dela oziroma druge družbene 
pravne osebe nosilke pravice, obveznosti in odgovornosti 
glede družbenih sredstev, ki jih uporabljajo in s katerimi 
razpolagajo, oziroma nosilke družbene lastnine, kar je 
v skladu z zahtevami tržnega gospodarjenja. Izvirni subjekt 
družbene lastnine in nosilci pravic, dolžnosti in odgovornosti 
v zvezi s to lastnino, vštevši tudi pravico do razpolaganja, so 
namreč združeni delavci. Te svoje pravice v tržnih pogojih 
gospodarjenja pa lahko delavci smotrno in učinkovito uveljav- 
ljajo samo skupaj oziroma prek svojih organizacij združenega 
dela. Na ta način je narejena razlika med subjekti pravice in 
nosilci pravice družbene lastnine, t. j. med delavci kot izvirnimi 
nosilci vseh pravic in organizacijami oziroma pravnimi ose- 
bami, po katerih delavci skupaj uveljavljajo nekatere svoje 
pravice, predvsem pravico razpolaganja, kar je zlasti 
pomembno za pravni promet. 

Po predlagani formulaciji so organizacija združenega dela 
oziroma druge družbene pravne osebe nosilke pravic, dolžno- 
sti in odgovornosti ne le glede na sredstva v družbeni lastnini, 
temveč tudi na vsa druga sredstva, ki iih uporabljajo in 
s katerimi razpolagajo; na primer sredstva, ki so jih občani ali 
tuje osebe združili v organizaciji združenega dela, na katerih 
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pa so obdržali lastninsko pravico. V tem primeru gre za sožite 
lastninske pravice in družbene lastnine in je potrebno upošte- 
vati, da je to dejstvo pomembno za uresničevanje tako lastnin- 
skih kot tudi družbenolastninskih pravic, dolžnosti in odgo- 
vornosti. Lastninska pravica in družbena lastnina sta namreč 
glede vsega enakopravni in njuna medsebojna razmerja se 
določajo s pogodbo ali z drugim ustreznim aktom med last- 
niki po eni strani in nosilci družbene lastnine po drugi strani. 
Glede pravice razpolaganja s stvarmi, na katerih je lastnik 
obdržal lastninsko pravico, le-ta po tej pravici obdrži tudi 
pravico razpolaganja s temi stvarmi oziroma jih lahko proda, 
seveda, če to ni v nasprotju z drugimi obveznostmi, ki jih je 
prevzel pri vlaganju. Lastnik pa sme svojo pravico razpolaga- 
nja s pogodbo ali z drugim ustreznim aktom prenesti na 
nosilca družbenoekonomske pravice. Torej nosilec družbeno- 
lasntinske pravice ne pridobi avtomatično tudi pravice razpo- 
laganja s stvarmi, na katerih je lastnik obdržal lastninsko 
pravico. 

V drugem odstavku te točke je določena odgovornost orga- 
nizacij združenega dela oziroma drugih družbenih pravnih 
oseb za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, ki jih upravljajo 
delavci oziroma drugi delovni ljudje in občani v teh organizaci- 
jah oziroma v teh osebah, s čimer je ta ustavna snov usklajena 
s spremembami, predlaganimi v amandmaju X glede pravic 
organizacij združenega dela v pravnem prometu z družbenimi 
sredstvi. 

Drugi odstavek te točke je v novi predelavi spremenjena 11. 
točka osnutka tega amandmaja, ki je v to točko vstavljen 
zaradi pravne racionalnosti. 

5. V tej določbi je opredeljeno načelo, ki proklamira: pra- 
vico, da delavci v združenem delu ustvarjajo prihodek 
z menjavo proizvodov dela na trgu ali s svobodno menjavo 
dela v pogojih delovanja tržnih zakonitosti in socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in drugič, da 
delavci v združenem delu iz ustvarjenega prihodka nadomeš- 
čajo porabljena sredstva in v različnih oblikah združevanja 
dela in sredstev in v drugih oblikah poslovanja pridobivajo in 
razporejajo dohodek za razširjeno reprodukcijo, rezerve in 
zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih družbenih 
potreb. To načelo določa pogoje, v katerih delavci v združe- 
nem delu dosegajo rezultate dela in podlago, na kateri prido- 
bivajo dohodek, ter osnovne namene, ki jih zadovoljujejo iz 
pridobljenega dohodka. To popolneje določa položaj delav- 
cev pri ustvarjanju in delitvi družbenega dohodka in je nujna 
podlaga za natančnejše določanje odnosov pri pridobivanju 
dohodka na trgu in s svobodno menjavo dela in njegovega 
razporejanja. 

Poleg tega je s spremembo v tej točki natančneje določeno, 
da se prispevek delavca k ustvarjanju dohodka, v sorazmerju 
s katerim se razporedi del dohodka za celotno osebno in 
skupno porabo delavcev, določi ne le s prispevkom, ki so ga 
delavci dali s svojim živim delom, temveč tudi s prispevkom, ki 
so ga dali delavci z upravljanjem družbenih sredstev, saj se 
mora v sorazmerju s tem prispevkom razporediti del dohodka 
za celotno osebno in skupno porabo delavcev. (To rešitev je 
vsebovala 9. točka osnutka tega amandmaja). 

6. V tej določbi so določene podiage, na katerih delavci 
v organizacijah združenega dela, ki opravljajo gospodarske 
dejavnosti, pridobivajo dohodek v pogojih socialistične bla- 
govne proizvodnje. Ti temelji so izraženi z načelom, da 
delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo gospo- 
darske dejavnosti, pridobivajo dohodek z vrednotenjem vseh 
dejavnikov proizvodnje in rezultatov svojega dela na podlagi 
delovanja tržnih zakonitosti. Da je potrebno te temelje opre- 
deliti v novi določbi, opozarja tudi to, da so temelji, na katerih 
delavci pridobivajo dohodek, določeni'sedaj z ustavo SFRJ 
samo za delavce v organizacijah združenega dela, ki oprav- 
ljajo druge dejavnosti, v katerih delovanje zakonitosti trga ne 
more biti podlaga za vrednotenje rezultatov njihovega dela. 

S predlaganimi spremembami je skrajno restriktivno dolo- 
čeno pridobivanje dohodka s svobodno menjavo dela ozi- 
roma po načelih svobodne menjave dela v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki opravljajo gospodarske dejavnosti - samo 
izjemno tudi v gospodarskih dejavnostih, določenih z zako- 
nom, in je dano načelo omejitve - samo v tistih gospodarskih 
dejavnostih, v katerih delovanje zakonitosti trga ne more biti 
edina podlaga za usklajevanje dela in potreb in vrednotenja 
rezultatov dela. To se bo nanašalo predvsem na nekatere 
dejavnosti na področju gospodarske infrastrukture in skupne 
komunalne porabe. 
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V tretjem odstavku te točke je določeno načelo, da se 
z družbeno določenimi splošnimi pogoji gospodarjenja, 
s plani družbenopolitičnih skupnosti in z ukrepi ekonomske 
politike ne sme kršiti s to ustavo določena samostojnost in 
enakopravnost pri pridobivanju dohodka organizacij združe- 
nega dela, ki opravljajo gospodarske dejavnosti. 

V skladu z rezultati razprave o osnutku amandmajev je ta 
točka dopolnjena z novim odstavkom, v katerem je določeno: 
če se z akti družbenopolitične skupnosti krši s to ustavo 
določena enakopravnost organizacij združenega dela pri pri- 
dobivanju dohodka na trgu, se hkrati z akti te družbenopoli- 
tične skupnosti zagotavlja ustrezna kompenzacija pod pogoji 
in na način, ki jih določa zvezni zakon, s čimer se zagotavlja 
enakopravnost organizacij združenega dela na trgu tudi prek 
kompenzacij kot sestavnega dela ukrepov ekonomske poli- 
tike. 

7. V 16. členu ustave SFRJ, s katerim je urejeno pridobiva- 
nje dohodka s svobodno menjavo dela, ni predvidena mož- 
nost, da lahko delavci v organizacijah združenega dela druž- 
benih dejavnosti pridobivajo del dohodka tudi na drugih pod- 
lagah (s skupnim ustvarjanjem dohodka, s tržno realizacijo 
svojih storitev); izključena je možnost delovanja zakonitosti 
trga, čeprav tudi delnega, pri usklajevanju dela in potreb, 
kadar se dohodek pridobiva s svobodno menjavo dela, in je 
določena možnost, da delavci v dejavnostih materialne proiz- 
vodnje pridobivajo dohodek s svobodno menjavo dela z upo- 
rabniki svojih proizvodov in storitev. 

Nezadostna urejenost in nezadostna natančnost pri ureja- 
nju teh odnosov sta bili podlaga za različno normiranje 
v republiških in pokrajinskih zakonih in za različne razlage 
v praksi. Svobodna menjava dela se namreč vzpostavlja neod- 
visno od vrste potreb, narave dela in specifičnosti dejavnosti, 
in sicer kot izključna podlaga za pridobivanje dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela družbenih dejavnosti. S tem 
je neopravičeno ovirano pridobivanje dohodka na podlagi 
skupnega ustvarjanja dohodka in tržne realizacije njihovih 
proizvodov in storitev. 

Izhodišče pri razvoju teh odnosov je bilo ekstenzivno usta- 
navljanje samoupravnih interesnih skupnosti. Načelo svo- 
bodne menjave dela je nasprotno upoštevanju delovanja eko- 
nomskih zakonitosti, zlasti na področju na katerih je bilo 
nujno potrebno zagotoviti širšo solidarnost in vzajemnost. 
Spodbujali smo državni intervencionizem (obvezno združeva- 
nje sredstev ipd.) pri zagotavljanju sredstev za razširjeno 
reprodukcijo (zaradi neekonomskih odnosov). 

V tem odstavku se uporablja krajši in splošni izraz »uporaD- 
niki proizvodov in storitev", kar naj bi omogočilo, da se 
z zakonom natančno določijo subjekti svobodne menjave 
dela na strani uporabnikov storitev (jasno je treba določiti, da 
to niso le delavci, delovni ljudje, temveč tudi občani). Dodana 
je beseda »proizvodov«, da bi bilo tistim družbenim dejavno- 
stim (predvsem znanstvenim in izobraževalnim institucijam), 
ki v okviru svoje dejavnosti izdelujejo določene proizvode, 
omogočeno, da pridobivajo dohodek tudi s prodajo teh proiz- 
vodov na trgu ali v odnosih skupnega ustvarjanja dohodka. 

V pojmu »druga oblika samoupravnega interesnega organi- 
ziranja« - ki je sicer predlagan v osnutku amandmajev, tako 
da samoupravna interesna skupnost ne bi bila več edina 
organizirana oblika uresničevanja svobodne menjave dela 
-je izpuščena beseda »interesnega«. Razlog, da se izpusti ta 
beseda, je, da bi se omogočila najširša pahljača oblik organi- 
ziranja, v katerih se lahko na samoupravnih podlagah uresni- 
čuje svobodna menjava dela. Po tej rešitvi bi bila to lahko, na 
primer, šola ali ambulanta (delovna organizacija ali temeljna 
organizacija združenega dela) v sestavi kakšne sestavljene 
organizacije združenega dela ali sklad, ustanovljen na samou- 
pravni podlagi in z odnosom svobodne menjave dela. 

Z drugim odstavkom je omogočeno, da delavci v teh organi- 
zacijah združenega dela pridobivajo dohodek tudi iz skup- 
nega ustvarjanja dohodka (v obeh pojavnih oblikah: kot 
skupni prihodek in kot skupni dohodek) ter s prodajo svojih 
proizvodov in storitev na trgu, toda samo, kadar to ustreza 
naravi družbene dejavnosti in potrebam, ki se z njimi zadovo- 
ljujejo. S tem se ustvarjajo širše možnosti za razvoj samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov in za zboljšanje mate- 
rialnega položaja delavcev v organizacijah združenega dela 
družbenih dejavnosti ter za njihov večji in neposrednejši pri- 
spevek k povečanju dohodka in razvoju celotne družbe. 

V skladu z zahtevami iz javne razprave so opravljene v tem 

odstavku redakcijske spremembe in tudi sprememba glede 
določitve pravice (ne pa možnosti) do pridobivanja dohodka 
organizacij združenega dela - družbenih dejavnosti na drugih 
podlagah, če to dovoljuje narava dejavnosti in potreb (ki se 
zadovoljujejo z njenim opravljanjem). 

Glede na zahteve iz javne razprave, da se natančno določi 
ekonomsko bistvo svobodne menjave dela, je dodan nov, 
tretji odstavek. S tem odstavkom se ustvarjajo ustavne mož- 
nosti, da bi urejanje vseh pogojev pridobivanja dohodka na 
podlagi svobodne menjave dela postalo predmet dogovarja- 
nja in enakopravnega odločanja tako uporabnikov kot tudi 
izvajalcev storitev, ne pa, da bi bila to samo stvar odločitve 
uporabnikov storitev ali organizacij združenega dela družbe- 
nih dejavnosti kot dajalcev storitev oziroma da le-to ne bi bilo 
izraz njihovega voluntarističnega sporazumevanja, neodvisno 
od ekonomskih zakonitosti, ob upoštevanju specifičnosti dela 
in reprodukcije v vsaki izmed posameznih družbenih dejavno- 
sti in v okviru nje. V zvezi s tem je natančno določeno, da se ti 
pogoji uredijo z vrednotenjem dejavnikov in rezultatov dela 
organizacij združenega dela družbenih dejavnosti. To prak- 
tično pomeni, da mora cena storitve - kot instrument zagotav- 
ljanja ekvivalentnega nadomestila za delo pri opravljanju 
dejavnosti, programa oziroma konkretne storitve - ekonom- 
sko zagotoviti reprodukcijo vseh dejavnikov »proizvodnje« 
storitev oziroma proizvodov družbenih dejavnosti. 

V četrtem odstavku je odpravljena dosedanja enostranost 
rešitve, da se enak družbenoekonomski položaj delavcev 
v družbenih dejavnostih in položaj delavcev v drugih dejavno- 
stih uresničuje samo na podlagi svobodne menjave dela. 
Namesto tega je določena rešitev, ki je v skladu z zahtevo iz 
javne razprave, da se ta položaj določa glede na vse podlage 
pridobivanja dohodka. 

Izpuščen pa je četrti odstavek 16. člena ustave SFRJ, v kate- 
rem je bilo določeno, kdaj lahko po načelih svobodne 
menjave dela pridobivajo dohodek delavci v organizacijah 
združenega dela na področju materialne proizvodnje, ker je 
besedilo tega odstavka vstavljeno v novo ustavno določbo, ki 
je predlagana v 6. točki tega amandmaja. 

8. S spremembami v 8. točki je predlagano, da se del 
dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogo- 
jih ali v izjemno ugodnih pogojih, ustvarjenih s položajem 
kraja dela in poslovanja, ugotavlja in uporablja v skladu 
s samoupravnim sporazumom in zakonom za razvoj organiza- 
cije združenega dela, v kateri je bil ustvarjen, in, kadar je to 
z zakonom določeno, za razvoj materialne osnove dela 
v občini, skupnosti občin, mestni skupnosti in republiki ozi- 
roma avtonomni pokrajini ali za razvoj komunalne infrastruk- 
ture. S tem so natančneje določene izjemne ugodnosti pri 
pridobivanju dohodka na podlagi t. i. naravne in položajne 
rente. S to spremembo je tudi določen širši namen tega dela 
dohodka, ker je vključeno tudi financiranje komunalne infra- 
strukture v občini, skupnosti občin in mestni skupnosti. 

Izpuščen je drugi odstavek iz te točke osnutka amandma- 
jev, s katero pa so natančneje razčlenjeni pogoji za pridobiva- 
nje dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemnih ugodnostih na 
trgu, ker je Komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja 
ocenila, da je treba to vprašanje podrobno proučiti pri delu 
v zvezi s prihodnjimi ustavnimi spremembami. 

9. V 9. točki je določeno, da se lahko z zakonom ob pogojih, 
določenih z ustavo, predpiše poleg začasne omejitve razpola- 
ganja delavcev v organizacijah združenega dela z delom sred- 
stev družbene reprodukcije tudi obveznost združevanja dela 
teh sredstev za financiranje določenih nujnih potreb druž- 
bene reprodukcije. Ta pravica pa je v določbi tretjega 
odstavka 72. člena ustave SFRJ omejena, ker je predpisano, 
da se sme z zakonom ob pogojih, določenih z ustavo, predpi- 
sati obveznost združevanja sredstev za izpolnjevanje določe- 
nih nalog, če je z družbenim planom na podlagi skupaj dolo- 
čenih interesov in ciljev razvoja določeno, da je izpolnitev teh 
nalog nujna za družbeno reprodukcijo in če s sporazumom 
organizacij združenega dela ali drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti niso mogla biti zagotovljena sredstva za 
izpolnitev teh nalog. Z ustavami republik in avtonomnih 
pokrajin so različno in nezadostno omejevalno določeni 
pogoji, v katerih se sme z zakonom predpisati obveznost 
združevanja dela sredstev družbene reprodukcije. 

Zaradi tega in zlasti še zato, ker se je v praksi dokaj široko 
uporabljala možnost sprejemanja omenjenih zakonov, so bile 
predlagane določene spremembe v 23. členu ustave SFRJ. 
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V tej točki je predlagano, da se sme obveznost združevanja 
dela sredstev družbene reprodukcije predpisati z zakonom 
pod pogoji, določenimi z ustavo, izjemno, in sicer le za finan- 
ciranje nujnih potreb družbene reprodukcije, določenih 
z družbenim planom republike oziroma avtonomne pokrajine, 
kadar je zadovoljevanje teh potreb nenadomestljiv pogoj za 
življenje in delo občanov aH gospodarskega in družbenega 
razvoja in če se na samoupravni podlagi sredstva za financira- 
nje teh potreb niso mogla oziroma se ne morejo zagotoviti. 
Določilo, da se na samoupravni podlagi niso mogla zagotoviti 
nujno potrebna sredstva za določene potrebe družbene 
reprodukcije, zahteva, da se zakonska obveznost združevanja 
teh sredstev lahko predpiše samo subsidiarno oziroma po 
postopku samoupravnega združevanja. Določilo, da se na 
samoupravni podlagi ne morejo zagotoviti nujna sredstva za 
te potrebe, pomeni, da se to lahko stori tudi brez postopka 
samoupravnega združevanja, toda ta možnost se mora upo- 
rabljati zelo restriktivno in po posebnem postopku, kar bi bilo 
treba določiti tudi v republiških oziroma pokrajinskih ustavah. 

V 23. členu ustave SFRJ je določeno, da se z obveznim 
združevanjem dela sredstev družbene reprodukcije s predpi- 
sanim zakonom ne morejo trajno odvzeti pravice delavcev 
organizacije združenega dela glede teh sredstev. Čeprav 
predpisano jamstvo ni dovolj jasno izraženo, zlasti v delu »ni 
mogoče trajno odvzeti pravic, se to lahko razume, da se 
morajo ta sredstva vrniti delavcem v organizacijah združe- 
nega dela - samo vrniti, ker s predpisanim jamstvom niso 
zajamčene druge pravice delavcem v organizaciji združenega 
dela. Z zakoni, s katerimi je predpisana obveznost združeva- 
nja dela sredstev družbene reprodukcije, pa je v posameznih 
primerih določena tudi pravica do nadomestila za uporabo 
teh sredstev ali namesto te pravice tudi pravica do vračila teh 
sredstev, pravica do določenih olajšav. Zato je potrebno, da 
se v določbi 23. člena ustave SFRJ opravi sprememba, 
s katero bo popolneje izraženo omenjeno Jamstvo. To je 
storjeno v določbi novega drugega odstavka, v kateri je pred- 
pisano, da ima organizacija združenega dela, v kateri je del 
sredstev družbene reprodukcije obvezno združen z zakonom, 
pravico do vračila obvezno združenih sredstev družbene 
reprodukcije in pravico do nadomestila za uporabo teh sred- 
stev ali namesto teh pravic ali ene izmed teh pravic, v celoti ali 
delno, pravico do določenih olajšav, kot je to določeno 
z zakonom. To je storjeno tudi v določbi novega tretjega 
odstavka, v kateri je predpisano, da upravljanje dela sredstev 
družbene reprodukcije, obvezno zd, uženih po zakonu, temelji 
na samoupravnih podlagah. 

10. V prvem odstavku 10. točke je definirana enakopravnost 
organizacij združenega dela, kadar združujejo sredstva ali 
delo in sredstva ob skupnem riziku. 

V skladu s tem je določeno, da delavci v organizacijah 
združenega dela v teh primerih skupaj in enakopravno, soraz- 
merno z združenimi sredstvi oziroma z delom in sredstvi 
upravljajo skupno poslovanje, odločajo o skupnem dohodku 
in skupnem prihodku, določajo obveznosti in odgovornosti 
skupnega rizika in določajo druge medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti na podlagi združevanja sredstev 
oziroma dela in sredstev. 

Z drugim odstavkom so urejena vprašanja združevanja 
sredstev v primerih, kadar delavci v organizacijah združenega 
dela ustanovijo novo organizacijo, in sicer tako, da ima usta- 
novitelj iz tega naslova vse pravice in obveznosti, določene 
v prvem odstavku te točke. 

11. S spremembo v 11. točki so dane širše možnosti, da 
organizacija združenega dela pri poslovanju uporablja sred- 
stva občanov. Poleg sedanje možnosti zbiranja sredstev 
delavcev v organizacijah združenega dela, delovnih ljudi in 
občanov za razširitev materialne osnove dela je namreč dolo- 
čena tudi možnost, da delavci v organizacijah združenega 
dela, delovni ljudje in občani vlagajo sredstva v organizacije 
združenega dela ob skupnem riziku. Poleg tega so odprav- 
ljene določene nepreciznosti in določene omejitve v 28. členu 
ustave SFRJ. Tako je s to spremembo omogočeno, da organi- 
zacije združenega dela zbirajo od občanov ne le denarna 
sredstva, temveč tudi stvari in materialne pravice, ki sestav- 
ljajo delovna sredstva, vključno tudi devizna sredstva. S tem, 
da je predvidena možnost zbiranja sredstev občanov 
v denarni in nedenarni obliki, ki so v funkciji zboljševanja 
proizvodnje ali druge dejavnosti organizacij združenega dela, 
se ustvarjajo pogoji za širše angažiranje sredstev delovnih 

ljudi in občanov za razširitev materialne osnove združenega 
dela. S tem, da se beseda »ali« nadomesti z besedo »ozi- 
roma«, je omogočeno, da se z zakonom določi, da imajo 
lahko občani na podlagi sredstev, ki jih zbirajo organizacije 
združenega dela, poleg pravice do vračila vrednosti teh sred- 
stev, pravico do obresti ali pravico do določene olajšave in 
kombinirano - do zmanjšane obresti in do določene olajšave, 
vključnb tudi pravico do sklenitve delovnega razmerja. 
S predvideno možnostjo vlaganja sredstev občanov v organi- 
zacije združenega dela ob skupnem riziku se konstituira nova 
podlaga za angažiranje sredstev občanov za razširitev materi- 
alne osnove združenega dela. Na tej podlagi pridobivajo 
občani, ki vlagajo sredstva, poleg pravice do vračila vrednosti 
vloženih sredstev in pravice do nadomestila za uporabo vlože- 
nih sredstev v odvisnosti od rezultatov, ki jih doseže ta organi- 
zacija, tudi pravico, da so obveščeni o rezultatih, ki se uresni- 
čujejo z uporabo vloženih sredstev in možnost, da si pridobijo 
pravico, da sodelujejo pri odločanju o določenih zadevah 
v skladu z zveznim zakonom, toda na tej podlagi ne morejo 
pridobiti trajnih pravic. 

V tretjem odstavku te točke je predpisano, da občani lahko 
obdržijo lastninsko pravico na vloženih sredstvih, razen v pri- 
merih, ki jih določa zvezni zakon, s čimer se v bistvu zagotav- 
lja sožitje lastninske pravice in družbenolastninskih pravic. 

V četrtem odstavku je dana podlaga, da organizacije zdru- 
ženega dela za zbrana oziroma vložena sredstva občanov 
neposredno izdajajo vrednostne papirje, toda samo pod 
pogoji in na način, ki jih določa zvezni zakon. 

12. Razveljavitev določbe 29. člena je predlagana zato, da bi 
se delavcem, ki opravljajo administrativno-strokovna in druga 
dela v organizacijah združenega dela, zagotovil enak položaj 
kot drugim delavcem v teh organizacijah. V skladu s tem 
morajo biti ti delavci organizirani v ustrezne oblike samou- 
pravnega in delovnega organiziranja kot drugi delavci v orga- 
nizacijah združenega dela. Na tej podlagi so lahko ti delavci 
organizirani tudi v delovne skupnosti, kar pa ne pomeni, da 
imajo v čemerkoli manjše pravice od drugih delavcev v orga- 
nizacijah združenega dela. 

Ker je v 29. členu ustave SFRJ urejen tudi položaj delavcev, 
ki opravljajo ta dela za kmetijsko ali drugo zadrugo, banko ali 
drugo finančno organizacijo, zavarovlno organizacijo, samo- 
upravno interesno skupnost in drugo samoupravno organiza- 
cijo in skupnost (razen organizacije združenega dela) in za 
njihovo združenje, družbenopolitično organizacijo in drugo 
družbeno organizacijo, društvo in za organe družbenopolitič- 
nih skupnosti, je bilo nujno dopolniti prvi odstavek 30. člena 
ustave SFRJ, ker je bio ocenjeno, da morajo biti delavci, ki 
opravljajo strokovna, administrativna, pomožna in druga dela 
v navedenih organizacijah in skupnostih, še nadalje organizi- 
rani v delovne skupnosti. 

Poleg tega je v novo predlaganem odstavku 30. člena 
ustave SFRJ izpuščena prejšnja rešitev, da se po ustavi 
delavci, navedeni v tem odstavku, obvezno organizirajo 
v delovne skupnosti, pač pa je določeno, da se z zakonom 
predpišejo pogoji, v katerih se takšne delovne skupnosti usta- 
novijo. 

Besedilo v novo predlaganem tretjem odstavku 30. člena 
ustave SFRJ je samo nujna uskladitev s spremembo v prvem 
odstavku 1. člena. 

13. Glavni cilj sprememb, predlaganih v 32. členu ustave 
SFRJ, je, da se bolj natančno definira uporaba načel se/Udar- 
nosti in vzajemnosti pri zagotavljanju delovne in socialne 
varnosti delavcev in da se uporaba teh načel prilagodi delov- 
nim pogojem poslovanja organizacij združenega dela na trgu. 
V spremenjenem četrtem odstavku 32. člena ustave SFRJ so 
opravljene pomembne spremembe, in sicer: prvič, ustavno 
jamstvo delavcev je povezano ne le z zagotovitvijo drugega 
delovnega mesta, temveč tudi z zagotovitvijo pravice do dela 
ali drugih z zakonom določenih pravic iz dela (kot na primer: 
ustvarjanje pogojev za samostojno opravljanje dejavnosti 
z osebnim delom ali zaposlovanjem v t. i. drobnem gospodar- 
stvu in ustvarjanje pogojev za predčasno upokojitev z zagoto- 
vitvijo sredstev za odkup zavarovalne dobe ipd.), drugič, 
z relativiziranjem zagotovitve drugega delovnega mesta 
- z določitvijo, da drugo delovno mesto ustreza njegovim 
delovnim sposobnostim, ne pa tudi kvalifikacijam in z nado- 
mestitvijo izraza »izguba lastnosti delavca temeljne organiza- 
cije združenega dela« - z izrazom: »prenehanje delovnega 
razmerja«. S spremembo petega odstavka 32. člena se je 
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zožila možnost sprejetja zakona, na katerega se nanaša ta 
člen, ne pa tudi za zaposlovanje nasploh. To je storjeno zlasti 
zaradi tega, da bi se v skladu z vsebino odnosov, ki so urejeni 
v 32. členu ustave SFRJ, sprejetje zakona usmerilo v ustvarja- 
nje pogojev za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev, kate- 
rih delo ni več potrebno v organizaciji združenega dela. 
V amandmaju XXV pa je z 2. točko določena možnost, da se 
lahko z zakonom poleg obveznega združevanja določi zago- 
tovitev sredstev tudi na drug način za materialno preskrbo 
nezaposlenih oseb, za prekvalifikacijo delavcev in za ustvarja- 
nje ugodnejših pogojev za zaposlovanje nasploh. 

Izpuščena je določba 2. člena 32. člena ustave SFRJ, ker je 
bilo ocenjeno, da se je v redakciji, ki je dana v ustavi SFRJ, 
v praksi uporabljala kot podlaga za socializacijo izgub, ni pa 
bila predlagana nova redakcija tega člena, ker so pogoji in 
postopek v primerih, če zabrede organizacija združenega 
dela v izjemne ekonomske težave, urejeni s posebnim zvez- 
nim zakonom - z zakonom o sanaciji in prenehanju organiza- 
cij združenega dela. 

Predlagana rešitev ni bila določena v osnutku amandmajev. 
Sprememba, s katero je predlagano, da lahko začasne ali 

trajne delovne organizacije ustanovijo tudi delovni ljudje, ki 
bodo z njihovi ustanovitvijo uveljavili pravico do dela (15. 
točka osnutka amandmaja IX), je vstavljena v amandma XIX. 

14. S 1. točko se nadomesti tretji odstavek 12. člena; z 2. 
točko se dopolni 13. člen; s 3. točko se nadomesti 15. člen;' 
s 4. točko se nadomesti 24. člen; s 5. točko se nadomesti 19. 
člen ustave SFRJ; s 6. točko se dopolni 1. oddelek I. poglavja 
drugega dela ustave SFRJ; s 7. točko se nadomesti 16. člen; 
z 8. točko se nadomesti prvi odstavek 18. člena; z 9. točko se 
nadomesti 23. člen; z 10. točko se nadomesti 26. člen; z 11. 
točko se nadomesti 28. člen; z 12. točko se nadomestita prvi 
in tretji odstavek 30. člena; s 13. točko se nadomestita četrti in 
peti odstavek 32. člena ustave SFRJ. Razveljavijo se 29. člen 
in drugi odstavek 32. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA X 

Ta amandma določa: pravico delavcev do samoorganizira- 
nja v združenem delu in njihovo pravico do izbire oblik orga- 
niziranja (1. točka); načela, ki se nanašajo na delovno organi- 
zacijo kot temeljni subjekt tržnega poslovanja in temeljni 
subjekt svobodne menjave dela (2., 3. in 4. točka); razširja 
oblike, v katere se lahko združujejo delovne organizacije (5. 
točka) in obveznosti združevanja organizacij združenega dela 
na področju enotnih tehnoloških sistemov (6. točka). 

1. V 1. točki je določena prav/ca delavcev do samoorganizi- 
ranja, kar je eden izmed temeljnih pogojev, da lahko delavci 
v združenem delu, v pogojih tržnega gospodarjenja, prevza- 
mejo ekonomsko in družbeno odgovornost za upravljanje 
družbenih sredstev, ki so jim zaupana. 

V zvezi s tem 1. točka določa: pravico delavcev da svo- 
bodno združujejo svoje delo in družbena sredstva (prvi odsta- 
vek): cilje združevanja (prvi odstavek), in pravico delavcev, da 
izberejo tako obliko svojega samoupravnega in delovnega 
organiziranja kot tudi oblike združevanja, povezovanja in 
sodelovanja njihovih organizacij združenega dela in da opre- 
delijo odnose v njih (drugi odstavek). 

Z rešitvami, predlaganimi v 1. točki, so dane najširše pod- 
lage, da sami delavci v skladu s svojimi konkretnimi potre- 
bami in interesi v pogojih tržnega gospodarjenja smotrno in 
prožno organizirajo združeno delo. Takšno organiziranje naj 
zagotovi uresničevanje optimalnih rezultatov skupnega dela 
delavcev z družbenimi sredstvi kot vrednosti na trgu v pogojih 
blagovne proizvodnje. Hkrati bo to omogočilo takšne oblike 
smotrnega organiziranja, ki bodo ustrezale tudi zahtevam 
sodobnega razvoja in ki se bodo sposobne hitreje prilagajati 
zahtevam tehničnotehnološkega razvoja in sodobne organi- 
zaicje dela. 

Pravica delavcev, da se svobodno samoorganizirajo, kar naj 
zagotovi smotrnost in prožnost oblik samoupravnega in 
delovnega organiziranja in oblik združevanja, povezovanja in 
sodelovanja organizacij združenega dela, nujno izhaja iz 
opredelitve, da so organizacije združenega dela nosilke pra- 
vic, dolžnosti in odgovornosti v pravnem prometu glede vseh 
sredstev, s katerimi razpolagajo in ki jih uporabljajo. Da bi 
namreč delavci lahko uresničili odgovornost, ki jo imajo za 
ekonomsko smotrno in družbeno odgovorno uporabo druž- 

benih sredstev, ki so jim zaupana, je nujno, da imajo pred- 
vsem tudi svobodo samoorganiziranja. Delavci imajo ne le 
pravico do sadov svojega dela z družbenimi sredstvi, temveč 
imajo tudi obveznost, da trpijo neposredni riziko za upravlja- 
nje, uporabo teh sredstev in za razpolaganje z njimi, zato je 
nujno, da sami delavci tudi odločajo o oblikah organiziranja, 
združevanja, povezovanja in sodelovanja v skladu s svojimi 
potrebami in interesi, zahtevami sodobne organizacije in 
z zahtevami trga. Samo tako bodo oblike organiziranja, zdru- 
ževanja, povezovanja in sodelovanja v združenem delu kar 
najboli v funkciii ustvarjania nove vrednosti oziroma v funkciji 
bistvenega povezovanja svobodno združenega dela delavcev in 
družbenih sredstev kot družbenega kapitala zaradi ustvarja- 
nja nove vrednosti. 

2. V 2. točki: 
- je določena definicija delovne organizacije (prvi od- 

stavek); 
- je določeno, da je delovna organizacija temeljni subjekt 

tržnega poslovanja in temeljni subjekt svobodne menjave 
dela (drugi odstavek); in 

- so določeni subjekti ustanavljanja delovne organizacije 
(tretji do šesti odstavek). 

Ob določitvi načela svobode samoorganiziranja delavcev je 
na ta način v 1. točki hkrati opravljena nujna institucionaliza- 
cija temeljnega produkcijskega od noša v 2. točki, ker je opre- 
deljevanje glavnega subjekta eden glavnih pogojev za tržno 
poslovanje in svobodno menjavo dela. 

V tretjem odstavku te točke je prevzeta določba drugega 
odstavka 35. člena ustave SFRJ, s tem da so izmed subjektov, 
ki lahko ustanovijo delovno organizacijo, na tem mestu izpuš- 
čene družbenopolitične skupnosti. V zvezi s tem so v četrtem 
odstavku te točke določeni pogoji, v katerih so lahko družbe- 
nopolitične skupnosti ustanoviteljice delovne organizacije. Ti 
pogoji so restriktivno določeni, kar naj bi zagotovilo, da 
družbenopolitične skupnosti izjemno nastopajo kot ustanovi- 
teljice delovne organizacije in na tej podlagi angažirajo druž- 
bena sredstva. 

V petem in šestem odstavku te točke so prevzete določbe 
tretjega in četrtega odstavka 35. člena ustave SFRJ, s tem da 
so dopolnjene tako, da lahko delovno organizacijo ustanovijo 
ne le delovni ljudje, temveč tudi občani, in sicer ne le zaradi 
uveljavljanja pravice do dela, temveč tudi zaradi uresničeva- 
nja drugih svojih interesov. 

3. V skladu z osmim odstavkom III. oddelka temeljnih načel 
je temeljna organizacija združenega dela osnovna oblika 
združenega dela, v kateri delavci uresničujejo neodtujljivo 
pravico, da odločajo o svojem delu, pogojih za delo in o rezul- 
tatih svojega dela. 

S 3. točko tega amandmaja je dana možnost delavcem 
v delovni organizaciji, da s svojim statutom določijo, da bodo 
določene pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih po ustavi 
uresničujejo v temeljni organizaciji, uresničevali v delovni 
organizaciji kot celoti in v posameznih delih delovne organi- 
zacije, v katerih so organizirali temeljne organizacije združe- 
nega dela ali druge oblike organiziranja. 

To zagotavlja, da imajo vsi delavci v delovni organizaciji kot 
celoti možnost opredelitve, da skupaj odločajo o svojih samo- 
upravnih pravicah, s tem da se s statutom določi, katere 
samoupravne pravice, dolžnosti in odgovornosti bodo delavci 
uresničevali v delih delovne organizacije. To namreč zagotav- 
lja optimalnost oziroma smotrnost in učinkovitost uresničeva- 
nja interesov delavcev v delovni organizaciji kot celoti, hkrati 
pa prožnost glede odločanja delavcev, tako v delih delovne 
organizacije kot tudi v širših oblikah njenega organiziranja. 
S tem so po eni strani hkrati odpravljeni tudi številni problemi, 
ki so v praksi nastajali v odnosih med temeljnimi organizaci- 
jami združenga dela, organiziranim v delih delovne organiza- 
cije, in delovno organizacijo kot celoto, v katere sestavi so 
temeljne organizacije združenga dela, po drugi strani pa se 
zagotavlja, da se še nadalje uporabljajo in uveljavljajo pozi- 
tivne izkušnje temeljnih organizacij združenega dela, organi- 
ziranih v delu delovne organizacije. Pri tem je treba upošte- 
vati, da ni natančno določeno, ali delavci v delovni organiza- 
ciji kot celoti ali delavci v delu delovne organizacije odločajo 
o organiziranju temeljnih organizacij združenega dela ali 
druge oblike organiziranja v delu delovne organizacije. 
V zvezi s tem po drugem odstavku 1. točke tega amandmaja 
delavci svobodno odločajo tudi o obliki svojega samouprav- 
nega organiziranja, t. j. ni natačno določeno, ali gre za 
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delavce v delovni organizaciji kot celoti ali za delavce v delu 
delovne organizacije. To bo potrebno natačno določiti v zako- 
nodaji in v statutih delovnih organizacij. 

4. V 4. točki je urejeno vprašanje subjektov v pravnem 
prometu z družbenimi sredstvi, in sicer tako: 

- da se konstituira ustavnopravna možnost tega subjekta 
v korist delovne organizacije (prvi odstavek), in 

- da se določene pravice, dolžnosti in odgovornosti v prav- 
nem prometu lahko s statutom delovne organizacije prene- 
sejo na dele delovne organizacije - temeljne organizacije 
združenega dela in druge dele delovne organizacije (drugi 
odstavek). 

S tem je zagotovljeno, da lahko delovna organizacija kot 
temeljni subjekt tržnega poslovanja in svobodne menjave 
dela to svojo vlogo tudi uresniči. Delovna organizacija je 
namreč nosilka pravic in obveznosti v pravnem prometu 
s sredstvi, ki jih upravljajo delavci v delovni organizaciji. S tem 
je zagotovljena materialna osnova, da delovna organizacija 
uveljavi svojo vlogo temeljnega subjekta, kar je še zlasti 
pomembno za nastopanje v pravnem prometu. S statutom 
delovne organizacije se smejo pooblastiti tudi deli delovne 
organizacije, da nastopajo v pravnem prometu, medtem ko se 
smejo s samoupravnim sporazumom v skladu s tretjim 
odstavkom 5. točke določiti pravice širših oblik združevanja 
v pravnem prometu. Te rešitve naj bi popolnoma zagotovile, 
varnost pravnega prometa ter dejansko, ne pa le formalno, 
združevanje v širše oblike organizacij združenega dela. 

5. V 5. točki je določeno, da se lahko delovne organizacije 
združujejo v sestavljene organizacije združenega dela, 
poslovna združenja, skupnosti in druge oblike organizacij 
združenega dela. S tem se je razširil krog organizacij združe- 
nega dela v primerjavi z dosedanjimi rešitvami in so hkrati 
imenovane nekatere nove širše oblike. Gre za poslovna zdru- 
ženja. Ta oblika je prej obstajala, sedaj pa ne, temveč obsta- 
jajo poslovne skupnosti. V zvezi s tem je bilo navedeno 
mnenje, da naj bi poleg proizvodnega združevanja, ki bi se 
uresničevalo prek sestavljenih organizacij združenga dela, 
obstajalo tudi poslovno združevanje, ki bi se uresničevalo 
prek poslovnih združenj, medtem ko bi se drugi interesi 
uresničevali prek skupnosti in drugih oblik organizacij zdru- 
ženega dela. 

S samoupravnim sporazumom je določeno, katere pravice, 
obveznosti in odgovornosti uresničujejo delavci v navedenih 
oblikah organizacij združenega dela, lahko pa se določijo tudi 
določene pravice in obveznosti delovne organizacije, ki jih 
v pravnem prometu uresničuje sestavljena organizacija zdru- 
ženega dela. 

6. Te rešitve, zlasti pa svoboda delavcev, da se samoorgani- 
zirajo, naj bi zagotovile proces bistvene preobrazbe v združe- 
nem delu, t. j., da bi bila ta preobrazba rezultat volje vseh 
delavcev, njihovih potreb in interesov. 

7. S 43. členom ustave SFRJ so urejena razmerja med 
proizvodnimi in prometnimi organizacijami, urejene pa so bile 
tudi oblike obveznega združevanja na podlagi zvezne zakono- 
daje med proizvodnimi organizacijami in organizacijami, ki se 
ukvarjajo s prometom blaga na debelo, in zunanjetrgovin- 
skimi organizacijami. Praksa je opozorila, da so se pokazale 
številne slabosti pri vzpostavljanju razmerij med proizvodnimi 
in prometnimi organizacijami na podlagi raznih oblik sodelo- 
vanja in združevanja, ki so dušile tržna razmerja in realno 
vrednotenje dela v odnosih med tema dvema področjema 
družbene reprodukcije. Z odpravo 43. člena ustave SFRJ se 
morajo razmerja med proizvodnimi in prometnimi organizaci- 
jami vzpostavljati izključno na podlagi trga in ekonomskih 
zakonitosti, ne pa s predpisovanjem posameznih oblik pove- 
zovanja in sodelovanja. Te organizacije morajo samostojno in 
svobodno odločati o oblikah medsebojnega sodelovanja in 
pri tem izhajati iz svojih ekonomskih interesov. 

8. S 6. točko tega amandmaja se dopolni 2. oddelek I. 
poglavja drugega dela ustave SFRJ. Z njo je določena obvez- 
nost združevanja v skupnosti organizacij združenega dela, ki 
kot enotni tehnološki sistemi opravljajo dejavnosti na 
področju elektrogospodarstva, železniškega prometa in 
poštno-telefonsko-telegrafskega prometa, in s katero je dolo- 
čena možnost, da se predpišejo način in pogoji za zagotovitev 
tehnološke enotnosti delovnega procesa in oblik organizira- 
nja za organizacije združenega dela na drugih področjih, 
kadar to zahteva tehnološka enotnost sistema in kadar je to 
pomembno za vso državo. 

V sedanji ustavi SFRJ niso urejena razmerja glede združe- 
vanja organizacij, ki opravljajo dejavnosti v t. i. velikih teh- 
nično-tehnoloških sistemih. Obstaja samo pooblastilo orga- 
nov federacije, ki je dano v 281. členu ustave SFRJ, da lahko 
s posebnim zakonom predpiše obvezno združevanje organi- 
zacij združenega dela v skupnosti, kadar to zahteva tehnolo- 
ška enotnost sistema in kadar je to pomembno za vso državo. 

Ker družbenoekonomski odnosi v teh sistemih niso bili 
natančneje razčlenjeni z ustavo SFRJ, so obstajali problemi 
glede zakonske ureditve teh odnosov, zlasti tistih, ki naj jih te 
organizacije združenega dela uresničujejo skupaj in med 
seboj v okviru skupnosti, v katero so obvezno združene. Zlasti 
je bil poudarjen problem zagotavljanja nujne enotnosti druž- 
benoekonomskih odnosov v teh sistemih. Zaradi različnih 
oblik organiziranja temeljnih, delovnih in sestavljenih organi- 
zacij, neenakopravnih odnosov pri pridobivanju dohodka, 
različnih elementov za oblikovanje strukture cen, prevoza, 
električne energije in ptt storitev, nato zaradi nezadostnega 
skupnega planiranja ter neorganiziranega vključevanja 
v mednarodno delitev dela so prišle te organizacije združe- 
nega dela v položaj, da ne morejo zagotoviti učinkovitega 
delovanja teh sistemov in tudi ne uporabljati sodobnih dosež- 
kov s področja tehnološkega razvoja. 

Predlagana ustavna določba naj omogoči, da se v elektro- 
gospodarstvu, na železnici in v ptt prometu zagotovi nujno 
potrebna enotnost, ki je pomembna za vso državo. 

V prvem odstavku te točke je predpisana obveznost združe- 
vanja v skupnosti za organizacije združenega dela, ki oprav- 
ljajo dejavnosti na teh treh navedenih področjih. S samo 
ustavo je opredeljeno, da so oblika povezovanja organizacij 
združenega dela na tem področju skupnosti, ki se ustanav- 
ljajo za sistem kot celoto na ravni Jugoslavije. 

V drugem odstavku te točke je predpisana dolžnost delav- 
cev v teh organizacijah združenega dela, da na teh treh 
področjih zagotavljajo tehnično funkcionalnost pri delu in na 
tej podlagi tehnološko enotnost delovnega procesa ter smo- 
trno in učinkovito delovanje sistema v celoti in njegovih 
posameznih delov v skladu s potrebami in interesi družbeno- 
ekonomskega razvoja države in s potrebami in interesi upo- 
rabnikov proizvodov in storitev. To so elementi, na katerih se 
mora zagotoviti tehnološka enotnost pri delovanju sistema. 

V tretjem odstavku te točke je predpisana obveznost, da še 
zagotovi na teh treh področjih enakopravnost organizacij 
združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu in da le te 
pridobivajo dohodek v odvisnosti od učinkovitosti njihovega 
poslovanja ter so predpisani: skupna merila za določitev cen 
proizvodov in storitev, skupni plani razvoja in skupni pro- 
grami vključevanja v mednarodno delitev dela. Na teh podla- 
gah je treba zagotoviti ekonomsko enotnost, ki je nujna za 
tehnološko delovanje sistema. 

S četrtim in petim odstavkom te točke so določene razsež- 
nosti regulative zvezne zakonodaje. Z zveznim zakonom so 
določeni pogoji in način obveznega združevanja organizacij 
teh dejavnosti v skupnosti ter njihovega delovanja. Organiza- 
cije združenega dela se morajo združiti v skupnost in na 
samoupravni podlagi urediti cilje združevanja. Prav tako so 
dolžne na samoupravni podlagi urediti medsebojna razmerja 
zaradi zagotovitve tehnološke enotnosti delovnega procesa 
ter temelje in merila za medsebojne ekonomske odnose. Če 
organizacije združenega dela ne uredijo teh razmerij, se 
z zveznim zakonom ustanovi ta skupnost in se začasno ure- 
dijo cilji združevanja in medsebojna razmerja. 

S šestim odstavkom te točke je dana možnost zvezni zako- 
nodaji, da lahko predpiše obveznost združevanja organizacij 
združenega dela v skupnosti tudi na drugih področjih, ki niso 
navedene v prvem odstavku te točke. Pogoj za predpisovanje 
takšnega združevanja je, da je tehnološka enotnost 
pomembna za vso državo. Kvalitativna razlika pe je glede 
pogojev in načina obveznega združevanja, t. j. načina uresni- 
čevanja tehnološke enotnosti delovnega procesa in urejanja 
medsebojnih ekonomskih odnosov na teh treh področjih in 
na drugih področjih, za katera se pokaže, da je potrebno 
vzpostaviti tehnološko enotnost delovnega procesa, ki je 
pomembna za vso državo. Za ta druga področja se lahko 
z zveznim zakonom predpiše samo obveznost združevanja 
organizacij združenega dela v skupnosti in druge oblike pove- 
zovanja in sodelovanja. Pri tem so »z drugimi oblikami pove- 
zovanja in sodelovanja« mišljene oblike združevanja z manjšo 
stopnjo obveznosti, kot pa jo imajo skupnosti. 
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Z ureditvijo celotnih odnosov glede obveznega združevanja 
- povezano z zvezno zakonodajo v 6. točki tega amandmaja 
- ni več potrebno, da bi v 281. členu ustave ostala norma, da 
federacija med drugim ureja tudi »obvezno združevanje orga- 
nizacij združenega dela v skupnosti, kadar to zahteva tehno- 
loška enotnost sistema na posameznih področjih in kadar je 
to pomembno za vso državo.« 

9. S 1. do 5. točko se nadomestijo členi 34 do 38, s 6. točko 
pa se dopolni 2. oddelek I. poglavja drugega dela ustave 
SFRJ. Poleg tega se razveljavi 43. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XI 

Zaradi uresničevanja uspešnejšega delovanja enotnega 
jugoslovanskega trga in krepitve odgovornosti za družbeno in 
ekonomsko učinkovitejše uporabljanje sredstev družbene 
reprodukcije, so potrebne spremembe tudi v okviru bančnega 
sistema. V pogojih blagovne proizvodnje in ekonomske samo- 
stojnosti organizacij združenega dela ni mogoče pozabiti na 
bančni sistem, ker aktivira precejšen del sredstev razširjene 
reprodukcije, pa mora zagotavljati svobodno gibanje sredstev 
družbene reprodukcije in njihov ekonomsko najsmotrnejši 
plasma na vsem jugoslovanskem gospodarskem področju. 

Za usposabljanje institucij bančnega sistema, da čim 
uspešneje opravljajo svojo funkcijo v pogojih tržnega gospo- 
darjenja, je ta amandma v primerjavi z rešitvami, predlaganimi 
v osnutku amandmajev, precej spremenjen. Predvsem je 
predpisana možnost, da se iz sredstev, s katerimi posluje 
banka, ustanovijo skladi banke, in sicer ne samo iz sredstev, 
ki jih vložijo družbeno pravne osebe, temveč tudi druge osebe 
- domače in tuje. Taka rešitev je v skladu z opredelitvijo iz 
amandmaja XIII, v katerem je predvidena možnost, da so tuje 
osebe ustanoviteljice skupne finančne organizacije in banke. 

Druga večja sprememba je, da se iz osnutka amandmaja 
črta določba, po kateri družbenopolitične skupnosti niso 
mogle biti ustanoviteljice in tudi niso mogle odpravljati njenih 
poslov. To predvsem zaradi tega, ker so posli, ki so jih do 
sedaj opravljale narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajin za družbenopolitične skupnosti, prene- 
šeni s predlaganim amandmajem XXXI na poslovne banke. 
Družbenopolitične skupnosti pa ne bi pridobile pravice usta- 
noviteljice na podlagi depozita, temveč na podlagi vlaganja 
sredstev v sklade banke, s katerimi razpolagajo. 

Ocenjeno je, da ni nobenih posebnih razlogov, zaradi kate- 
rih družbenopolitične skupnosti ne bi mogle biti ustanovite- 
ljice banke. 

1. V 1. točki je določeno, da je banka samostojna samou- 
pravna finančna organizacija, ki opravlja depozitne, kreditne 
in druge posle. S to novo formulaijo je poudarjeno dejstvo, da 
je banka v pogojih blagovne proizvodnje in tržnega gospodar- 
jenja nujna inštitucija (zato je tudi odpravljen koncept možno- 
sti za ustanovitev banke), ki mora v vsakem sistemu družbenih 
odnosov obstajati kot specifična organizacija za opravljanje 
depozitnih, kreditnih in drugih bančnih poslov. 

V drugem odstavku te točke je določeno, da banko ustano- 
vijo družbeno pravne osebe z aktom o ustanovitvi in vlaga- 
njem sredstev v njene sklade. Za razliko od dosednajih določb 
samoupravni sporazum ni predpisan kot obvezen akt o usta- 
novitvi, namesto možnosti za vlaganje sredstev v sklade 
banke pa je določeno, da je to vlaganje obvezen pogoj za 
ustanovitev banke. Glavni razlog za tako rešitev je navedena 
opredelitev, da so lahko tudi družbenopolitične skupnosti 
ustanoviteljice banke ter da lahko banko ali drugo finančno 
organizacijo po tretjem odstavku te točke amandmaja usta- 
novi tudi banka skupaj z drugimi bankami ali drugimi z zako- 
nom določenimi subjekti. Pri tem je treba upoštevati, da je 
lahko samoupravni sporazum akt o ustanovitvi v primerih, ko 
so ustanoviteljice banke izključno samoupravne organizacije 
in skupnosti. 

V tretjem odstavku je predpisano, da je lahko banka skupaj 
z drugimi bankami ali drugimi osebami ustanoviteljica druge 
banke ali druge finančne organizacije, kar ustreza tudi pred- 
logu iz amandmaja XIII, da lahko tudi tuja oseba z banko 
ustanovi banko in skupno finančno organizacijo, kar pa so po 
veljavnih predpisih že delale temeljne banke z ustanavljanjem 
tako imenovane združene banke. Poleg tega predlagana 
določba omogoča, da plasirajo banke sredstva svojih skladov 
tudi v druge finančne organizacije, kot na primer v Jugoslo- 

vansko banko za mednarodno ekonomsko sodelovanje ali 
podobno organizacijo, oziroma da so ustanoviteljice more- 
bitne borze učinkov ipd. 

2. V 2. točki je poudarjeno, da banka posluje s sredstvi, 
vloženimi v njene sklade, in z drugimi zbranimi ali sposoje- 
nimi sredstvi in je določena omejena odgovornost ustanovite- 
ljev za obveznosti banke. Ocenjeno je namreč, da so to 
pomembne opredelitve za banko kot samostojno finančno 
organizacijo, in sicer še toliko bolj, ker vprašanje načela 
poslovanja in odgovornosti ustanoviteljev do sedaj ni bilo niti 
v predpisih niti v praksi rešeno nedvoumno. 

3. V 3. točki je predpisano, da je organ upravljanja banke 
skupščina banke, ki jo sestavljajo delegati ustanoviteljev, 
s tem da so lahko po 4. točki med njimi tudi druge, ne pa samo 
družbene pravne osebe. 

4. Predlagana določba 4. točke ustreza, kot je že navedeno, 
predlogu amandmaja XIII, po katerem lahko tudi tuje osebe 
z našo banko ustanovijo skupno finančno organizacijo, kar na 
poseben način omogoča tudi nova določba tretjega odstavka 
1. točke, s tem da to omogoča tudi ostalim domačim, ne pa 
samo družbenim pravnim osebam. Določba te točke tudi 
omogoča, da osebe, ki vlagajo sredstva v sklade banke, sode- 
lujejo pri upravljanju v odvisnosti od tega, kako bo to vpraša- 
nje urejeno z aktom o ustanovitvi oziroma njenim statutom. 

5. V 5. točki je za sredstva, ki jih ustvari banka in se po 
poravnavi stroškov poslovanja in izločitvi sredstev za delovno 
skupnost banke, uporabljen izraz »dobiček banke«, prepuš- 
čeno pa je zakonu, da natančneje določi, kaj sestavlja ta 
dohodek. V nadaljnjem besedilu tega odstavka se sredstva, ki 
so označena z izrazom »dobiček«, razporedijo ob drugih 
namenih tudi med vlagatelje v sklade banke, saj so lahko ti, 
kot je že pojasnjeno, tudi brez lastnosti ustanoviteljev, ki 
sodelujejo pri upravljanju banke. 

Predlagano je namreč, da odloča skupščina banke o razpo- 
rejanju dobička na rezerve in na del, ki ga izplača vlagateljem 
oziroma vlaga v druge sklade banke v sorazmerju s sredstvi, 
vloženimi v banko. Taka rešitev omogoča, da je tudi vloga iz 
dobička v sklade banke nominirana na vlagatelje, dovoljuje pa 
tudi možnost, da je dana v obliki delnic, zato je v tem primeru 
dana nominacija že s tem, da ima vsak vlagatelj ustrezno 
število delnic, te pa so toliko vrednejše, kolikor je večji dobi- 
ček, zahvaljujoč povečanju skladov. S to možnostjo se resda 
izključuje umik sredstev iz skladov banke, če pa bi se lahko 
delnice prenesle na druge, vlagatelji s tem ne bi prišli v druga- 
čen položaj glede na tistega, po katerem bi lahko tudi uma- 
knili svojo vlogo. Poleg tega pa naravi banke kot samostojne 
poslovne organizacije bolj ustreza, da se vloge v njene sklade 
ne morejo umakniti, kot pa če bi se lahko, saj to povečuje 
varnost njenim komitentom oziroma krepi njeno poslovno 
boniteto. 

6. V 6. točki je predpisano, da medsebojna razmerja ustano- 
viteljev banke, upravljanje banke in poslovnja banke urejata 
akt o ustanovitvi banke in njen statut, pri čemer je treba 
upoštevati, da bo z zveznim zakonom v skladu z amandmajem 
XXXI urejen kreditni in bančni sistem, s katerim bodo urejena 
ustrezna vprašanja s tega področja. 

AMANDMA XII 

Rešitve, predpisane v tem amandmaju, so nove oziroma 
niso bile predlagane v okviru osnutka amandmajev. Predla- 
gane spremembe v sistemu družbenoekonomske ureditve pa 
so zahtevale tudi ustrezne spremembe položaja in poslovanja 
zavarovalnih skupnosti, da bi se zagotovilo, da tudi te kot 
eden izmed subjektov razpolaganja z družbenimi sredstvi 
poslujejo v skladu z delovanjem tržnih zakonitosti. S predla- 
ganimi spremembami je omogočeno, da lahko zavarovalne 
skupnosti poslujejo ne le po pravilih zavarovanja v skladu 
z načelom vzajemnosti in solidarnosti, temveč tudi po pravilih 
finančnega poslovanja s svobodnimi denarnimi sredstvi. 

Na predlagani način se zagotavlja boljši pogoj za zavarova- 
nje družbenih sredstev in premoženja nasploh ter življenja 
oziroma delovne zmožnosti občanov in hkrati materialni inte- 
res ustanoviteljev za poslovanje po pravilih zavarovanja. 

S tem amandmajem je predlagano, da se dosedanje ime 
»zavarovalna skupnost■< nadomesti s širšim in prožnejšim 
imenom »zavarovalna organizacija«. Takšen pojem omogoča 
inštitucijam, ki se ukvarjajo z zavarovalnimi zadevami, da se 
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same opredelijo za svoje konkretno ime (bodisi da ohranijo 
sedanje ime »skupnost«, bodisi da se opredelijo za tradici- 
onalno ter v svetu in pri nas udomačeno ime »zavod«, bodisi 
da se opredelijo za kakšno tretje ime). 

1. Zavarovalna organizacija je definirana kot samostojna in 
samoupravna organizacija, ki opravlja zavarovalne zadeve 
(neposredno zavarovanje, pozavarovanje, posredovanje 
v zavarovanju). S tem se razlikuje od bank in drugih finančnih 
organizacij. 

V drugem odstavku 1. točke je predvideno, da ustanovijo 
zavarovalno organizacijo družbene pravne osebe in druge 
z zakonom določene osebe. 

Zavarovalna organizacija posluje s sredstvi, ki so jih vložili 
ustanovitelji v začetna sredstva varnostnih rezerv, s sredstvi, 
ki se kot rezultat poslovnja organizacije vključijo v sredstva 
rednih varnostnih rezerv, in s sredstvi zavarovalnih premij. 
Dokler se ta sredstva ne uporabijo za namen (povračilo 
škode), se mora z njimi gospodariti in poslovati po načelih 
dobrega gospodarja z vlaganjem, investiranjem in na druge 
načine. Status ustanovitelja se pridobi z aktom o ustanovitvi 
in z vlaganjem v začetna sredstva varnostnih rezerv. Odgovor- 
nost ustanoviteljev je hkrati omejena z višino vloženih sred- 
stev v začetna sredstva varnostnih rezerv. 

2. Zavarovalno organizacijo upravljajo ustanovitelji po 
skupščini kot organu upravljanja. Predlagano pa je, da pri 
upravljanju te organizacije sodelujejo občani in drugi zavaro- 
vanci na način, ki ga bo določil akt o ustanovitvi oziroma 
statut. To še zlasti zato, ker so sredstva za življenjsko zavaro- 
vanje najbolj kakovosten del zavarovalnih sredstev (matema- 
ična rezerva), zbirajo pa se pretežno od občanov, in sicer za 
večletno dobo. 

3. Dobiček organizacije se vključi predvsem in z največjim 
delom v redne varnostne rezerve, ostali del pa se izplača 
ustanoviteljem oziroma vloži v preventivne in druge sklade. 
V sorazmerju z deležem v začetnih sredstvih varnostnih rezerv 
se na ustanovitelje nominira del rednih rezerv in drugih skla- 
dov, če ustanovitelj posamamično doseže pozitiven rezultat. 

AMANDMA XIII 

1. V 1. točki tega amandmaja so predpisani pogoji in način 
plasiranja sredstev tujih oseb v gospodarstvo Jugoslavije. 

Tuja oseba lahko plasira sredstva na dva načina: prvič, 
z vlaganjem sredstev v organizacijo združenega dela, v banko 
ali drugo finančno organizacijo, zadrugo in v druge oblike 
sodelovanja in skupnega poslovanja in drugič, da skupaj 
z domačimi osebami ustanovi mešano podjetje, banko ali 
drugo finančno organizacijo, in pogodbeno organizacijo 
združenega dela, lahko pa ustanovi tudi lastno podjetje. 

S pojmom »vlaganja sredstev« je v smislu te ustavne 
določbe mišljeno tako vlaganje tuje osebe v obliki denarnih 
sredstev (deviz in dinarjev), opreme ipd, kot tudi vlaganje 
s prenosom materialnih pravic do tehnologije ipd. To je treba 
vsekakor upoštevati pri izdelavi zakonskih določb, s katerimi 
bo natančneje urejeno to področje. 

Za razliko od rešitve iz osnutka tega amandmaja ni več 
predpisano popolno taksativno naštevanje vseh oblik vlaganj 
sredstev tujih oseb. Pri tem je bilo upoštevano, da je treba 
vlaganje v skupne finančne organizacije in ustanavljanje 
podjetij predpisati neposredno z ustavo SFRJ, saj pomenijo 
nove oblike pravnih oseb, način njihovega ustanavljanja in 
poslovanja pa bo urejen z zveznim zakonom, ker je to zakon- 
ska snov. S sprejetjem široke formulacije , da se lahko vlaga 
tudi prek drugih oblik sodelovanja in skupnega poslovanja, 
bo omogočeno tudi uresničevanje vseh drugih oblik tujih 
vlaganj, ki so znane ali bodo znane svetovni praksi (zakup, 
managment pogodba, finačne skupine ipd.). 

V zvezi z načinom ustanavljanja in poslovanja mešanih 
podjetij je predvideno, da lahko tuja oseba z organizacijo 
združenega dela ustanovi mešano podjetje na območju 
celotne države, ne pa samo v carinski ali prosti coni, kot je 
bilo predvideno v osnutku tega amandmaja. Za takšno sta- 
lišče obstaja več razlogov: ker lahko mi ustanavljamo mešana 
podjetja v tujini na celotnem območju tuje države, bi bil to 
samo izraz recipročnosti: uporabili bi obstoječe kapacitete 
v državi, ne bi pa gradili novih v coni: ideoloških ovir ni, kajti, 
kar je dovoljeno v coni, ki je del območja SFRJ, je dovoljeno 
tudi izven nje: odpadla bi obveznost vračila vloženih sredstev 

in bi se na ta način rešili dosedanjega načina financiranja, ki 
ima določeno naravo kredita: to je splošno sprejeta praksa 
v svetu: dosedanji pravni ugovori tujih partnerjev glede takš- 
nih oblik vlaganj sredstev bi bili v glavnem odpravljeni. Enaka 
rešitev je predpisana tudi za ustanavljanje lastnih podjetij 
tujih oseb v SFRJ in za vsako drugačno obliko podjetništva. 

Zvezni zakon bo uredil položaj in pravice tuje osebe. 
2. V 2. točki so predpisane pravice, ki jih je treba z ustavo 

SFRJ zagotoviti tuji osebi. V tem smislu ima tuja oseba pra- 
vico sodelovati pri upravljanju skupnega poslovanja ter pra- 
vico do transferja dobička in do vračila vloge ter druge pra- 
vice, ki bodo določene s pogodbo, seveda pa tudi v skladu 
z zveznim zakonom, ki bo uredil njen položaj in pravice. 

Za razliko od osnutka tega amandmaja, s katerim je v tret- 
jem odstavku 2. točke predpisano, da tuja oseba ne more na 
podlagi sredstev, ki jih je vložila v SFRJ, pridobiti trajnih 
pravic, kar je ocenjeno kot neustrezno, ker je preozko in 
omejuje, je predlagano, da se tuji osebi zagotovi, da bo imela 
te pravice v času, v katerem so sredstva vložena. 

Tuji osebi se tudi jamči, da ji danih pravic ni mogoče 
zmanjšati z zakonom ali z drugim predpisom. 

3. Glede pravic in obveznosti delavcev v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki uporabljajo pri poslovanju sredstva tujih oseb, 
ni treba predpisati, da imajo enake družbenoekonomske in 
druge pravice kot delavci v organizacijah združenega dela, ki 
uporabljajo pri poslovanju sredstva druge organizacije zdru- 
ženega dela, saj se ta rešitev domneva, ker gre v obeh prime- 
rih za delavce, ki delajo v organizacijah združenega dela kot 
obliki pravne osebe in ki upravljajo družbena sredstva. 

Glede na to je treba urediti samo način uresničevanja pravic 
in obveznosti delavcev v novih oblikah pravnih oseb - v skup- 
nih finančnih organizacijah in podjetjih. Njihove pravice in 
obveznosti ureja kolektivna pogodba o delu. 

AMANDMA XIV 

Glavni cilj tega amandmaja je ustvariti nadaljnje pogoje za: 
krepitev samoupravnega položaja temeljnih subjektov svo- 
bodne menjave dela: odpravljanje parafiskalnih odnosov pri 
zagotavljanju sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb 
v družbenih dejavnostih; uveljavitev delovanja ekonomskih 
zakonitosti v teh dejavnostih in za racionalizacijo celotnega 
sistema samoupravnega interesnega organiziraja. 

1. Spremembe v 1. točki tega amandmaja se nanašajo na 
51. člen ustave SFRJ. 

S temi spremembami se določa: (1) da je glavno načelo, da 
imajo delavci in drugi delovni ljudje pravico na samoupravnih 
temeljih zadovoljevati svoje osebne in skupne potrebe in 
interese ter s temi potrebami in interesi usklajevati delo in da 
imajo tudi dolžnost, da zadovoljujejo te potrebe in interese v 
samoupravnih interesnih skupnostih ali drugih oblikah samo- 
upravnega organiziranja samo, ko to določajo ustava SFRJ in 
ustave socialističnih republik in avtonomnih pokrajin: (2) da 
lahko te potrebe in interese zadovoljujejo ne kot do sedaj 
samo v samoupravnih interesnih skupnostih, temveč tudi 
v okviru drugih fleksibilnih in različnih oblikah samouprav- 
nega organiziranja, v katerih se lahko, ne pa tudi zmeraj mora, 
v odvisnosti od narave dejavnosti, s katerimi se zadovoljujejo 
te potrebe, uresničuje svobodna menjava dela, upravljanje 
uporabnikov in izvajalcev storitev (če obstajajo) pa uresniče- 
vati na način, ki ga ureja samoupravni sporazum: (3) da je 
treba omogočiti, da lahko delavci in drugi delovni ljudje 
neposredno ali prek svojih organizacij ter občani skupno in 
enakopravno z drugimi delovnimi ljudmi, organizirani 
v humanitarne in druge družbene organizacije in društva, tudi 
prek teh organizacij ustanavljajo samoupravne interesne 
skupnosti oziroma druge oblike samoupravnega organizira- 
nja in z njimi zadovoljujejo svoje določene osebne in skupne 
potrebe in interese. 

V skladu z rešitvijo, sprejeto v 7. točki amandmaja IX, da se 
omogoči, da samoupravna interesna skupnosti ni edina orga- 
nizacijska oblika uresničevanja svobodne menjave dela, je 
predvideno, »da je lahko druga oblika samoupravnega orga- 
niziranja« (samoupravni sklad, sodelovanje predstavnikov 
družbene skupnosti v organu upravljanja organizacije združe- 
nega dela ipd.) ustanovljena ne le prostovoljno, temveč, da se 
lahko z ustavo določi obveznost njene ustanovitve. Konsek- 
vence take načelne opredelitve so izražene v vseh točkah tega 
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amandmaja tako glede ustanavljanja in urejanja medsebojnih 
razmerij kot tudi glede sprejemanja začasnih ukrepov. 

Na teh podlagah se ustvarjajo pogoji: 1) za nadaljnje izpo- 
polnjevanje konsistentnih sistemskih rešitev na tem področju; 
(2) za uveljavitev prakse, da celotni sistem samupravnega 
interesnega organiziranja dosledneje temelji na potrebah in 
interesih delavcev in delovnih ljudi; (3) za ustreznejše inte- 
resno organiziranje in racionalizacijo ustanavljanja samou- 
pravnih interesnih skupnosti in za odpravljanje ekstenzivnega 
oblikovanja samoupravnih interesnih skupnosti v vseh druž- 
benih dejavnostih, na področju socialne varnosti, na stano- 
vanjskem področju, na področju komunalnih dejavnostih in 
v dejavnostih materialne proizvodnje. 

2. V 2. in 3. točki tega amandmaja so spremembe, ki se 
nanašajo na 52. in 53. člen ustave SFRJ. 

S temi spremembami se pomembno racionalizira samou- 
pravno interesno organiziranje na področju družbenih dejav- 
nosti in na področju socialnega zavarovanja, in sicer v dveh 
smereh: 

prvič, ustava SFRJ določa obveznost ustanovitve samou- 
pravnih interesnih skupnosti oziroma drugih oblik samou- 
pravnega organiziranja v družbenih dejavnostih samo za pet 
področij (izobraževanje, znanost, kultura, zdravstvo in soci- 
alno varstvo), s tem da se v teh (obveznih) samoupravnih 
interesnih skupnostih oziroma oblikah organiziranja zadovo- 
ljujejo samo tiste skupne potrebe in interesi uporabnikov 
storitev, ki so hkrati tudi potrebe in interesi družbe; 

drugič, na področju socialnega zavarovanja je ohranjena 
obveznost ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti 
oziroma drugih oblik samoupravnega organiziranja samo za 
področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da bi se 
racionaliziral sistem samoupravnega interesnega organizi- 
ranja. 

Opozorjeno je, da se samo te skupne potrebe in interesi 
zadovoljujejo po načelih najširše solidarnosti in vzajemnosti, 
ko se zadovoljujejo v obvezno ustanovljenih samoupravnih 
interesnih skupnostih oziroma v drugih oblikah samouprav- 
nega organiziranja, in da je samo za te skupne potrebe in 
interese, ko so le-ti hkrati tudi potrebe in interesi družbe, 
možno posredovanje organov družbenopolitične skupnosti 
(če se na samoupravnih temeljih ne ustanovijo samoupravne 
interesne skupnosti oziroma druge oblike samoupravnega 
organiziranja in ne zagotovijo sredstva ali drugi pogoji za 
zadovoljevanje teh skupnih potreb in interesov). Vse druge 
osebne in skupne potrebe in interesi delavcev oziroma delov- 
nih ljudi ter posamične in skupne potrebe in interesi njihovih 
organizacij in skupnosti bi se zadovoljevali predvsem v nepo- 
srednih odnosih svobodne menjave dela ali odnosih skup- 
nega ustvarjanja dohodka. Zadovoljevali bi se lahko tudi 
v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, ustanovljenih pa 
izključno na prostovoljni podlagi (brez obvezne solidarnosti 
pri zagotavljanju sredstev in brez množnosti posredovanja 
organov družbenopolitičnih skupnosti pri zadovoljevanju teh 
potreb). 

3. Prejšnja 3. točka osnutka amandmaja je črtana zaradi 
dopolnitve 1. točke, v kateri je, ko je to določeno (kot dolž- 
nost) z ustavo republike oziroma avtonomne pokrajine, pred- 
videna obveznost ustanovitve samoupravne interesne skup- 
nosti oziroma druge oblike samoupravnega organiziranja. 

To pomeni, da je obvezno ustanavljanje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti oziroma druge oblike samoupravnega orga- 
niziranja na ostalih področjih (družbenih dejavnosti, socialne 
varnosti, gospodarske infrastrukture) odvisno od rešitev, ki jih 
bodo sprejele republike in avtonomni pokrajini s svojimi usta- 
vami. Zadovoljevanje potreb in interesov delovnih ljudi bi se 
lahko na področjih, za katera po tej rešitvi ne bo določena 
obveznost ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti 
oziroma drugih oblik samoupravnega organiziranja, uresni- 
čilo samo na prostovoljni podlagi. 

4. Nova 4. točka je vključena na zahtevo javne razprave in 
v bistvu dopolnjuje rešitev iz drugega odstavka 54. člena 
ustave SFRJ, da bi se neodvisno od možnih republiških in 
pokrajinskih razlik pri samoupravnem interesnem organizira- 
nju na stanovanjskem področju omogočila enotna ureditev 
teh vprašanj za potrebe vojaških oseb in civilnih oseb v službi 
v JLA ter za potrebe delavcev in funkcionarjev zveznih or- 
ganov. 

5. V 5. točki tega amandmaja so spremembe, ki se nanašajo 
na drugi odstavek 52. člena ustave SFRJ. 

Predlagano je, da je treba natančno določiti, da uporabniki 
in izvajalci storitev v vseh samoupravnih interesnih skupno- 
stih (bodisi da je njihova ustanovitev obvezna, bodisi da se 
ustanovijo izključno na prostovoljni podlagi) ali v drugih obli- 
kah s svobodno menjavo dela oziroma po načelih svobodne 
menjave dela, uresničujejo svoje skupne interese v medseboj- 
nih razmerjih brez katerega koli posredovanja. Poleg ostalih 
vsebin iz prvega in drugega odstavka 52. člena ustave SFRJ je 
uresničevanje odnosov s svobodno menjavo dela tudi samou- 
pravno združevanje dela in sredstev, ki se združujejo zaradi 
uresničevanja programov storitev, ki jih skupno določajo upo- 
rabniki in izvajalci storitev, ne pa parafiskalno - zagotavljanje 
sredstev (»s plačevanjem prispevkov samoupravni interesni 
skupnosti«), 

6. V določbi, ki je predlagana v 6. točki tega amandmaja, je 
določena obveznost sprejetja zakona oziroma odloka skupš- 
čine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, zaradi 
ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti oziroma dru- 
gih oblik samoupravnega organiziranja, za katere ustava 
SFRJ oziroma ustave republik in avtonomnih pokrajin dolo- 
čajo obveznost njihove ustanovitve. Hkrati je natančno dolo- 
čeno, da se za razliko od sedanje rešitve v 58. členu ustave 
SFRJ izključi možnost ustanovitve samoupravne interesne 
skupnosti po zakonu oziroma odloku skupščine družbenopo- 
litične skupnosti, ki temelji na zakonu. Predvideno je, da 
lahko tak zakon oziroma odlok skupščine družbenopolitične 
skupnosti, ki temelji na zakonu, samo določi načela za njeno 
organizacijo in za urejanje medsebojnih razmerij v njej. Opo- 
zorjeno je tudi, da se ustanovijo samoupravne interesne skup- 
nosti in druge oblike samoupravnega organiziranja s samou- 
pravnim sporazumom. Če se s samoupravnim sporazumom 
v določenem roku ne ustanovijo samoupravne interesne 
skupnosti oziroma druge oblike samoupravnega organizira- 
nja, za katere je z ustavo SFRJ oziroma ustavo republike in 
avtonomne pokrajine določena obveznost njihove ustanovi- 
tve, je določeno,, da se ustanovijo z zakonom oziroma odlo- 
kom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na 
zakonu, in da se začasno uredijo njihova organizacija in 
medsebojna razmerja v njih. 

7. V 7. točki tega amandmaja je ob uporabi restriktivnega 
merila natačneje določeno, na katere samoupravne interesne 
skupnosti oziroma druge oblike samoupravnega organizira- 
nja se nanaša možnost posredovanja skupščine družbenopo- 
litične skupnosti s sprejetjem odločitev, s katerimi se začasno 
rešuje vprašanje, od katerega je bistveno odvisno njihovo 
delo, pri čemer je določeno, da je tako posredovanje mogoče, 
če pred tem take odločitve ni bilo mogoče sprejeti na samou- 
praven način. 

8. V 8. točko tega amandmaja je v bistvu prenešena sedanja 
rešitev iz drugega odstavka 59. člena ustave SFRJ, po kateri 
so mogoči proti samoupravnim interesnim skupnostim ozi- 
roma drugim oblikam samoupravnega organiziranja začasni 
ukrepi v primerih in pod pogoji, ko so taki ukrepi dovoljeni 
proti organizacijam združenega dela. 

Pri pripravljanju predloga iz te točke je bilo ocenjeno, da bi 
bilo treba v drugi fazi ustavnih sprememb popolneje proučiti 
kompleks teh vprašanj, zlasti glede na možnost teh ukrepov 
proti samoupravni interesni skupnosti, ki ima status poseb- 
nega zbora (četrti zbor) v skupščini družbenopolitične skup- 
nosti. 

AMANDMA XI/ 

1. Pri izpopolnjevanju ustavnih določb o planiranju se je 
izhajalo iz opredelitve, da mora biti sistem planiranja v celoti 
v skladu z družbenoekonomskimi in političnimi temelji druž- 
bene ureditve in da morajo biti odnosi pri planiranju v norma- 
tivnem delu ustave SFRJ v skladu z opredelitvami, določenimi 
v njenih temeljnih načelih. 

Predlagane spremembe naj bi prispevale k temu, da se 
odpravijo številne slabosti, ki so se pokazale v praksi pri 
delovanju sistema planiranja. Ustvarile naj bi tudi prostor za 
uveljavitev projektnega pristopa pri planiranju, s katerim se 
bodo z ustrezno izpopolnitvijo celotnega gospodarskega 
sistema ustvarili pogoji, da bodo organizacije združenega 
dela samostojne in usmerjene v planiranje in uresničevanje 
konkretnih predlogov in projektov, predvsem tistih, ki so 
izvozno, tehnološko in dohodkovno propulzivni. 
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Predlagane spremembe izhajajo iz tega, da se s planskim 
usmerjanjem ne omejuje delovanje zakona vrednosti, zlasti ne 
njegova selektivna in alokativna funkcija, temveč da se 
zavestno, na podlagi znanstvenih in drugih spoznanj in mož- 
nosti razvoja usmerjajo oziroma spodbujajo pri delu in poslo- 
vanju subjekti v družbeni reprodukciji. Na tej podlagi morajo 
subjekti v družbeni reprodukciji prevzemati ekonomske in 
druge posledice za poslovanje in lasten razvoj. Upoštevanje 
tržnih pogojev pri poslovanju in na tej podlagi planiranje 
razvoja in usmerjanje sredstev akumulacije naj bi odpravilo 
voluntarizem tako pri delu in poslovanju kot tudi pri planira- 
nju v družbeni reprodukciji. 

Izhodiščna opredelitev v predlaganih spremembah temelji 
na dejstvu, ki je ugotovljeno tudi v dolgoročnem programu 
ekonomske stabilizacije, da »ekonomske zakonitosti objek- 
tivno delujejo v pogojih družbene lastnine in samoupravlja- 
nja«. V teh pogojih mora ekonomska odgovornost, zlasti 
glede vrednotenja rezultatov dela in pridobivanja dohodka, 
temeljiti na trgu in tržnih pogojih gospodarjenja. 

Predlagane spremembe naj bi prispevale k temu, da se 
zgradi sistem planiranja, ki bi omogočil vzpostavljanje sklad- 
nih odnosov v družbeni reprodukciji, upoštevaje pri tem 
ustavni položaj različnih subjektov v sistemu družbene repro- 
dukcije. V ta namen pa je nujno z ustavo SFRJ ustvariti 
temelje, da bo mogoče pri vzpostavljanju planskih odnosov 
ustvariti skladnejši odnos med planom in trgom in na tej 
podlagi racionalnejše in učinkovitejše usmerjanje gospodar- 
skega in družbenega razvoja. Pri tem je treba upoštevati, da 
mora planiranje upoštevati učinke zunanje ekonomije ter 
nadomestiti nesposobnost trga, da za daljši rok predvidi druž- 
bene potrebe, in določiti strateške smeri raziskovanja v funda- 
mentalnih znanostih ali celo v tehnološkem razvoju. 

Dograditev sistema družbenega planiranja naj bi prispevala 
h krepitvi materialne osnove združenega dela in njegovi inte- 
graciji na jugoslovanskem gospodarskem področju z ustvar- 
janjem institucionalnih pogojev, ki ustrezajo ekc -<msko 
smotrnemu združevanju dela in sredstev, krepitvi enotnosti 
jugoslovanskega trga na podlagi delovanja ekonomskih zako- 
nitosti in uveljavljanja usmerjevalne vloge družbenega plana 
Jugoslavije. 

S spremembami ustave SFRJ se ustvarjajo ustrezni pogoji 
za globlje spremembe v sistemu družbenega planiranja, ki naj 
bi prispevale h krepitvi samostojnosti organizacij združenega 
dela in k zmanjševanju neposrednega vpliva družbenopolitič- 
nih skupnosti pri planiranju organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. Izhodišče za 
ustavno normiranje planiranja je bila opredelitev, naj se 
z ustavo SFRJ določijo samo temeljne funkcije planiranja ter 
temeljni odnosi različnih subjektov družbene reprodukcije in 
ostalih subjektov planiranja, postopek planiranja, vsebina pla- 
nov in ostali odnosi pa naj se uredijo z zakoni federacije, 
republik in avtonomnih pokrajin ter z drugimi splošnimi akti 
in samoupravnimi splošnimi akti. 

Glede na to, da je treba vzpostaviti kvalitativno nove odnose 
v družbeni reprodukciji, zasnovane na tržnih pogojih poslova- 
nja, ter glede na potrebo, da se s planiranjem ti odnosi ne 
ovirajo s kategorialnim sistemom dogovorne ekonomije, je 
v 1. točki tega amandmaja, s katerim se nadomesti 69. člen 
ustave SFRJ, določena nova funkcija družbenega planiranja. 
Ta funkcija družbenega planiranja izhaja iz delovanja trga in 
ekonomskih zakonitosti, ekonomske stabilnosti in odgovor- 
nosti organizacij združenega dela za lasten razvoj in poslovno 
politiko ter za usmerjanje gospodarskega in družbenega raz- 
voja z družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti. Na 
določen način se izkazujeta samoupravni položaj in samostoj- 
nost gospodarskih subjektov pri planiranju svojega razvoja in 
določanju poslovne in razvojne politike. V zvezi s tem je 
natančno določena usmerjevalna vloga družbenih planov. 

2. V 2. točki tega amandmaja, s katero se nadomesti 70. člen 
ustave SFRJ, je natančneje določena vloga planiranja v orga- 
nizacijah združenega dela v družbeni reprodukciji. V primer- 
javi z osnutkom je v predlogu amandmaja v tej točki jasneje 
izražena funkcija planiranja v združenem delu. Organizacije 
združenega dela samostojno planirajo svoje delo in razvoj. Na 
podlagi opredelitve iz te točke odločajo organizacije združe- 
nega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
tudi o sprejemanju svojih planov na podlagi ocene možnosti 
razvoja v pogojih delovanja trga. 

V tem smislu predlagane spremembe za organizacije zdru- 

ženega dela ne predpisujejo obveznosti sprejemanja in med- 
sebojnega usklajevanja planov. Kot izjema je za organizacije 
in skupnosti, ki opravljajo dejavnosti ali dela posebnega druž- 
benega pomena, določena obveznost sprejemanja planov. Ta 
obveznost pa ni določena za vse organizacije, ki opravljajo 
dela ali dejavnosti posebnega družbenega pomena, temveč 
samo za tiste, za katere to določi republiški oziroma pokrajin- 
ski zakon. 

3. Poseben položaj imajo v družbeni reprodukciji organiza- 
cije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na področju 
gospodarske infrastrukture v okviru enotnih tehnoloških 
sistemov, pomembnih za vso državo. To so organizacije na 
področju železniškega in ptt prometa ter elektrogospodar- 
stva. Zato je s 3. točko tega amandmaja predpisano, da 
morajo te organizacije sprejemati tako plane kot tudi skupni 
razvojni plan za sistem v celoti, v okviru katerega opravljajo 
dejavnosti. Tako je ta norma povezana s 6. točko amandmaja 
X. v kateri so natančneje urejeni odnosi v okviru teh sistemov. 

Tako plani razvoja organizacij združenega dela v teh siste- 
mih kot tudi skupen plan razvoja organizacij združenega dela, 
ki se sprejema za sistem v celoti, morajo biti usklajeni z upo- 
rabniki njihovih proizvodov in storitev ter z razvojnimi cilji, ki 
so določeni v družbenem planu Jugoslavije. To pomeni, da so 
te organizacije, v primerjavi z drugimi organizacijami združe- 
nega dela v družbeni reprodukciji v kvalitativno drugačnem 
položaju glede obveznosti sprejemanja in usklajevanja 
planov. 

4. Določanje odnosov pri planiranju samoupravnih subjek- 
tov v družbeni reprodukciji je zahtevalo prilagajanje ustavnih 
določb, ki se nanašajo na planiranje v družbenopolitičnih 
skupnostih. To je storjeno v 4. točki tega amandmaja. S 4. 
točko tega amandmaja sta namreč spremenjena 71. in 74. 
člen ustave SFRJ. V 4. točki tega amandmaja, ki se nanaša na 
planiranje v družbenopolitičnih skupnostih, je nadalje razčle- 
njena njihova vloga kot subjektov družbenega planiranja. 

Pri uresničevanju sistema družbenega planiranja se pojav- 
ljajo precejšnji problemi v zvezi z odnosi med plani družbeno- 
političnih skupnosti in plani organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. Ti problemi 
opozarjajo, da plani družbenopolitičnih skupnosti oziroma 
skupni interesi in cilji, določeni v teh planih, namreč premalo 
realno in konsistentno izražajo interese in cilje, določene 
v planih samoupravnih organizacij, oziroma opaziti je, da ni 
nujnega sodelovanja v procesu planiranja v združenem delu 
in družbenopolitičnih skupnostih. 

Zato plani družbenopolitičnih skupnosti niso ustrezna pod- 
laga za uresničevanje skupnih interesov in ciljev, določenih 
z ukrepi ekonomske in razvojne politike. 

Taki plani družbenopolitičnih skupnosti tudi nimajo dovolj 
usmerjevalne vloge pri uresničevanju interesov in ciljev, dolo- 
čenih v planih organizacij združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnostih, ki ustvarjajo dohodek na 
enotnem jugoslovanskem trgu in pri delovanju ekonomskih 
zakonitosti. 

S 4. točko tega amandmaja je določena narava planov 
družbenopolitičnih skupnosti, ki naj bi bili podlaga za odprav- 
ljanje slabosti, izraženih v dosedanjem sistemu planiranja. 
Plan mora izraziti razvojne interese samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter z ukrepi ekonomske politike in z drugimi 
ukrepi spodbujati te subjekte družbene reprodukcije k uresni- 
čevanju skupne razvojne politike. S Stališča spodbujanja 
strukturnih sprememb v gospodarstvu naj bi ti plani vsebo- 
vali tudi merila za identifikacijo razvojnih in izvoznih projek- 
tov, ki bodo podprti z natančno določenimi instrumenti in 
ukrepi ekonomske politike. 

5. Poseben problem se je v praksi pokazal glede neuresni- 
čevanja razvojnih ciljev in nalog, ki so določeni v družbenih 
planih. K temu so v marsičem prispevali tudi nerealni cilji in 
naloge, ki so določeni v planih. Zato je v 5. točki tega amand- 
maja, s katero se nadomesti 74. člen ustave SFRJ, predpisana 
odgovornost organov družbenopolitičnih skupnosti glede 
uresničevanja družbenih planov. Ustava SFRJ ostaja pri 
načelni določbi v tem pogledu in določa, da so organi družbe- 
nopolitičnih skupnosti odgovorni s predpisi in ui:repi ustvar- 
jati pogoje za uresničevanje družbenih planov. 

Z zakoni in samoupravnimi akti bodo natančneje predpi- 
sane določbe glede odgovornosti izvršnih organov, poslovod- 
nih organov ter služb za uresničevanje družbenih planov. 
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AMANDMA XVI 

1. S I. točko tega amandmaja je na ustrezen način izražena 
funkcija družbenega sistema informiranja, ki je bila dana 
v prvem odstavku 75. člena ustave SFRJ. Tako je ustvarjena 
podlaga, da se z zakonodajo in samoupravnimi akti uredijo in 
natančno določijo odnosi na tem področju, ki je za družbo 
pomembna in posebej občutljiva zaradi možne zlorabe. Zato 
se morajo z zakoni in samoupravnimi akti urediti vprašanja 
upravljanja, uporabe, varstva in prepovedi zlorabe ter številna 
druga vprašanja na področju družbenega sistema informi- 
ranja. 

2. V 2. točki tega amandmaja se v bistvu prevzema obsto- 
ječa določba o delovnem področju službe družbenega knjigo- 
vodstva, s tem, da se ustavno ne določa, da opravlja ta služba 
posle plačilnega prometa v državi, temveč je prepuščeno, naj 
se z zakonom določi, ali in katere posle plačilnega prometa 
v državi opravlja služba družbenega knjigovodstva. Pri tem se 
je upoštevalo, da je bil tudi do sedaj drugi stavek prvega 
odstavka 77. člena ustave SFRJ tolmačen v tem smislu, da 
opravlja samo določene posle plačilnega prometa v državi 
služba družbenega knjigovodstva ter da je z drugimi določ- 
bami ustave SFRJ - drugi odstavek 259. člena in 5. točka 281. 
člena - predvideno, da se plačilni promet opravlja po enotnih 
načelih oziroma da ureja plačilni promet v državi zvezni 
zakon. Upoštevalo se je tudi, da je treba način opravljanja 
poslov plačilnega prometa v državi uredili tako, da bo to 
organizirano v skladu s potrebami po učinkovitem in smotr- 
nem nadzorstvu nad razpolaganjem z družbenimi sredstvi. 

AMANDMA XVII 

Glavni cilj, ki ga je treba uresničiti s tem amandmajem, je 
omogočanje širšega razvoja zadružništva v celoti in različnih 
oblik združevanja in povezovanja osebnega dela z združenim 
delom. 

Ta amandma temelji tudi na idejno-političnih stališčih 
o uveljavitvi različnih oblik zadružnega organiziranja in njiho- 
vih funkcij v razvoju pomembnega dela proizvajalnih sil, zado- 
voljevanju različnih potreb delavcev, delovnih ljudi in obča- 
nov in razširjanju samoupravljanja. 

S tem amandmajem se urejajo temeljni odnosi v zadružni- 
štvu s stališča celotnega razvoja zadružnih organizacij v šte- 
vilnih dejavnostih, pri čemu je ohranjen tudi poseben pomen 
kmetijskega zadružništva tako, da je posebno obdelano 
v amandmaju XVIII. 

V javni razpravi so dali podporo glavnim ciljem in smerem 
predlaganih sprememb v tem amandmaju. 

1. S 1. točko tega amandmaja se: (1) določa svoboda 
zadružnega organiziranja delovnih ljudi in občanov ter usta- 
navljanja najrazličnejših oblik združevanja njihovega dela in 
sredstev v lasti občanov in njihovega medsebojnega združe- 
vanja kot tudi združevanja z delom delavcev v združenem 
delu; (2) precizira svoboda opravljanja dejavnosti v teh obli- 
kah združevanja; (3) opredeljujejo načela urejanja medseboj- 
nih odnosov v teh oblikah združevanja. 

V prvem odstavku 1. točke je precizirano, v skladu z zahte- 
vami iz javne razprave, da je lahko predmet združevanja 
delovnih ljudi in občanov v zadruge in druge oblike združeva- 
nja vključno z oblikami njihovega medsebojnega združevanja 
ali združevanja z delom delavcev v združenem delu (organiza- 
cije kooperantov) kumulativen (delo in sredstva v lasti obča- 
nov) ali alternativen (samo svoje delo ali samo svoja sredstva). 
Niso pa navedeni motivi združevanja, da se ne bi zožala 
podlaga za uresničevanje njihovih in širših družbenih intere- 
sov na teh zelo raznovrstnih področjih družbenega dela, 
menjave, porabe in tudi za zadovoljevanje njihovih in skupnih 
potreb. 

Glede na potrebo, da se odpre zelo širok prostor za samou- 
pravno pobudo in akcijo delavcev, delovnih ljudi in občanov, 
je v drugem odstavku 1. točke določeno ustavno načelo, da se 
lahko praviloma te oblike združevanja uresničujejo v vseh 
dejavnostih gospodarjenja in zadovoljevanja potreb, če 
z zakonom ni predpisano, da se določene dejavnosti in dela 
ne morejo opravljati v teh združenjih, kadar to zahteva druž- 
beni interes. 

S preciziranjem tega ustavnega načela v tretjem odstavku 1. 
točke se bodo odpravile možnosti za zelo restriktiven odnos 
posameznih administrativnih organov, ki s svojimi predpisi 
dejansko precej zožujejo možnosti, da delovni ljudje in 
občani, glede na svoje osebne in družbene interese, ustanav- 
ljajo svoje zadružne in druge organizacije in urejajo odnos 
v njih na načelih prostovoljnosti in enakopravnosti, vzajemno- 
sti in solidarnosti. 

2. V prvem odstavku 2. točke je predvideno, da imajo 
delovni ljudje in občani pravico ustanavljati različne vrste 
proizvajalnih ali storitvenih zadrug v skladu s svojimi potre- 
bami in interesi. 

V drugem odstavku 2 točke so zadruge opredeljene kot 
samostojne samoupravne organizacije zadružnikov, s tem pa 
se onemogoča manipulacija s samoupravnimi pravicami 
zadružnikov. Odpravljajo se tudi nesporazumi, do katerih je 
prihajalo zaradi sedanje definicije zadrug kot organizacij, ki 
imajo »v načelu« položaj organizacije združenega dela. 

V tretjem odstavku 2. točke je določen pogoj, da zadružnik 
obdrži lastninsko pravico na sredstvih, združenih v zadrugo, 
če ni s pogodbo ta sredstva prenesel v skupno lastnino 
zadružnikov, v zadružno lastnino ali v družbeno lastnino. 

V četrtem odstavku 2. točke je določeno, brez preciziranja 
lastninsko-pravnih odnosov (kar ureja posebni zvezni zakon), 
da o sredstvih, ki jih zadruga ustvari s svojim poslovanjem, 
odločajo zadružniki samostojno v skladu s statutom zadruge. 

V petem odstavku je omogočeno, da lahko zadruga za 
razširjanje materialne osnove zbira denarna in druga sredstva 
občanov, da bi se omogočilo delovno-proizvajalno angažira- 
nje sredstev občanov. 

S takim konceptom zadružništva se ustvarjajo pogoji za 
širši razvoj različnih oblik sodobnih zadružnih organizacij, za 
vlaganja sredstev občanov in delovnih ljudi za razvoj proiz- 
vodnje in aktiviranje pomembnih proizvajalnih in drugih 
resursov razvoja, za razširitev možnosti za zaposlovanje in 
razširitev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na 
področju osebnega dela. 

3. Bistvenejše spremembe glede na osnutek amandmajev 
so: (1) da zadružnik obdrži lastninsko pravico na sredstvih, 
združenih v zadrugo, če teh sredstev s pogodbo ni prenesel 
v skupno, zadružno ali družbeno lastnino; (2) da zadružniki 
samostojno, v skladu s statutom zadruge, odločajo o sred- 
stvih, ustvarjenih s poslovanjem zadruge; (3) da lahko 
zadruga za razširitev svoje materialne osnove dela zbira 
denarna in druga sredstva občanov; (4) da se 3. točka iz 
osnutka tega amandmaja črta glede na to, da je njena vsebina 
prenesena v 10. alinejo amandmaja XXXV, s katero se daje 
pooblastilo federacije, da ureja temeljne, odnose v zadružni- 
štvu. 

AMANDMA XVIII 

S tem amandmajem se vnašajo pomembne novosti 
v ustavna določila o združevanju kmetov v zadruge in druge 
organizacije, kar je posebno pomembno za ustreznejšo 
agrarno politiko in uresničevanje ustrezne vloge kmetijstva 
v dolgoročni strategiji razvoja države. Te spremembe naj bi 
prispevale k hitrejšemu in širšemu razvoju različnih, sodobnih 
in prožnejših zadružnih organizacij, ki bodo poleg uspešnega 
razvoja in zboljšanja kmetijstva razvijale tudi druge dejavno- 
sti, za katere obstajajo naravni in ekonomski pogoji in interes 
kmetov. To bo tudi povečalo možnosti za ekonomski razvoj 
razširilo možnosti za zaposlovanje in povečanje dohodka 
v kmetijstvu in na vasi. 

1. S 1. točko tega amandmaja je določena pravica kmetov, 
da združujejo svoje delo, zemljišče in druga sredstva v kmetij- 
ske zadruge in druge oblike združevanja in da jih združujejo 
z delavci v združenem delu. 

2. V 2. točki tega amandmaja je izraženo ustavno načelo, da 
je zadruga organizacija kmetov-zadružnikov, razširjene pa so 
tudi njihove samoupravne pravice: da urejajo vsa bistvena 
razmerja, ki se vzpostavljajo z združitvijo v zadrugo, in opre- 
deljujejo skupne interese ter posamične in skupne pravice in 
obveznosti, ki jih uresničujejo v zadrugi (prvi odstavek); da se 
s statutom zadruge urejajo različne oblike organiziranja 
v zadružnih organizacijah in da s posamično pogodbo vsa- 
kega zadružnika z zadrugo določijo medsebojne pravice in 
obvežnosti v zadrugi (drugi odstavek). 
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3. V 3. točki tega amandmaja je natančneje urejena lastnin- 
ska pravica združenih kmetov v zadrugi na sredstvih, ki so jih 
združili v zadrugo. Izraženo je načelo, da obdržijo zadružniki- 
kmetje lastninsko pravico na zemljišču in na delovnih sred- 
stvih ali pa jih lahko s pogodbo prenesejo v zadružno lastnino 
ali družbeno lastnino. S svojo voljo in na podlagi svojih 
interesov lahko kmetje ta sredstva s pogodbo prenesejo 
v skupno lastnino zadružnikov, zadružno lastnino ali druž- 
beno lastnino. 

4. V 4. točki je opravljena sprememba glede na besedilo 
osnutka tega amandmaja. Ocenjeno je namreč, da ni 
potrebno predpisati način razporejanja celotnega prihodka, 
ki ga ustvari kmetijska zadruga s svojim poslovanjem, ker se 
razume, da ima obveznost izločanja sredstev kot tudi organi- 
zacija združenega dela. Zato je treba predpisati samo način 
razporejanja dobička oziroma tista sredstva, ki pomenijo 
novo vrednost. Ta sredstva se razporejajo tako, da se delijo 
kmetom, izločajo v sklade ali se uporabljajo za druge potrebe. 

5. V 5. točki tega amandnpaja je natačneje določena pravica 
zadružnikov, da jim ob izstopu iz zadruge ali prenehanju 
zadruge pripada tudi del sredstev, ki so jih izločali v sklade 
zadruge, kar povečuje interes kmetov, da povečujejo 
zadružne sklade. Zadružnik ima pravico tudi do vračila zem- 
ljišča oziroma drugih sredstev, na katerih je obdržal lastnin- 
sko pravico oziroma pravico do vračila vrednosti sredstev, ki 
jih je združil v zadrugo. 

AMANDMA XIX 

S tem amandmajem se glede na potrebo po krepitvi družbe- 
nega položaja in nadaljnjega uveljavljanja osebnega dela kot 
zelo pomembne razvojne zahteve določajo enotni temelji za 
urejanje odnosov v dejavnostih, ki se opravljajo s samostoj- 
nim osebnim delom, in ustvarjajo pogoji za svobodnejše zdru- 
ževanje samostojnega osebnega dela. Pri tem se je izhajalo iz 
že sprejetih rešitev v osnutku amandmajev k ustavi SFRJ in 
predlogov iz javne razprave za njihovo dopolnitev s tem, da je 
v posebnih amandmajih (XVII, XVIII in XX) urejeno združeva- 
nje v kmetijske in druge zadruge in pogodbene organizacije 
združenega dela. 

1. Predlagane rešitve izhajajo iz naslednjih načel: 
- prvič, da je svobodno samostojno opravljanje dejavnosti 

z osebnim delom, da pa se lahko ta svoboda izjemoma omeji 
z določanjem dejavnosti, ki jih ni mogoče opravljati s samo- 
stojnim osebnim delom, kadar to zahteva narava teh dejavno- 
sti ali poseben družbeni interes 

- drugič, da se svobodno določajo oblike, v katere združu- 
jejo delovni ljudje svoje delo in svoja sredstva oziroma samo 
svoje delo in samo svoja sredstva 

- tretjič, da delovni ljudje svobodno odločajo o združeva- 
nju svojega dela in svojih sredstev oziroma samo svojega dela 
in samo svojih sredstev z organizacijami združenega dela 
v različne oblike kooperacije in trajnejšega sodelovanja 
- četrtič, da v oblikah kooperacije in trajnejšega sodelova- 

nja z organizacijami združenega dela imajo ti delovni ljudje 
pravico, da skupno upravljajo skupne zadeve, skupno odlo- 
čajo o skupno ustvarjenem dohodku in sodelujejo pri delitvi 
skupno ustvarjenega dohodka glede na prispevek, ki so ga 
dali k njegovem ustvarjanju 
- petič, da je omejena uporaba dela delavcev z njihovim 

zaposlovanjem, določanjem mej, v katerih se lahko zaposlu- 
jejo in sicer tako pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo 
dejavnost z osebnim delom kot tudi v zadrugah in drugih 
oblikah njihovega združevanja, pri občanih in pri civilnoprav- 
nih osebah in 

- šestič, s kolektivno pogodbo se zagotavljajo delavcem, ki 
jih ti delovni ljudje zaposlujejo, pravica do sredstev za zado- 
voljevanje osebnih in skupnih potreb in druge pravice, ki jih 
določa zakon. 

Na teh načelih rešitve iz tega amandmaja jasneje kot 
v osnutku amandmajev k ustavi SFRJ določajo svobodo samo- 
stojnega osebnega dela, tako osebnega dela pri opravljanju 
odvetniške, umetniške, kulturne in druge družbene dejavno- 
sti, kot tudi osebnega dela pri opravljanju obrtne, gostinske, 
turistične, prevozniške in druge gospodarske dejavnosti. 

2. S tem amandmajem se nadomestijo 31., 64., 65., 66. in 68 
člen ustave SFRJ in naslov 6. oddelka I. poglavja drugega dela 
ustave SFRJ se spremeni v nov naslov, ki se glasi: »Samo- 
stojno osebno delo«. 

AMANDMA XX 

V javni razpravi in ob obravnavi osnutka amandmajev 
k ustavi SFRJ so opozorili na potrebno, da se podrobneje 
s posebnim amandmajem določijo načela ustanavljanja in 
poslovanja pogodbenih organizacij združenega dela kot spe- 
cifične oblike združevanja dela in sredstev. 

1. V prvem odstavku 1. točke je predlagano, da lahko 
pogodbene organizacije združenega dela ustanavljajo in 
v njih združujejo svoje delo in svoja sredstva ne le delovni 
ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom 
s sredstvi v lasti občanov, temveč tudi vsak delovni človek ne 
glede na to, aH že opravlja dejavnost, za katero ustanavlja 
pogodbeno organizacijo združenega dela, da bi se z razširi- 
tvijo kroga subjektov, ki lahko ustanavljajo pogodbene orga- 
nizacije združenega dela, spodbudilo njihovo širše ustanav- 
ljanje. 

V drugem in tretjem ostavku 1. točke se precizirajo pravice, 
ki jih imajo kot poslovodje delovni ljudje, ki ustanovijo pogod- 
beno organizacijo združenega dela, glede sredstev, ki jih 
združujejo v pogodbeno organizacijo združenega dela, da bi 
se z ustavo zajamčile te pravice in s tem dala večja garancija 
pravicam, ki jih imajo ti delovni ljudje, in utrdil njihov položaj. 
To se doseže s tem, da se delovnim ljudem, ki so združili svoja 
sredstva v pogodbene organizacije združenega dela, jamči 
pravica do vračila vrednosti teh sredstev in pravica do deleža 
v dohodku, ustvarjenem s poslovanjem s temi sredstvi, ter 
pravica, da ponovno združijo svoja sredstva. S to zadnjo 
pravico se odpira možnost trajnejšega obstoja pogodbene 
organizacije, s tem pa tudi trajnejši status ustanovitelja kot 
njenega poslovodje. 

V četrtem odstavku 1. točke je razširjena možnost, da 
delovni ljudje in občani združujejo sredstva v pogodbeno 
organizacijo združenega dela, ki v to organizacijo ne združu- 
jejo svojega dela, temveč samo svoja sredstva. Ocenjeno je 
namreč tudi na podlagi izkušenj v dosedanji praksi, da je 
treba omogočiti, da lahko tudi naši občani, ki delajo v tujini, in 
tudi drugi delovni ljudje, ki imajo interes, da vlagajo svoja 
sredstva v pogodbene organizacije združenega dela, to sto- 
rijo tako pri ustanovitvi te organizacije, kot tudi po njeni 
ustanovitvi. 

AMANDMA XXI 

1. V ustavi SFRJ do zdaj ni bila zajamčena pravica občanov 
do poslovnih stavb in poslovnih prostorov ter delovnih sred- 
stev, temveč je v drugem odstavku 78. člena ustave SFRJ 
določeno samo, da lahko imajo občani lastninsko pravico na 
stanovanjskih hišah in ustanovah za zadovoljevanje osebnih 
in družinskih potreb. Ta ustavna določba je bila podlaga za 
razlago, da se z zakonom urejajo meje lastninske pravice na 
stanovanjskih hišah in stanovanjih, v skladu s tem je obstajalo 
mnenje, da še nadalje velja zakon o nacionalizaciji najemnih 
hiš in gradbenega zemljišča, s katerim so določene meje 
lastninske pravice na stanovanjskih hišah in stanovanjih. Da 
bi se odpravil dvom in možnost različne razlage je opravljena 
sprememba v smislu, da se izrecno določa, da je občanu 
zajamčena lastninska pravica na stanovanjskih hišah in sta- 
novanjih, delovnih sredstvih ter na poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih oziroma, da te pravice ni mogoče omejiti 
z zakonom. 

Opravljena je tudi dopolnitev v tem smislu, da je tudi izrecno 
predpisano, da lahko dajo lastniki navedene stvari v uporabo 
drugemu in na tej podlagi pridobivajo dohodek pod pogoji in 
na način, ki jih določa zakon. S tem se zagotavlja, da se 
onemogoči družbeno neupravičeno pridobivanje dohodka na 
podlagi dajanja teh stvari v najem ali na kredit drugi osebi 
na podlagi lastninske pravice. 
2. Z drugo točko tega amandmaja je opravljena sprememba 
v smislu povečanja zajamčene lastninske pravice kmetov na 
kmetijskem obdelovalnem zemljišču na kmetijsko gospodar- 
stvo. 

V 2. točki amandmaja XXI je opravljena pomembna spre- 
memba glede na osnutek, s katerim je bilo predvideno, da se 
z zveznim zakonom določa zgornja meja lastninske pravice 
kmetov na kmetijskem obdelovalnem zemljišču, in da ta povr- 
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šina ne sme meriti manj kot 15 hektarjev na kmetijsko gospo- 
darstvo. Ocenjeno je namreč, da bi vseeno bilo treba višino 
zajamčene lastninske pravice kmetov na kmetijskem obdelo- 
valnem zemljišču predpisati z ustavo, ne pa z zveznim za- 
konom. 

Pri tem je ocenjeno, da je optimalna površina za učinkovito 
in racionalno obdelavo za eno kmetijsko gospodarstvo 30 
hektarjev. 

III. OBRAZLOŽITEV AMANDMAJEV 
S PODROČJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA 
SISTEMA 

Uvodni del 

Spremembe, predlagane v amandmajih s tega področja 
ustvarjajo pogoje, da se: 

- racionalizira odločanje v organizacijah združenega dela 
in v zvezi s tem zoži krog vprašanj, o katerih se delavci osebno 
izjavljajo z referendumom, okrepi vloga delavskega sveta, 
precizira samostojnost poslovodnega organa v teh organiza- 
cijah in hkrati v postopku njegovega imenovanja in razreševa- 
nja zagotovi odločilna vloga delavcev (amandma XXII, točke 
1-6) 

- ustrezneje določijo različne oblike in vrste prostovoljnega 
in obveznega združevanja občin, zlasti pa v mestne skupnosti 
kot posebne družbenopolitične skupnosti (amandma XXIII) 

- dogradi delegatski skupščinski sistem tako, da se števil- 
nim novim kategorijam delovnih ljudi in občanov omogoči, da 
oblikujejo delegacije in posebno v zvezi s tem dogradi volilni 
sistem s širšim uvajanjem neposrednih volitev (amandma 
XXIV, točke 1-5) 

- zagotovi učinkovitejše varstvo pravic delovnih ljudi in 
občanov v postopku uveljavljanja pravic pred organizacijami 
in skupnostmi, ki jim je zaupano opravljanje javnih pooblastil 
(amandma XXV, 1. točka) 
- določi možnost združevanja ali zagotavljanja sredstev za 

materialno zagotovitev nezaposlenih oseb, prekvalifikacijo 
delavcev in ustvarjanje ugodnejših pogojev za zaposlovanje 
nasploh (amandma XXV, 2. točka) 

- ustrezneje uporablja pravica pripadnikov narodov in 
narodnosti Jugoslavije do pouka v svojem jeziku (amandma 
XXV, 3. točka) 

- zagotovi večja stopnja ustavnosti in zakonitosti 
(amandma XXV. 4. točka) 

- zagotovijo pogoji za učinkovitejše uresničevanje sodne 
funkcije in funkcije javnega tožilca (amandma XXV, točke 
5-7) 

- zagotovi pravica delavcev do stavke pod pogoji, ki jih 
določa zvezni zakon (amandma XXVI). 

AMANDMA XXII 

1. Z rešitvami v tem amandmaju se ne spreminja osnovna 
koncepcija o samoupravljanju delavcev v združenem delu 
izražena v poglavju »Samoupravljanje v organizacijah združe- 
nega dela« (od 98. do 109. člena) ustave SFRJ. Glede na 
posamezne rešitve iz ustave SFRJ so izvršene določene 
manjše spremembe, ki so v skladu s spremembami določb 
ustave SFRJ, ki se nanašajo na družbenoekonomsko ureditev 
in na samoorganiziranje delavcev v združenem delu. Spre- 
membe, predlagane v amandmaju, dajejo ustavnopravno pod- 
lago za prožnejše samoupravno urejanje in uresničevanje 
samoupravljanja ter krepitev položaja delavcev in vloge delav- 
skega sveta v upravljanju dela in poslovanja organizacije 
združenega dela. Pri tem se, v skladu s splošnimi zahtevami, 
s predlaganimi spremembami ustvarjajo tudi pogoji precej 
racionalnejše in učinkovitejše samoupravno odločanje delav- 
cev v organizacijah združenega dela in v združenem delu 
v celoti. Predlagane rešitve v tem amandmaju ustvarjajo 
ustavno-pravne pogoje tudi za odpravo pretiranega forma- 
lizma v samoupravnem urejanju družbenoekonomskih in dru- 
gih samoupravnih odnosov in v samoupravnem odločanju ter 
za ustvarjanje večje stopnje soodvisnosti samoupravljanja in 
poslovanja organizacij združenega dela na tržnih načelih. 

2. Izhajajoč iz ustavne načelne opredelitve, da delavci 
v organizacijah združenega dela samostojno urejajo družbe- 

noekonomske in druge samoupravne odnose in uresničeva- 
nje samoupravljanja v teh organizacijah je s tem amandma- 
jem (1. točka) izrecno določeno, da sprejemajo delavci v orga- 
nizaciji združenega dela z referendumom (samo) statut, ki je 
sprejet, če ga je sprejela večina delavcev v tej organizaciji. 

Iz določb tega in tudi drugih ustreznih amandmajev izhaja, 
da je statut v določenem smislu temeljni, konstitutivni samou- 
pravni splošni akt organizacije združenenga dela. Zato je 
v tem amandmaju samo za statut določeno, da se sprejema 
z referendumom kot eno izmed najpomembnejših oblik oseb- 
nega izjavljanja delavcev. Pri tem je v skladu s to ustavno 
opredelitvijo o položaju delavcev pri urejanju in uresničeva- 
nju samoupravljanja predvidena možnost, da lahko delavci 
s statutom določijo tudi druga vprašanja, o katerih delavci 
v organizacijah združenega dela odločajo z referendumom in 
z drugimi oblikami osebnega izjavljanja (npr. na zborih, s pod- 
pisovanjem - pismenim -*■ izjav o sprejemanju določenih 
samoupravnih aktov in dr.). S tem se hkrati upoštevajo tudi 
specifičnosti organizacij združenega dela glede izbire določe- 
nih vprašanj in oblik osebnega izjavljanja, s katerim bodo 
odločali o teh vprašanjih (npr. o predlogu določenega samo- 
upravnega splošnega akta in dr.). O tem delavci samostojno 
odločajo, da jim zakon ne bi smel omejiti te pravice. 

3. V 2. točki je določeno, da se v organizaciji združenega 
dela ustanovi delavski svet oziroma njemu po položaju in 
funkciji ustrezen organ upravljanja organizacije združenega 
dela (za razliko od določbe 99. člena ustave SFRJ, po kateri je 
opredeljen »kot organ upravljanja dela in poslovanja organi- 
zacije«), Sicer je prevzeta in delno modificirana določba dru- 
gega odstavka 99. člena ustave SFRJ tako, da določa, da 
(namesto v temeljni organizaciji) v organizaciji združenega 
dela z majhnim številom delavcev opravljajo funkcijo delav- 
skega sveta vsi delavci. V smislu zakona o združenem delu je 
organizacija združenega dela z majhnim številom delavcev 
tista, ki ima manj kot 30 delavcev. 

Za razliko od sedanje rešitve v ustavi SFRJ (prvi odstavek 
100. člena), s katero je določeno večje število zadev, ki sodijo 
v delovno področje delavskega sveta - je v 2. točki tega 
amandmaja splošno določena funkcija delavskega sveta tako, 
da je predvideno, da delavski svet sprejema samoupravne 
splošne akte in sklepa samoupravne sporazume, sprejema 
sklepe o planiranju dela in razvoja, določa temelje poslovne 
politike, voli, imenuje in razrešuje izvršilni poslovodni organ 
in opravlja nadzorstvo nad njihovim delom ter opravlja druge 
zadeve, ki so določene s statutom organizacije združenega 
dela. Delovno področje delavskega sveta je opredeljeno bolj 
jedrnato s tem, da ima pravico in dolžnost opravljati tudi 
»druge zadeve, ki so določene s statutom organizacije zdru- 
ženega dela.« Konkretneje povedano, glede na določbo 
prvega odstavka 100. člena ustave SFRJ, v amandmaju ni 
izrecno predvideno, da delavski svet »določa predlog sta- 
tuta« ...da »določa ukrepe za izvajanje poslovne politike ter 
plana in programa dela in razvoja«, da »skrbi za obveščanje 
delavcev«, namesto da določa poslovno politiko je v amand- 
maju predvideno, da določa temelje poslovne politike. Poleg 
tega opravlja delavski svet tudi druge zadeve, določene s sta- 
tutom organizacije (črtano je »določene s samoupravnim 
sporazumom...«)« in z drugimi samoupravnimi akti.«). 

Glavni razlog za spremembo določbe o delovnem področju 
delavskega sveta je, da bi se ta organ razbremenil posamez- 
nih zadev, ki po naravi bolj sodijo v delovno področje drugih 
organov (npr. poslovodnega organa, izvršilnega organa itd.) 
in zagotovijo pogoji, da bo delavski svet dejansko organ 
upravljanja organizacije združenega dela in da opravlja naj- 
pomembnejše zadeve upravljanja dela in poslovanja in drugih 
funkcij organizacije združenega dela. Pri tem je treba upošte- 
vati, da se (tudi) s statutom organizacije združenega dela 
konkretneje, v skladu z ustavo, določa delovno področje 
delavskega sveta in drugih organov v organizaciji združenega 
dela. Sicer se razume, da delavski svet ne more odločati 
o vprašanjih, o katerih delavci odločajo z osebnim izjavlja- 
njem, niti o vprašanjih, ki so v delovnem področju poslovod- 
nega organa ali drugega organa. 

S tem amandmajem je hkrati prenehala veljati določba 
drugega odstavka 100. člena ustave SFRJ, po kateri je predvi- 
deno, da se odločitve delavskega sveta delovne organizacije 
in sestavljene organizacije združenega dela, ki se nanašajo na 
uveljavljanje neodtujljivih pravic delavcev temeljnih organiza- 
cijah združenega dela sprejemajo v soglasju z vsako izmed 
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teh organizacij na način, določen s samoupravnim sporazu- 
mom o združitvi. Taka rešitev je posledica amandmaja X, ki se 
nanaša na samoorganiziranje delavcev, na ustanavljanje, 
organiziranje in medsebojne odnose organizacij združenega 
dela, in splošne zahteve, da se izogne - v praksi razširjenemu 
- konsenzu pri sprejemanju odločitev delavskega sveta 
delovne organizacije s tem, da se bo s statutom uredil način 
sprejemanja samoupravnih splošnih aktov v organizacijah 
združenega dela. 

V okviru te točke je v bistvu prevzeta določba tretjega 
odstavka 99. člena ustave SFRJ, po kateri se lahko določene 
izvršilne funkcije v organizacijah združenega dela zaupajo 
izvršilnim organom delavskega sveta. Pri tem je poudarjeno, 
da je ustanavljanje izvršilnega organa fakultativno in da se 
s statutom organizacije združenega dela določi ali se bo 
ustanovil, potem ali se bo ustanovil eden ali več izvršilnih 
organov, in če se ustanovi se določi tudi njegovo delovno 
področje, odgovornost delavskemu svetu in druga vprašanja, 
ki so pomembna za delo tega organa. 

Na koncu je v okviru te točke prevzeta tudi delno spreme- 
njena določba četrtega odstavka 99. člena ustave SFRJ tako, 
da je določeno, da lahko organizacije združenega dela, ki 
združujejo delo in sredstva, ustanovijo skupni organ za uprav- 
ljanje zadev skupnega pomena. S to rešitvijo se sicer pre- 
pušča organizacijam združenega dela, ki združujejo delo in 
sredstva, da z ustreznim samoupravnim splošnim aktom (npr. 
s samoupravnim sporazumom) podrobneje določijo značaj, 
zadeve in odgovornost skupnega organa za upravljanje zadev 
skupnega pomena. 

4. S 3. točko tega amandmaja je določeno, da delavski svet 
sestavljajo delegati delavcev delov organizacije združenega 
dela in da mora sestava delavskega sveta organizacije ustre- 
zati socialni sestavi delavcev v organizaciji združenega dela. 
S to rešitvijo se nadomestijo in delno preoblikujejo določbe 
prvega in drugega odstavka 101. člena ustave SFRJ. Pri tem 
za razliko od določb ustave SFRJ, v katerih se govori o delav- 
skem svetu temeljne organizacije gre v predlaganih rešitvah 
amandmaja za delavski svet organizacije združenega dela. 

Z določbo tretjega odstavka te točke je prepoved za izvoli- 
tev v delavski svet predvidena samo za individualni poslo- 
vodni organ, predsednika in člana kolegijskega poslovod- 
nega organa. Izključena je ustavna prepoved iz četrtega 
odstavka 102. člena ustave SFRJ, da v delavski svet ne more 
biti izvoljen delavec, ki samostojno opravlja druge vodilne 
funkcije, določene s statutom in zakonom. V praksi se je 
namreč ta (prejšnja) ustavna omejitev razlagala široko tako, 
da veliko število delavcev izmed strokovnih kadrov, ki so 
opravljali določene vodilne funkcije, ni moglo biti izvoljeno za 
delegate v delavski svet. S predlagano rešitvijo se torej raz- 
širja krog vodilnih strokovnih delavcev, ki so lahko izvoljeni 
v delavski svet, s čimer se bo prispevalo, da bo ta organ 
uspešneje in kvalitetneje opravljal svoje funkcije. 

5. S 4. točko tega amandmaja, s katero se nadomesti prvi 
odstavek 103. člena ustave SFRJ, je določeno, da ima vsaka 
organizacija združenega dela individualni ali kolegijski poslo- 
vodni organ. Sicer pa delavci v statutu organizacije določajo, 
ali bo to individualni ali kolegijski poslovodni organ - kar je 
odvisno od posebnih pogojev in potreb konkretne organiza- 
cije združenega dela. 

Načelno je določeno delovno področje poslovodnega 
organa tako, da je predvideno, da ta organ izvršuje odločitve 
delavskega sveta in odločitve, sprejete z osebnim izjavljanjem 
delavcev, organizira delovni proces in ga vodi, vodi poslova- 
nje organizacij združenega dela in samostojno sprejema 
odločitve. Bistvena sprememba glede na prvi odstavek 103. 
člena ustave SFRJ je v tem, da se iz delovnega področja 
poslovodnega organa črta to, da »usklajuje delovni proces■< 
v organizaciji in da izvršuje odločitve izvršilnega organa 
delavskega sveta. 

Te spremembe glede delovnega področja poslovodnega 
organa so motivirane predvsem s tem, da se meni, da ni 
nujno, da poslovodni organ usklajuje delovni proces v organi- 
zaciji združenega dela, ker to odvisno od konkretne organiza- 
cije združenega dela, njene sestavljenosti, značaja dejavnosti 
in drugih okoliščin, delajo drugi vodilni delavci, njegova 
obveznost, da izvršuje odločitve izvršilnega organa delav- 
skega sveta je črtana, iz razloga, ker je izvršilni organ fakulta- 
tiven, če pa se ustanovi v organizaciji združenega dela, bi se 
v tem primeru s statutom organizacije konkretno preciziralo, 

katere odločitve delavskega sveta in odločitve, ki so jih spre- 
jeli delavci z osebnim izjavljanjem izvršuje izvršilni organ itd. 

6. S 5. točko tega amandmaja se nadomesti določba dru- 
gega jn petega odstavka 104. člena ustave SFRJ tako, da je 
določeno, da se individualni poslovodni organ imenuje na 
podlagi javnega razpisa. Na ta način se zagotavlja odločilna 
vloga delavcev v procesu imenovanja tega organa, ker je 
razveljavljena določba, po kateri se v temeljnih organizacijah 
združenega dela, določenih z zakonom in v drugih organiza- 
cijah združenega dela razpisna komisija, sestavljena iz 
z zakonom določenega števila predstavnikov organizacije 
združenega dela in sindikata, in iz predstavnikov družbene 
skupnosti imenovanih oziroma izvoljenih v skladu z zakonom. 
Prav tako je razveljavljena določba v 5. odstavku citiranega 
člena ustave, po kateri lahko predlog za razrešitev poslovod- 
nega organa da skupščina občine oziroma druge družbeno- 
politične skupnosti in sindikalna organizacija. Na ta način je 
izključena možnost, da skupščina družbenopolitične skupno- 
sti in sindikalna organizacija dajeta predlog za razrešitev 
poslovodnega organa pred potekom časa, za kateri je imeno- 
van, s čimer se tudi v procesu razrešitve poslovodnega 
organa zagotavlja odločilna vloga delavcev v organizaciji. 

Pri tem je pripomnjeno, da ostanejo v veljavi določbe tret- 
jega in šestega odstavka tega člena, po katerih se lahko 
z zakonom uredijo pogoji in način ustanavljanja kolegijskega 
poslovodnega organa in pogoji in način imenovanja članov 
tega organa, in da se lahko z zakonom predpišejo posebni 
pogoji in način imenovanja in razrešitve ter posebne pravice 
in dolžnosti poslovodnega organa v organizacijah združe- 
nega dela, ki opravljajo dejavnost ali dela posebnega družbe- 
nega pomena. 

7. S 6. točko tega amandmaja je določeno, da delavci 
v delovnih skupnostih uresničujejo samoupravljanje v skladu 
z naravo del, ki jih opravljajo in interesi, zaradi katerih so 
delovne skupnosti ustanovljene v skladu z zakonom. S to 
določbo je nadomeščena določba 109. člena ustave SFRJ, ki 
se je nanašala na uporabo določb o uresničevanju samou- 
pravljanja v organizacijah združenega dela in na delavce 
v delovnih skupnostih, ustanovljenih za opravljanje del skup- 
nega pomena za več organizacij združenega dela. 

S statutom organizacije združenega dela (oziroma druge 
samupravne organizacije in skupnosti) in z zakonom se bo 
uredil način uresničevanja samoupravljanja delavcev v delov- 
nih skupnostih odvisno tudi od posameznih vrst delovnih 
skupnosti s tem, da je kot bistveno merilo za uresničevanje 
samoupravljanja delavcev v delovnih skupnostih določena 
narava del, ki jih opravljajo in interesi, zaradi katerih so 
ustanovljene delovne skupnosti. 

8. S 1. točko tega amandmaja se nadomestita drugi in tretji 
odstavek 106. člena in razveljavita 105. in 109. člen in tretji 
odstavek 121. člena ustave SFRJ; z 2. točko se nadomestijo 
prvi odstavek 99. člena, 100. člen in četrti odstavek 102. člena 
ustave SFRJ; s 3. točko se nadomesti četrti odstavek 101. 
člena ustave SFRJ; s 4. točko se nadomesti prvi odstavek 103. 
člena ustave SFRJ; s 5. točko se nadomestita drugi in peti 
odstavek 104. člena ustave SFRJ; s 6. točko se dopolni I. 
poglavje drugega dela ustave SFRJ. 

V skladu s pripombami in zahtevami iz javne razprave 
o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ, da se določijo racional- 
nejše rešitve o uresničevanju samoupravljanja v organizacijah 
združenega dela, znatno zmanjša število vprašanj, o katerih 
odločajo delavci z referendumom, okrepi vloga delavskega 
sveta, določi večja stopnja samostojnosti in odgovornosti 
poslovodnega organa, razveljavijo določbe iz osnutka amand- 
majev o načinu sprejemanja in določanja, kdaj je posamezen 
samoupravni splošni akt sprejet v delovni organizaciji itd. 
- v besedilu predloga tega amandmaja so izvršene pomemb- 
nejše spremembe zlasti v tem, da so bistveno spremenjene 1. 
in 2. točka in razveljavljene določbe 3., 4. in 5. točke iz 
amandmaja XIX osnutka amandmajev. 

AMANDMA XXIII 

Ta amandma se bistveno razlikuje od osnutka amandmaja 
XX v tem, da je namesto rešitve, predlagane v tem amand- 
maju, ki se je nanašala na pravice in dolžnosti občine in na 
njene ustavne obveznosti, da ustvarja in zagotavlja pogoje za 
življenje in delo delovnih ljudi in občanov, predlagana rešitev, 
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s katero se ustrezneje določajo različne oblike in vrste prosto- 
voljnega in obveznega združevanja občine, zlasti v mestne 
skupnosti kot posebne družbenopolitične skupnosti. 

S predlagano rešitvijo se še bolj poudarja načelo samoor- 
ganiziranja občin in njihovega združevanja v različne oblike, 
ne samo regionalne in mestne, na načelu prostovoljnosti in 
solidarnosti in odpira možnost da se z ustavami socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin urejajo različne 
oblike in vrste obveznega združevanja občin. 

S prvim odstavkom tega amandmaja je občinam prepuš- 
čeno, da se lahko združujejo v različne oblike skupnosti občin. 
Namesto dosedanje določbe prvega odstavka 119. člena 
ustave, v katerem je predpisano, da se lahko občine združujejo 
v mestne in regionalne skupnosti, s predlagano spremembo se 
ta možnost ne omejuje na omenjene oblike združevanja, tem- 
več je omogočeno, da odvisno od posebnih pogojev in potreb, 
občine določajo različne oblike svojega medsebojnega zdru- 
ževanja in medobčinskega sodelovanja za zadovoljevanje 
skupnih potreb. 

Z drugim odstavkom je precizirano, da se lahko skupnostim 
občin, za katere se z ustavo določi obveznost združevanja, ne 
samo prenesejo, temveč tudi zaupajo določene zadeve iz 
pristojnosti republike oziroma avtonomne pokrajine, pa tudi 
iz pristojnosti občin. 

S tretjim odstavkom tega amandmaja je precizirano, da se 
v mestu obvezno ustanavlja mestna skupnost kot posebna 
družbenopolitična skupnost, v kateri se zagotavlja enotno 
planiranje družbenoekonomskega razvoja, prostorsko in urba- 
nistično urejanje in zadovoljevanje komunalnih potreb. Pri tej 
opredelitvi se je izhajalo iz stališča, da se mora mesto razvijati 
kot enotno in skupno urbano, gospodarsko, družbeno, kul- 
turno in ekološko območje, iz česar izhaja potreba, da se 
določijo njegove ustrezne izvirne funkcije ne glede na to, da 
je zaradi velikosti in drugih pogojev razdeljeno na več občin. 
S predlagano spremembo se odloča, da lahko občine poverijo 
mestni skupnosti tudi druge pravice in dolžnosti, in da repu- 
blika oziroma avtonomna pokrajina lahko zaupa mestni skup- 
nosti določene zadeve iz svoje pristojnosti. S tem predlogom 
je narejena določena razlika med mestno skupnostjo občin in 
drugimi skupnostmi občin. 

AMANDMA XXIV 

Glavni cilj, ki se doseže s tem amandmajem, je nadaljnje 
razvijanje ustavnih rešitev o delegatskem skupščinskem 
sistemu, usklajevanje volilnega sistema z bistvom delegat- 
skega sistema in demokratizacija volilnega postopka. 

1. V 1. točki je poleg izvršenih sprememb na področju 
samoupravnega organiziranja združenega dela oziroma spre- 
membe koncepcije o organizaciji združenega dela, kar ima 
določene posledice na identificiranje delegatske osnove, 
ohranjena določba iz sedanjega ustavnega besedila, da se 
delegacije oblikujejo v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. In sicer zato, ker je poleg razveljavitve ustavne 
določbe, da je temeljna organizacija združenega dela prene- 
hala biti temeljna oblika organiziranja, in da je to v bistvu 
postala delovna organizacija, je ostala možnost obstajanja 
tudi temeljnih organizacij združenega dela in se lahko 
v skladu s tem še nadalje govori o temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. 

- (1) Glede na to, da so tudi občani, ne pa samo delovni 
ljudje, nosilci funkcij oblasti in družbenega upravljanja v svo- 
jih temeljnih skupnostih, je v prvem odstavku te točke izrecno 
določeno, da tudi občani oblikujejo svoje delegacije za nepo- 
sredno uresničevanje svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti 
ter organizirane udeležbe pri opravljanju funkcij skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti. 

V skladu z rešitvami v ustreznih amandmajih, s katerimi se 
delajo spremembe v sistemu samoupravnega organiziranja 
združenega dela, v 1) podtočki prvega odstavka te točke so 
kot oblike, v katerih delovni ljudje v združenem delu obliku- 
jejo delegacije določene: delovna organizacija oziroma, 
kadar je to s statutom delovne organizacije določeno, 
temeljna organizacija združenega dela ali druga oblika orga- 
niziranja v delovni organizaciji. 

- (2) Izhajajoč iz sprememb, ki so izvršene na področju 
samoupravnega organiziranja združenega dela v 2) podtočki 
drugega odstavka te točke so izvršena določena poenostav- 

ljanja glede na sedanjo 3) podtočko prvega odstavka 133. 
člena ustave SFRJ tako, da se ne določa podrobno, v katerih 
delovnih skupnostih se oblikujejo delegacije s tem, da ostane 
sedanja rešitev, ki se nanaša na pravico aktivnih vojaških 
oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah JLA, da 
oblikujejo delegacije. 

(3) Da bi se določila širša osnova za oblikovanje delegacij 
delovnih ljudi, ki opravljajo kmetijsko, obrtno in podobno 
dejavnost je dana v 3) podtočki drugega odstavka 1. točke 
tega amandmaja možnost oblikovanja delegacije, ne samo, 
kadar ti delovni ljudje združujejo svoje delo in sredstva 
v zadruge in druge z zakonom določene oblike združevanja 
z delavci v združenem delu, temveč tudi v primerih, v katerih 
uresničujejo sodelovanje na trajnejši podlagi ali občasno 
z delavci v združenem delu. 

Pomembna novost je tudi to, da je omogočeno, da delega- 
cijo posebno oblikujejo delovni ljudje, ki opravljajo kmetijsko, 
obrtno ali podobno dejavnost z delovnimi sredstvi, na katerih 
imajo lastninsko pravico in posebno delavci, ki so pri njih 
zaposleni. Po sedanji ustavni rešitvi so bili ti delavci zastopani 
v delegatski skupščini samo na podlagi prebivališča, ne pa na 
podlagi dela. S predlagano rešitvijo se omogoča, da bodo 
voljeni tudi v delegacije za zbor združenega dela, in da skupaj 
z drugimi delavci odločajo o svojem delu, o pogojih in rezulta- 
tih svojega dela. S tem se zagotavlja enakopraven položaj 
vseh delovnih ljudi, ki se udeležujejo v procesu družbene 
reprodukcije. 

- (4) Predlagana rešitev v šestem odstavku 1. točke tega 
amandmaja daje svobodo in omogoča, da lahko delovni ljudje 
in občani v organizacijah združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih s statutom določijo, da se 
opravljanje funkcije delegacije zaupa delavskemu svetu ozi- 
roma neposredno izvoljenemu organu krajevne skupnosti. 

Ta rešitev izhaja iz tega, da se je delavski svet v praksi 
uveljavil kot samoupravni organ, da se voli neposredno po 
vseh merilih kot delegacija, da se delavski svet kot organ 
upravljanja ukvarja z razvojnimi, proizvodnimi in drugimi 
vprašanji pridobivanja in delitve dohodka, pogojev gospodar- 
jenja in podobno in da delavski svet v večini primerov že 
opravlja funkcijo delegacije za samoupravne interesne skup- 
nosti materialne proizvodnje. 

Po predlagani rešitvi bi lahko delovni ljudje in občani v kra- 
jevni skupnosti zaupali funkcijo delegacije ustreznemu 
organu krajevne skupnosti, ki je prav tako neposredno izvo- 
ljen kot je to delavski svet v organizacijah združenega dela. 

Predlagana rešitev bo v določeni meri prispevala k raciona- 
lizaciji v delegatskem sistemu. 

- (5) Zaradi nezadostno razvitih oblik kooperacije, ki 
poteka v glavnem na podlagi kupovanja in prodaje, ne pa na 
dohodkovni podlagi, pa veliko delovnih ljudi v kmetijski dejav- 
nosti nima ustrezne možnosti, da bi sodelovali pri delu zborov 
združenega dela. Z volilnimi zakoni v posameznih republikah 
je ustvarjena možnost za njihovo udeležbo, vendar se v praksi 
tudi pojavljajo precejšnje razlike. 

Zato je v sedmem odstavku 1. točke predlagano, naj se 
z ustavo SFRJ določi, da kmetje, ki niso združili dela in 
sredstev v zadruge in druge oblike združevanja, oblikujejo 
delegacije za zbore združenega dela na območju krajevne 
skupnosti ali na območju občine. Tako se tej kategoriji delov- 
nih ljudi omogoča, da v skupščinah družbenopolitičnih skup- 
nosti enakopravno odločajo z drugimi delavci. 

- (6) Ustavna rešitev iz 2. točke drugega odstavka 133. 
člena ustave SFRJ ni zagotavljala enakopravnega položaja 
vseh delovnih ljudi, ki sodelujejo v procesu družbene repro- 
dukcije, da volijo svoje delegacije, iz katerih je treba delegirati 
delegate v zbore združenega dela. V 133. členu ustave SFRJ 
namreč ni izrecno predvidena možnost, da lahko delovni 
ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo 
umetniško ali drugo kulturno, odvetniško ali drugo poklicno 
dejavnost, samostojno oblikujejo delegacije za zbore združe- 
nega dela. To je v praksi v republikah in pokrajinah pripeljalo 
do različnih rešitev in v bistvu zožilo oziroma izključilo sode- 
lovanje te kategorije delovnih ljudi pri delu skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Z osmim odstavkom 1. točke tega amandmaja so ustvarjeni 
enotni temelji za oblikovanje posebne delegacije za te katego- 
rije delovnih ljudi. Izrecno je določeno, da oblikujejo tudi ti 
delovni ljudje delegacije, ker imajo v skladu z 31. členom 
ustave SFRJ v načelu enak družbenoekonomski položaj in 
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v bistvu enake pravice in obveznosti kot delavci v organizaci- 
jah združenega dela. 

- (7) Sedanja ustavna rešitev, izražena v 2. podtočki dru- 
gega odstavka 133. člena ustave SFRJ, ni zagotavljala, da bi 
delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom s sredstvi v lastnini občanov, in delavci, ki so pri njih 
zaposleni, ki pa niso organizirani v zadruge in druge organizi- 
rane oblike, oblikovali delegacije za zbore združenega dela. 

Ta kategorija delovnih ljudi je imela do sedaj zanemarljivo 
majhno število svojih delegatov v zborih združenega dela in ni 
mogla pomembneje sodelovati pri odločanju v delegatskih 
skupščinah. Glede na to in glede na ustavno opredelitev v 31. 
členu ustave SFRJ, da imajo ti delovni ljudje v načelu enak 
družbenoekonomski položaj in v bistvu enake pravice in 
obveznosti kot delavci v organizacijah združenega dela, ter 
glede na družbene opredelitve o razvoju drobnega gospodar- 
stva in angažiranju osebnega dela - predvsem povečanje 
števila teh delavcev, se z devetim odstavkom 1. točke tega 
amandmaja tudi njim omogoča, da oblikujejo posebno dele- 
gacijo za zbor združenega dela na območju občine. 

2. Z drugo točko tega amandmaja, s katero se dopolnjuje 
135. člen ustave SFRJ je določena kot nova ustavna rešitev, 
da delovni ljudje in občani in njihove delegacije predlagajo 
kandidate in sodelujejo pri določanju kandidatov za delegate. 

Ustava do zdaj ni urejala načela o določanju kandidatov za 
delegate, temveč samo v 135. členu ustave SFRJ za člane 
delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Kot nova ustavna rešitev se uvaja obveznost določanja 
praviloma več kandidatov za delegate, kot pa se jih voli, in 
sicer s tajnim glasovanjem. S tem se ustvarja podlaga da pride 
volja volilcev popolneje do izraza. 

Cilj predlaganih rešitev je, da dajo ustavno garancijo za 
večjo demokratizacijo postopka določanja kandidatov za 
delegate in za krepitev funkcije delegacij v tem postopku. 

3. Po tretjem odstavku 137. člena ustave SFRJ obstaja 
možnost raznovrstnega sodelovanja delegacij, zaradi iskanja 
skupnih rešitev glede vprašanj iz pristojnosti skupščin. Ta 
možnost pa v dosedanji praksi ni bila dovolj izkoriščena. 
Izražen je tudi problem nepovezanosti delegacij, ki imajo 
skupnega delegata. Zlasti v primerih, kadar ima več delegacij 
skupnega delegata. V taki situaciji delegat praktično ne more 
vzpostaviti zveze z vsemi delegacijami, ki so ga delegirale. 
S tem se prekinja zveza med delegacijami in delegatom in 
njihovo delegatsko bazo. S 3. točko tega amandmaja je dolo- 
čena ustavna obveznost oblikovanja konferenc delegacij ali 
druge oblike povezovanja delegacij zaradi izpopolnjevanja 
skupnih stališč za delo in odločanje delegatov v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti. Ta rešitev naj bi zagotovila, da 
bo skupen delegat odločal v skupščini družbenopolitične 
skupnosti na podlagi stališč delegatske baze, izraženih v kon- 
ferencah delegacij ali drugih oblik povezovanja. 

4. S 4. točko tega amandmaja, s katero se nadomeščajo prvi 
odstavek 138. člena in drugi, tretji in četrti odstavek 139. člena 
ustave SFRJ, se ureja način volitev v zbore skupščin občin, 
skupščin republik oziroma avtonomnih pokrajin. Do zdaj je bil 
način volitev izrecno urejen samo za družbenopolitične zbore 
skupščine občine in skupščine republike oziroma avtonomne 
pokrajine (139. člen ustave SFRJ), medtem ko je bil način 
volitev v ostale zbore skupščin teh družbenopolitičnih skup- 
nosti določen na splošno v 138. členu ustave SFRJ. 

Bistvena novost je, da se za zbore skupščin socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin predlaga nepo- 
sreden način volitev delegatov, ki jih volijo delovni ljudje in 
občani, medtem ko se za zbore skupščin občin opredelitev 
o načinu volitev - obstoječemu načinu delegiranja ali o nepo- 
srednem načinu volitev - izvrši v ustavah republik oziroma 
avtonomnih pokrajin. 

Pri predlaganju teh rešitev je bilo namreč ocenjeno, da 
neposreden način volitev delegatov ni v nasprotju z značajem 
delegatskega sistema, ker je temeljna funkcija delegacij, da 
po njih delovni ljudje in občani organizirano sodelujejo pri 
opravljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Za 
uresničevanje delegatskega sistema je bistveno, da se po 
delegacijah vzpostavljajo trdnejši odnosi delegatov s svojo 
delegatsko bazo. 

Z uvajanjem neposrednega načina volitev delegatov v posa- 
mezne zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti se omo- 
goča večji neposreden vpliv volilcev na sestavo teh skupščin. 

Menijo, da možnost različnega načina volitev delegatov v zbor 
skupščine občine ne bi spodkopala enotnih temeljev politič- 
nega sistema, vezanih za bistvo delegatskega sistema, ker je 
tudi v neposrednih volitvah mišljeno, da delegacije iz svoje 
sestave kandidirajo delegate, ki jih bodo neposredno volili 
delovni ljudje in občani. 

Z amandmajem je določeno tudi načelo, da ima delegat, ki 
je izvoljen z neposrednim in s tajnim glasovanjem pravice in 
dolžnosti člana delegacije, s čimer se praktično odpravita dva 
kroga volitev, prvi za delegacije in potem za delegate in s tem 
znatno poenostavi sicer zapleten volilni postopek. 

5. Glede načina volitev delegatov v družbenopolitične zbore 
skupščin občin in skupščin republik oziroma avtonomnih 
pokrajin se s 5. točko tega amandmaja za razliko od sedanje 
ustavne rešitve v 139. členu ustave SFRJ, s katero je način 
izvolitev v te zbore določen različno, ureja enak način volitev 
za te zbore. 

Ohranja se namreč obstoječi način volitev kot pri volitvah 
delegatov v družbenopolitične zbore skupščin občin. Taka 
rešitev temelji na stališču, da se z izjavljanjem delovnih ljudi in 
občanov izkazuje zaupanje aH nezaupanje do kandidatov 
družbenopolitičnih organizacij, ocenjuje delo in delovanje 
organov družbenopolitičnih organizacij, uspešneje podružb- 
Ijanje kadrovske politike in podobno. 

Pomembna novost, ki je predlagana pri volitvah v družbe- 
nopolitične zbore je, da se pri odločanju liste kandidatov za te 
zbore predlaga obvezna udeležba članov družbenopolitičnih 
organizacij, organiziranih v temeljne organizacijske oblike 
delovanja teh organizacij. Pri tem velja tudi za volitve delega- 
tov v te zbore rešitev, da je na listi več kandidatov. 

S tem amandmajem se nadomešča 133. člen, dopolnjujeta 
se 135. in 137. člen in nadomeščajo prvi odstavek 138. člena 
in drugi, tretji in četrti odstavek 139. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXV 

Ta amandma ureja določena vprašanja, ki se nanašajo: na 
način opravljanja javnih pooblastil, na svoboščine, pravice in 
dolžnosti človeka in občana, na ustavnost in zakonitost, sod- 
stvo in javno tožilstvo. 

1. S 1. točko tega amandmaja, s katero se nadomešča drugi 
odstavek 152. člena ustave SFRJ, je določena obveznost 
skupščine družbenopolitične skupnosti, da v primeru, kadar 
zaupa opravljanje javnih pooblastil organizaciji ali skupnosti, 
določi način njihovega opravljanja in pravice skupščine in 
njenih organov, da opravljajo nadzorstvo nad tem, kako se 
opravljajo ta javna pooblastila. Sedanja ustavna možnost 
postaja s tem ustavna obveznost. 

Praksa je pokazala, da se zaupana javna pooblastila pogo- 
sto ne opravljajo v skladu s ciljem, na način, v rokih in 
v smislu, ki so določeni z aktom o zaupanju javnega poobla- 
stila in da je pri delu številnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ki opravljajo javna pooblastila, opaziti arbitrarnost, 
neažurnost in nezakonitost, tako da delovni ljudje in občani 
zelo težko uveljavljajo svoje pravice in uresničujejo dolžnosti. 
Pogosto se tudi dogaja, da občine in širše družbenopolitične 
skupnosti, ki zaupajo opravljanje javnih pooblastil samou- 
pravnim organizacijam in skupnostim, ne zagotovijo ustrez- 
nih sredstev za to delo, hkrati pa se tudi ne uresničuje 
ustrezno in pravočasno družbeno nadzorstvo nad opravlja- 
njem zaupanih javnih pooblastil. 

Namen predlagane spremembe je zagotoviti močnejše var- 
stvo pravic občanov, kadar o njih odločajo organizacije, ki 
opravljajo javna pooblastila. 

2. Z 2. točko tega amandmaja se predlaga nova rešitev, ki ni 
bila določena v osnutku amandmajev, s katero se dopolnjuje 
159. člen ustave SFRJ, tako da se določa možnost, da se 
lahko z zakonom poleg obveznega združevanja sredstev 
predvidi zagotavljanje sredstev tudi na drugi način za materi- 
alno varnost nezaposlenih oseb, prekvalifikacijo delavcev 
in ustvarjanje ugodnih pogojev za zaposlovanje nasploh. To 
pomeni, da bi se lahko ta sredstva zagotovila tudi z morebit- 
nim določanjem plačevanja prispevkov, z razpisovanjem 
posojila in tudi z združevanjem sredstev organizacij združe- 
nega dela na samoupravni podlagi. 

Pri predlaganju te rešitve se je upoštevalo, da morajo vsi, ki 
upravljajo družbena sredstva in razpolagajo z njimi, in druž- 
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benopolitične skupnosti ustvarjati vse bolj ugodne pogoje za 
uveljavljanje pravice do dela. Obveznost organizacije združe- 
nega dela je, da sama ali sporazumno z drugimi organizaci- 
jami združenega dela, v skladu z načeli vzajemnosti in solidar- 
nosti, zagotavlja sredstva za zaposlovanje in prekvalifikacijo, 
izhajajoč iz določb ustave SFRJ. Poleg obveznosti organiza- 
cije združenega dela imajo glede tega posebne obveznosti 
tudi družbenopolitične skupnosti. 

Poleg tega se je upoštevalo, da je v 13. točki amandmaja IX 
s predlagano spremembo petega odstavka 32. člena ustave 
SFRJ zožena možnost sprejemanja zakona, s katerim se pred- 
pisuje obveznost združevanja sredstev samo za ustvarjanje 
pogojev za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev, katerih 
delo ni več potrebno v organizaciji združenega dela, toda ne 
tudi zaposlovanje nasploh, in je bilo nujno urediti to vpra- 
šanje. 

3. S 3. točko tega amandmaja se predlaga sprememba 
drugega odstavka 171. člena ustave SFRJ, tako da pravico 
pripadnikov narodov in narodnosti do pouka v svojem jeziku 
zagotavlja ustava SFRJ ne glede na območje socialistične 
republike oziroma avtonomne pokrajine. Ta pravica bi se 
zagotavljala z republiškimi oziroma pokrajinskimi ustavami in 
zakoni v skladu s temeljnimi načeli ustave SFRJ. Pri tem se je 
izhajalo tudi iz dejstva, da je ta pravica določena v III. poglavju 
ustave SFRJ o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in 
občana, katerih smisel je, da se ta pravica zagotavlja pripad- 
niku naroda in narodnosti kot človeku in občanu. 

4. V 4. točki je poleg izvršenih sprememb v zvezi z dosledno 
in enotno uporabo zveznih zakonov ohranjena opredelitev iz 
sedanjega ustavnega besedila, da morajo biti vsi predpisani in 
drugi splošni akti zveznih organov v soglasju z zveznim zako- 
nom in da republiški in pokrajinski zakon ne sme biti 
v nasprotju z zveznim zakonom. 

Določena je rešitev, da samoupravni splošni akti ne smejo 
biti v nasprotju z zakonom za razliko od sedanje rešitve, po 
kateri samoupravni splošni akti niso smeli biti v nasprotju 
samo z zveznim zakonom. Z ustavami posameznih republik in 
ene avtonomne pokrajine je določeno, da morajo biti samou- 
pravni splošni akti v skladu z republiškim zakonom in celo 
tudi z drugimi (podzakonskimi) predpisi. Na ta način je odklo- 
njen z ustavo SFRJ določen položaj samoupravnega prava 
glede na tako imenovano državno pravo in so bili samoupravni 
splošni akti v praksi pogosto spreminjani v izvršilni predpis. 
Za krepitev vloge samoupravnega prava je potrebno v prav- 
nem sistemu določiti, da samoupravni splošni akti ne smejo 
biti v nasprotju z zakonom. S predlagano spremembo dru- 
gega odstavka 207. člena ustave SFRJ bi se zagotovilo, da se 
tudi pri spremembi republiških oziroma pokrajinskih ustav 
določi, da samoupravni splošni akti ne smejo biti v nasprotju 
z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom, s čimer bi se 
na enoten način zagotovilo mesto samoupravnega prava 
v pravnem sistemu SFRJ. 

S predlagano rešitvijo je razveljavljen tretji odstavek 207. 
člena, s katerim je določeno, da se bo v primeru nasprotja 
republiškega in pokrajinskega zakona z zveznim zakonom, do 
odločbe ustavnega sodišča, zagotovila začasna uporaba 
republiškega oziroma pokrajinskega zakona, če pa so za 
izvrševanje zveznega zakona odgovorni zvezni organi - zvez- 
nega zakona, ohranjena pa je sedanja ustavna opredelitev, 
določena v četrtem odstavku tega člena, da mora organ, ki 
odloča o posamičnih zadevah, če meni, da zakon, drugi 
predpis ali splošni akt ali pa samoupravni splošni akt ni 
v skladu z zveznim zakonom oziroma, da je v nasprotju 
z zveznim zakonom, sprožiti postopek. 

Za razliko od sedanje ustavne rešitve, s katero je določeno, 
da se ta postopek sproži pred ustavnih sodiščem, je predla- 
gana nova rešitev, da se postopek sproži pred Ustavnim 
sodiščem Jugoslavije s tem, da se bo do odločbe Ustavnega 
sodišča uporabljal zvezni zakon. 

Pri predlaganju te rešitve se je izhajalo iz splošnega načela, 
da zakon, drugi predpis ali splošni akt ne sme biti v nasprotju 
z zveznim zakonom. Poleg tega je treba upoštevati tudi to, da 
predlagana rešitev izhaja iz enotnega pravnega sistema SFRJ 
in odnosov, ki so z ustavo SFRJ določeni v federaciji. 

5. S 5. točko tega amandmaja se dopolnjuje 220. člen 
ustave SFRJ, da bi se zagotovila učinkovitost in uresničevanje 
sodne funkcije in enotni temelji pravosodnega sistema v enot- 
nem sistemu oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi. 

To omogoča, da se z zveznim zakonom določijo načela, 
katerih namen je enotno oblikovanje in sestava rednih sodišč, 
kar naj bi zagotovilo večjo stopnjo enotnega varstva pravic na 
celotnem območju države. Glede na pomen in vlogo sodne 
funkcije in potrebo, da se načelo neodvisnosti sodnikov pri 
sojenju ne le razglaša, temveč tudi v praksi čim bolj dosledno 
zagotavlja, se z amandmajem omogoča, da se z zveznim 
zakonom natančno določijo in uredijo načela, ki se nanašajo 
na izvolitev oziroma prenehanje funkcije sodnika. S predlo- 
gom, da se z zveznim zakonom določijo načela o ustanavlja- 
nju rednih sodišč ni mišljeno, da se z zveznim zakonom ureja 
tudi organizacija rednih sodišč. 

Predlagano besedilo se razlikuje od besedila v osnutku 
amandmajev v tem, da so črtane besede: »in razmejitev pri- 
stojnosti med rednimi in samoupravnimi sodišči«, ker je oce- 
njeno, da so načela o razmejitvi pristojnosti med rednimi in 
samoupravnimi sodišči že zdaj na ustrezen način izražena in 
vsebovana v ustavi SFRJ predvsem v 221., 224. in 226. členu in 
ni videti, katera vprašanja nadaljnjega razmejevanja bi moral 
vsebovati zvezni zakon. 

Glede na dosedanje izkušnje in vsebino pravosodnega 
sistema, ta rešitev ne bo negativno vplivala na ustavna po- 
oblastila republik in pokrajin, da s svojimi zakoni na teh 
temeljih popolnoma uredijo navedena vprašanja v skladu 
s svojimi pravicami in dolžnostmi. 

S spremembo, predlagano v tej točki amandmaja se v dru- 
gem odstavku 230. člena ustave SFRJ črta beseda »moralno- 
politično«. Tako bodo odpravljeni ugovori zoper merilo za 
izvolitev sodnika, formulirano kot »moralnopolitična neopo- 
rečnost«. Za razliko od osnutka amandmaja, s katerim je predpi- 
sano, da bosta merilo za izvolitev sodnikov strokovna sposob- 
nost in primernost so pri pripravi predloga amandmajev črtani 
besedi »strokovna« in »primernost«, ker je ocenjeno, da je 
izraz »primernost« nedoločen in bi se lahko v praksi razlagal 
na različne načine pri oceni pogojev za izvolitev sodnikov 
rednega sodišča. Črtanje besede »strokovna« je predlagano 
zato, ker se meni, da beseda »sposobnost« vsebuje vse zah- 
teve za potrebno strokovnostjo in drugimi kvalitetami (druž- 
beni ugled, morala in dr.), ki so nujni za opravljanje sodne 
funkcije. 

S 7. točko tega amandmaja se dopolnjuje 235. člen ustave 
SFRJ in določata pravica in dolžnost javnega tožilca, da daje 
neposredno nižjemu javnemu tožilcu obvezna navodila za 
njegovo delo, kadar pa je z ustavo določeno, pa tudi drugemu 
javnemu tožilcu. S tem je, poleg načela, določenega s to 
ustavo, da lahko javni tožilec daje obvezna navodila samo 
neposredno nižjemu tožilcu, predvidena tudi možnost, da ima 
tako pravico tudi do drugega javnega tožilca, v skladu z reši- 
tvami v republiški oziroma pokrajinski ustavi, ki sicer take 
rešitve tudi vsebuje. To zagotavlja funkcionalno povezanost 
in funkcionalno subordinacijo pri uporabi zakonov in oprav- 
ljanju funkcije javnega tožilca. 

S to rešitvijo v amandmaju se ne razširjajo pooblastila 
zveznega javnega tožilca, določena v 373. členu ustave SFRJ. 
Tudi ta rešitev pomeni, da daje zvezni javni tožilec navodila za 
delo samo republiškemu in pokrajinskemu javnemu tožilcu, in 
sicer samo glede stvari, za katere je pristojna federacija. 

Predlagajo, naj se z zveznim zakonom določijo načela 
o ustanavljanju javnih tožilstev in načela o imenovanju in 
prenehanju funkcije javnega tožilca, ker je tožilstvo del pravo- 
sodnega sistema. 

S tem amandmajem se nadomešča drugi odstavek 152. 
člena, dopolnjuje 159. člen, nadomešča drugi odstavek 171. 
člena, nadomešča 207. člen, dopolnjuje 220. člen, nadomešča 
drugi odstavek 230. člena in dopolnjuje 235. člen ustave 
SFRJ. 

AMANDMA XXVI 

Predlagana rešitev, ki jo osnutek amandmajev ne vsebuje, 
izhaja iz potrebe, da se določi možnost, da se z zveznim 
zakonom uredijo pogoji za uveljavitev pravice delavcev do 
stavke. 

Pri predlaganju te rešitve se je upoštevala obveznost, ki 
izhaja iz Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah, ki jo je SFRJ ratificirala leta 1971, po kateri 
naj bi države podpisnice uredile pravico do stavke. Večina 
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držav podpisnic tega pakta ima v svojih ustavah določbo, da 
se pravica do stavke uveljavlja v skladu z zakonom. 

Poleg tega je treba pravico delavcev do stavke izrecno 
legalizirati, kajti obstoječa rešitev iz 47. člena ustave SFRJ, po 
kateri imajo delavci pravico, če se spor ni mogel rešiti po 
redni poti, da svoje zahteve v zvezi z nastalim sporom izrazijo 
prek sindikalne organizacije, ni zadostna in bi bilo treba 
dopolniti določbe ustave SFRJ, s katerimi se urejajo svoboš- 
čine, pravice in dolžnosti človeka in občana. 

IV. OBRAZLOŽITEV AMANDMAJEV 
S PODROČJA ODNOSOV V FEDERACIJI, 
PRA VIC IN DOLŽNOSTI FEDERACIJE 
IN ORGANIZACIJE FEDERACIJE 

Uvodni del 

Spremembe, predlagane v amandmajih s teh področij: 
- ustvarjajo pogoje za popolnejše in doslednejše uresniče- 

vanje skupnih interesov narodov in narodnosti in delovnih 
ljudi in občanov z neposrednim sodelovanjem republik in 
avtonomnih pokrajin ter natančneje določajo značaj teh 
dogovorov in odgovornost za uresničevanje prevzetih obvez- 
nosti (amandma XXVII) 

- razširjajo temeljne enotnega jugoslovanskega trga in 
zagotavljajo pogoje za večjo stabilnost in enotnost tega trga 
tudi na področju kreditnega sistema in kreditne politike, davč- 
nega sistema in davčne politike ter znanstveno-tehnološkega 
razvoja (amandma XXIX) 

- določajo vlogo družbenega plana Jugoslavije kot instru- 
menta skupne razvojne in ekonomske politike in samou- 
pravne integracije združenega dela na enotnem jugoslovan- 
skem trgu (amandma XXX) 

- dajejo ustavno podlago, da bo poslovanje Narodne 
banke Jugoslavije in narodnih bank republik in avtonomnih 
pokrajin v skladu z njihovo naravo kot ustanov enotnega 
monetarnega sistema, in jasneje določajo odnos teh bank do 
Skupščine SFRJ oziroma skupščin republik in avtonomnih 
pokrajin (amandma XXXIII) 

- ustvarjajo pogoje za enotno in učinkovito izvrševanje 
zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, in sicer 
tako tistih, za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni organi, 
kot tudi tistih, za katerih izvrševanje so odgovorni organi 
v republikah in avtonomnih pokrajinah (amandma XXXIII) 
- na dolgoročni podlagi zagotavljajo stabilnost in zaneslji- 

vost financiranja Jugoslovanske ljudske armade v okviru 
enotnega proračuna federacije (amandma XXXIV) 

- dograjujejo in precizirajo ustrezne določbe ustave SFRJ 
o pravicah in dolžnostih federacije, kar omogoča, da se 
enotno urejajo določena vprašanja, za katera se je v sedanji 
praksi uporabe ustave SFRJ pokazalo, da mora biti njihovo 
urejanje v pristojnosti federacije, ker brez njihove enotne 
ureditve ni moč zagotoviti enotnega sistema socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in enotnih 
temeljev političnega sistema (amandma XXXV) 

- zagotavljajo močnejšo vlogo in vpliv združenega dela na 
delo in odločanje Skupščine SFRJ; nadalje demokratizirajo 
način volitve delegatov v Zvezni zbor in ga usklajujejo 
z bistvom delegatskega sistema; natančneje določajo pristoj- 
nosti Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin glede na 
nova pooblastila federacije; zožujejo krog vprašanj, o katerih 
Zbor republik in pokrajin odloča na podlagi soglasja, odprav- 
ljajo nejasnosti o značaju soglasja skupščin republik in avto- 
nomnih pokrajin pri sprejemanju aktov v Zboru republik in 
pokrajin, da bi bilo delo zbora učinkovitejše, razširjajo krog 
pooblaščenih predlagateljev v Skupščini SFRJ in podaljšujejo 
trajanje mandata najodgovornejših funkcionarjev v Skupščini 
SFRJ (amandma XXXVI) 

- zagotavljajo širši družbeni vpliv v postopku kandidiranja 
članov Predsedstva SFRJ in izenačujejo njihov položaj in 
odgovornost (amandma XXXVII) 

- dosledneje izražajo ustavni položaj SR Srbije in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin v skladu s temeljnimi načeli 
ustave SFRJ (amandmaji XXVIII, XXXII, XXXV, XXXVIII in 
XXXIX) 

- precizirajo in ustrezneje določajo pristojnost Zveznega 
sodišča pri varstvu določenih odnosov, urejenih z zveznim 
zakonom (amandma XXXVIII) 

- nadalje uveljavljajo vlogo Ustavnega sodišča Jugoslavije 
v sistemu (amandma XXXIX) 

- razveljavljajo določbe o sprejemanju podzakonskih 
predpisov na podlagi soglasja pristojnih republiških in pokra- 
jinskih organov v Zveznem izvršnem svetu (amandma XL). 

AMANDMA XXVII 

Cilj predlaganih sprememb v tem amandmaju je, da se 
ustvarijo pogoji za uspešno in stalno uresničevanje skupnih 
interesov v SFRJ z neposrednim sodelovanjem republik in 
avtonomnih pokrajin. Podlaga za to so bili odnosi v jugoslo- 
vanski federaciji, določeni v ustavi SFRJ in potreba, da se 
v ustavnem sistemu in praksi nadalje razvijajo in izpopolnju- f 
jejo vse oblike uresničevanja skupnih interesov v SFRJ, dolo- 
čenih v 244. členu ustave SFRJ. Z novimi ustavnimi rešitvami 
se zagotavlja popolnejše uresničevanje skupnih interesov 
v federaciji z neposrednim sodelovanjem republik in avto- 
nomnih pokrajin glede na to, da je v dosedanji praksi ta oblika 
uresničevanja skupnih interesov premalo uveljavljena. 

Po rešitvi, predlagani v tem amandmaju, bi se to sodelovanje 
uresničevalo tudi z dogovarjanjem republik in avtonomnih 
pokrajin na določenih področjih skupnega pomena, ki so 
pomembna za zagotavljanje z ustavo SFRJ določenega polo- 
žaja in pravic delovnih ljudi in občanov in njihovih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter za enakopravnost naro- 
dov in narodnosti. Amandma določa tudi cilje in vsebino 
dogovorov republik in avtonomnih pokrajin, obveznost dogo- 
vorov, odgovornost za izvajanje in vlogo organov federacije 
pri uresničevanju sodelovanja in dogovarjanja. 

1. V prvem odstavku 1. točke amandmaja je določeno, da 
lahko republike in avtonomni pokrajini pri uresničevanju svo- 
jih pravic in dolžnosti, določenih z ustavo SFRJ, sklepajo 
dogovore, s katerimi bi določale skupne temelje urejanja 
odnosov na posameznih področjih družbenega življenja, 
ustanavljale skupna telesa in prevzemale tudi druge obvezno- 
sti, pomembne za uresničevanje skupnih interesov. Posebno 
pomembni so tisti dogovori, s katerimi se republike in avto- 
nomni pokrajini obvezujejo, da bodo enotno uredile temeljne 
odnose, ki so v njihovi pristojnosti (na primer na področju 
izobraževanja, znanosti, obveščanja, zdravstva in socialnega 
varstva, kulture in telesne kulture in dr.). 

V prvem odstavku amandmaja je razčlenjena samo vloga 
republik in avtonomnih pokrajin pri sklepanju dogovorov, ne 
pa tudi drugih družbenopolitičnih skupnosti, izhajajoč pred- 
vsem iz njihove posebne vloge, ki jo imajo kot pomembni 
subjekti pri uresničevanju skupnih interesov v SFRJ ter pravic 
in dolžnosti republik in avtonomnih pokrajin na številnih 
področjih posebnega družbenega pomena, pa tudi iz potrebe, 
da se z neposrednim sodelovanjem ustvarjajo nujni pogoji za 
zagotavljanje enakopravnosti narodov in narodnosti, delovnih 
ljudi in občanov in njihovih samoupravnih organizacij in 
skupnosti v SFRJ. Kontinuirano in na skupnih temeljih zasno- 
vano sodelovanje republik in avtonomnih pokrajin je eden 
bistvenih pogojev uresničevanja skupnih interesov v SFRJ, 
določenih v 244. členu ustave SFRJ. 

Ker gre za uresničevanje skupnih interesov SFRJ in ker 
imajo organi federacije pri tem pomembno vlogo in tudi 
posebno odgovornost, je v drugem odstavku 1. točke amand- 
maja predvidena dolžnost organov in organizacij federacije, 
da spodbujajo sodelovanje republik in avtonomnih pokrajin, 
predvidena pa je tudi pravica, da dajejo pobudo za sklepanje 
dogovorov. 

2. V 2. točki amandmaja je predlagano, naj dogovor obve- 
zuje udeležence, ki so ga sklenili, in 'naj se z dogovorom 
določi način za izvajanje prevzetih obveznosti ter odgovor- 
nost udeležencev dogovorov za izpolnjevanje teh obveznosti. 
Značaj teh dogovorov kot aktov sui generis izhaja iz tega 
amandmaja, ki določa subjekte dogovorov, predmet dogovo- 
rov, odgovornost za izpolnjevanje obveznosti, prevzetih 
z dogovori. Zato je v amandmaju XXXIX previđena njihova 
ustavno-sodna kontrola. 

AMANDMA XXVIII 

Pri predlaganju rešitev v tem amandmaju se je izhajalo, 
v skladu s predlogom, da se začne s spremembo ustave SFRJ, 
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iz stališča, da popolno in dosledno uresničevanje ustavne 
zasnove jugoslovanske federacije in odnosov, na katerih 
temeljita enotnost in sožitje v Socialistični republiki Srbiji, 
pomeni popolno in dosledno uresničevanje ustavnega polo- 
žaja Socialistične republike Srbije kot države in socialistične 
samoupravne demokratične skupnosti in uresničevanje 
ustavnega položaja socialističnih avtonomnih pokrajin in 
avtonomnih socialističnih samoupravnih demokratičnih druž- 
benopolitičnih skupnosti v sestavi Socialistične republike 
Srbije in konstitutivnih elementov jugoslovanske federacije. 

1. Z 250. členom ustave SFRJ se vzpostavlja načelo enake 
veljavnosti odločb, listin in drugih posamičnih aktov, ki jih 
izdajajo državni organi in pooblaščene organizacije v vseh 
republikah in avtonomnih pokrajinah. Namen predlaganih 
sprememb je, da se enaka veljavnost posamičnih aktov zago- 
tovi na celotnem območju SFRJ. Zato je v 1. točki tega 
amandmaja predlagano, naj se 250. člen preformulira tako, da 
bi se določilo, da veljajo odločbe, listine in drugi posamični 
akti, ki jih izdajajo državni organi in pooblaščene organiza- 
cije, enako na območju vse Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. Predlagana sprememba v nobenem 
pogledu ne spodkopava enakih pravic, dolžnosti in odgovor- 
nosti posameznikov in drugih pravnih subjektov glede veljav- 
nosti listin in drugih posamičnih aktov, ne glede na to, kje so 
izdani. 

2. V drugem odstavku 254. člena ustave SFRJ je določeno, 
da so protiustavni predpisi, drugi akti in dejanja, ki spravljajo 
organizacije združenega dela ali delovne ljudi iz drugih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, s tem pa tudi te republike in 
avtonomni pokrajini, v neenakopraven položaj. 

V 2. točki tega amandmaja je predlagano, naj se iz drugega 
odstavka 254. člena črtajo besede: »iz drugih republik in 
avtonomnih pokrajin, s tem pa tudi te republike in avtonomni 
pokrajini«, namesto njih pa vstavijo besede: »odvisno od 
sedeža oziroma prebivališča«. 

S to rešitvijo se zagotavlja enakopravnost delovnih ljudi in 
gospodarsko poslovnih subjektov na celotnem območju 
Jugoslavije ne glede na kraj njihovega sedeža oziroma prebi- 
vališča. 

S predlagano spremembo v 2. točki tega amandmaja ter 
z drugimi predlaganimi amandmaji, ki se nanašajo na enotni 
jugoslovanski trg, se črtajo iz ustave tiste rešitve, ki so omo- 
gočale pridobivanje privilegij, ki ne temeljijo na delu, regi- 
onalno zapiranje trga, različne oblike onemogočanja svobod- 
nega gibanja blaga in storitev, dezintegracijo in zapiranje 
v ozke gospodarske in teritorialne meje in podobno. Ta reši- 
tev, skupaj z amandmaji na področju družbenoekonomske 
ureditve in odnosov v federaciji, prispeva tudi k zagotavljanju 
delovanja enotnega jugoslovanskega trga kot bistvenega 
dejavnika in jamstva za uresničevanje sistema socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in enotnih 
temeljev političnega sistema. 

Poleg tega predlagana sprememba drugega odstavka 254. 
člena ustave SFRJ zagotavlja tudi konsistentnost rešitev v tem 
odstavku z rešitvami v prvem odstavku tega člena ustave 
SFRJ, ki določajo svobodno in enakopravno poslovanje orga- 
nizacij združenega dela na celotnem območju SFRJ. 

AMANDMA XXIX 

Namen sprememb, ki se predlagajo s tem amandmajem je, 
da se zagotovi uspešnejše in učinkovitejše delovanje in večja 
stabilnost enotnega jugoslovanskega trga. 

1. S 1. alineo 1. točke tega amandmaja je nadomeščena 
ustrezna alinea 252. člena ustave SFRJ o enotnem jugoslo- 
vanskem trgu. Glede na veljavno rešitev se spremembe nana- 
šajo samo na kreditni sistem. Določeno je namreč, da je 
kreditni sistem enoten, ne pa samo njegovi temelji kot je bilo 
do zdaj. V naravi enotnega jugoslovanskega trga, v katerem je 
svobodno gibanje in združevanje dela in sredstev, je, da je 
kreditni sistem enoten, čeprav se z zveznim zakonom, s kate- 
rim se ureja ta sistem (upoštevajoč določbe 40. člena ustave 
SFRJ) lahko določi, da se poslovanje v zvezi z zbiranjem 
hranilnih vlog, zlasti tistih, namenjenih za določene potrebe 
na ožjih področjih, lahko uredi tudi z zakoni republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Vnašanje enotnih temeljev davčnega sistema in skupnih 

temeljev davčne politike kot elementov enotnega jugoslovan- 
skega trga v 2. alineo te točke, je pomemben pogoj za njegovo 
učinkovito delovanje in za zagotavljanje enakopravnosti orga- 
nizacij združenega dela in delovnih ljudi in občanov na tem 
trgu. Uvajanje teh elementov je bilo nujno tudi zato, ker so 
precejšnje razlike v davčnem sistemu in različna davčna poli- 
tika v posameznih primerih povzročale neugodne odnose na 
enotnem jugoslovanskem trgu (kot je ustvarjanje različnih 
pogojev gospodarjenja, oteževanje svobodnega gibanja 
blaga in storitev, združevanje dela in sredstev in dr.) 

Opredelitev, da enotni jugoslovanski trg sestavljajo temelji 
davčnega sistema in skupni temelji davčne politike izhaja iz 
dejstva, da imata davčni sistem in davčna politika določeno 
specifičnost glede na druge elemente jugoslovanskega trga. 
To specifičnost opredeljuje potreba po določeni stopnji 
samostojnosti republik in pokrajin na tem področju, glede na 
njihovo ustavno odgovornost za lasten razvoj. 

Pri določanju skupne politike gospodarskega in družbe- 
nega razvoja, določenega z družbenim planom Jugoslavije, 
kot enega izmed temeljev enotnega jugoslovanskega trga se 
je v 3. alinei te točke izhajalo iz potrebe, da se izrecno poudari 
vloga družbenega plana Jugoslavije kot osnovnega regula- 
torja usmerjanja in usklajevanja razvoja in odnosov na trgu. 
To pomeni, da mora biti politika gospodarskega in družbe- 
nega razvoja Jugoslavije, določena v Skupščini SFRJ na pod- 
lagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin v druž- 
benem planu Jugoslavije, osnovna usmeritev in določitev 
obnašanja vseh in vsakogar na enotnem jugoslovanskem 
trgu. 

Določitev strategije znanstveno-tehnološkega razvoja 
Jugoslavije kot enega izmed temeljev enotnega jugoslovan- 
skega trga je pomembna ne le s stališča sprejemanja in 
uporabe novih tehnologij in znanstvenih dosežkov, temveč 
tudi s stališča nadaljnjega razvoja socialističnih samouprav- 
nih proizvodnih odnosov. Strategija znanstveno-tehnolo- 
škega razvoja je osnovni planski okvir za bodoči razvoj proiz- 
vajalnih družbenih sil. Bistveni razlogi, ki terjajo potrebo po 
njeni določitvi v okviru tega amandmaja, izhajajo iz ustavne 
obveznosti, da si morajo narodi in narodnosti Jugoslavije 
skupaj prizadevati za razvijanje materialne osnove družbe: iz 
varstva socialističnega samoupravnega sistema in njegove 
obrambe: iz nujnosti prehoda z ekstenzivnega na intenzivno 
gospodarjenje: iz nujnosti enotnega pristopa vseh zainteresi- 
ranih subjektov k prenosu tehnologije in znanosti iz tujine ter 
znanstvenemu in tehnološkemu sodelovanju z drugimi drža- 
vami: iz uresničevanja naše strateške opredelitve na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite itd. 

2. Zaradi vnašanja enotnih temeljev davčnega sistema in 
skupnih temeljev davčne politike kot elementov enotnega 
jugoslovanskega trga (v 252. členu) ter dajanja pooblastil 
federaciji, da z zveznim zakonom uredi temelje davčnega 
sistema, je bilo treba spremeniti tudi prvi odstavek 265. člena 
ustave SFRJ. Tako je v 2. točki tega amandmaja določena 
obveznost republik in avtonomnih pokrajin, da usklajujejo 
davčno politiko in davčni sistem, če to zahteva zagotavljanje 
enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga, ker bodo teme- 
lji davčnega sistema (viri, vrste, obveznice in osnove), ki so 
pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega trga ure- 
jeni z zveznim zakonom. Na tem področju družbenega življe- 
nja je nujno še nadalje zagotavljati dogovarjanje in sodelova- 
nje republik in avtonomnih pokrajin, da bi se razlike v davč- 
nem sistemu omejile samo na tisto, kar je res specifično za 
posamezne družbenopolitične skupnosti, in da bi se s tem 
zagotovila enakopravnost organizacij združenega dela in 
delovnih ljudi in občanov na enotnem jugoslovanskem pro- 
storu. Če bi po predlaganih spremembah federacija urejala 
temelje davčnega sistema, bi namreč morale pri urejanju 
davčnega sistema in določanju davčne politike sodelovati in 
se dogovarjati tudi republike in avtonomni pokrajini. 

3. 3. točka tega amandmaja izhaja iz potrebe, da se zagoto- 
vijo pogoji za uspešno delovanje enotnega jugoslovanskega 
trga, posebno za samostojno in odgovorno izvajanje davč- 
nega sistema in uresničevanje davčne politike, kar bi se med 
drugim zagotovilo z ustanovitvijo služb družbenih prihodkov 
kot družbenih služb. 

V prvem odstavku te točke je določeno delovno področje 
služb družbenih prihodkov, in sicer načelno, z določitvijo, da 
opravljajo dela, ki se nanašajo na izvrševanje obveznosti 
plačevanja določenih davkov in drugih davščin oziroma pri- 
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spevkov posameznih zavezancev. Delovno področje teh služb 
se bo konkretneje določilo z zakoni republik in avtonomnih 
pokrajin. S temi zakoni bo namreč določeno, za katere davke 
in druge davščine aH prispevke in glede katerih davčnih 
zavezancev in zavezancev drugih davščin ali prispevkov 
opravljajo dela na področju izvrševanja obveznosti njihovega 
plačevanja službe družbenih prihodkov. 

Z določitvijo, da so davčne službe posebne družbene 
službe, se zagotavlja njihovo izločanje iz strukture upravnih 
organov oziroma zagotavlja, da na njihovo delo ne morejo 
vplivati drugi organi, temveč da delajo izključno na podlagi in 
v okviru zakonov in drugih predpisov in da zato odgovarjajo 
v okviru svojih pravic in dolžnosti. 

V drugem odstavku te točke je določena osnova dela, 
načelno pa tudi odgovornost služb družbenih prihodkov pri 
opravljanju del. Določeno je, da delajo izključno na podlagi in 
v okviru zakonov in drugih predpisov in da so neposredno 
odgovorne za njihovo uporabo v okviru svojih pravic in dolž- 
nosti. 

V tretjem odstavku te točke je določena obveznost, da se 
v zveznim zakonom uredi položaj in osnove delovanja teh 
služb. Ta opredelitev izhaja iz potrebe, da se zagotovi enot- 
nost v delovanju teh služb. 

S 1. alineo 1. točke se nadomešča 2. alinea prvega odstavka 
252. člena; z 2. alineo 1. točke se dopolnjuje prvi odstavek 
252. člena; s 3. alineo 1. točke se nadomešča alinea 6. prvega 
odstavka 252. člena: z 2. točko se nadomešča prvi odstavek 
265. člena; s 3. točko se dopolnuje I. poglavje tretjega dela 
ustave SFRJ. 

AMANDMA XXX 

Cilj predlaganih sprememb v tem amandmaju je, da ustrez- 
neje izrazijo vlogo družbenega plana Jugoslavije kot instru- 
menta skupne ekonomske politike, skupnih temeljev kreditne 
politike in samoupravne integracije združenega dela na enot- 
nem jugoslovanskem prostoru. Predlagane spremembe 
morajo tudi okrepiti elemente plana, ki zagotavljajo učinko- 
vito delovanje enotnega jugoslovanskega trga. 

V skladu s spremembami, ki so predlagane v amandmaju 
XV ter v skladu s potrebo, da se ustrezneje izrazi funkcija 
družbenega plana Jugoslavije, kot pa je to storjeno v 257. 
členu ustave SFRJ, je bilo nujno predlagati spremembe, ki se 
nanašajo na njegov značaj in funkcijo glede usklajevanja 
planov organizacij združenega dela v družbeni reprodukciji 
ter na njegov odnos do planov družbenopolitičnih skupnosti. 
To je zahtevalo črtanje prvega odstavka 257. člena ustave 
SFRJ, ker je bilo v praksi nejasno, kaj pomeni, da temelji 
družbeni plan Jugoslavije na dogovoru delovnih ljudi, organi- 
zacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in 
drugih samoupravnih organizacij ter skupnosti. Ta odstavek 
je predvideval tudi dogovor republik in avtonomnih pokrajin 
kot podlago za sprejetje družbenega plana Jugoslavije, kar se 
je v praksi prav tako različno tolmačilo. Družbeni plan Jugo- 
slavije za obdobje 1986-1990 je bil sprejet brez teh dogovo- 
rov, ker se je štelo, da je že postopek usklajevanja v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ po svojem značaju 
dogovor republik in avtonomnih pokrajin. 

V skladu s temi spremembami je v predlaganem prvem 
odstavku tega amandmaja določeno, da skupno razvojno in 
ekonomsko politiko ter usmerjanje gospodarskega in družbe- 
nega razvoja Jugoslavije določa družbeni plan Jugoslavije 
v pogojih delovanja tržnih zakonitosti in ekonomske samo- 
stojnosti organizacij združenega dela, opirajoč se na znan- 
stvena spoznavanja in upoštevanje mednarodne ekonomske 
odnose in mednarodne obveznosti SFRJ v skladu s skupnimi, 
na samoupravni podlagi določenimi interesi delovnih ljudi 
v združenem delu, in skupno dogovorjenimi interesi republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Predlagane spremembe natančno določajo interese, izra- 
žene v planu, to pa so samoupravno določeni interesi delav- 
cev v združenem delu in skupno dogovorjeni interesi republik 
in avtonomnih pokrajin. Plan mora izraziti te interese in jih 
sestaviti, s čimer se ustvarja nujna podlaga za usklajen in 
stabilen družbenoekonomski razvoj ter za učinkovito in sta- 
bilno poslovanje gospodarskih subjektov na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. 

S skupno dogovorjenimi interesi republik in avtonomnih 
pokrajin ni mišljeno, da se ti interesi predhodno določajo 
z dogovorom republik in pokrajin, temveč da so to skupni 
interesi, ki so določeni z družbenim planom Jugoslavije kot 
svojevrstnim dogovorom med republikami in pokrajinama, 
ker sprejema družbeni plan Jugoslavije v skladu z ustavo 
SFRJ Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi 
soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

V drugem odstavku tega amandmaja je ustrezno preciziran 
značaj ukrepov, ki jih določa družbeni plan Jugoslavije, in 
način, kako se sprejemajo. Predvideno je, da določa družbeni 
plan Jugoslavije za srednjeročno obdobje ekonomske in 
druge ukrepe ter smernice in okvire za sprejemanje ukrepov 
ekonomske politike. To so tako ukrepi, ki jih sprejemajo 
organi federacije, kot tudi ukrepi, ki jih sprejemajo organi 
republik in avtonomnih pokrajin v skladu s pravicami in dolž- 
nostmi, določenimi z ustavo, ter ukrepi, predvideni zaradi 
zagotavljanja pogojev za čim skladnejši in stabilnejši razvoj in 
za usklajevanje skupnih interesov združenega dela oziroma 
republik in avtonomnih pokrajin na enotnem jugoslovanskem 
trgu. Na teh temeljih se organizacije združenega dela usmer- 
jajo in spodbujajo k uresničevanju določene politike družbe- 
noekonomskega razvoja države. 

Glede na osnutek amandmaja je v predlogu črtan tretji 
odstavek o obveznem sprejemanju letnega planskega akta na 
podlagi družbenega plana Jugoslavije. 

AMANMDMA XXXI 

1. S 1. točko tega amandmaja se določa, da je monetarni in 
kreditni sistem enoten, za razliko od veljavne rešitve, po kateri 
sta bila enotna denarni sistem in temelji kreditnega sistema. 
Sprememba pri kreditnem sistemu je enaka kot tisti ki je 
opravljena tudi v 252. členu ustave SFRJ (amandma XXIX), ki 
določa, da je temelj enotnega jugoslovanskega trga enotni 
kreditni sistem, ne pa samo temelji tega sistema. 

2. Z 2. točko tega amandmaja, je glede na dosedanje reši- 
tve, podrobneje določena odgovornost Narodne banke Jugo- 
slavije, ne samo za predlaganje skupne monetarne in devizne 
politike ter skupnih temeljev kreditne politike in zveznih zako- 
nov ter drugih predpisov in splošnih aktov na teh področjih 
skupščine SFRJ, temveč tudi za njihovo enotno izvajanje. 
V skladu s tem je določena tudi pravica Narodne banke 
Jugoslavije, da daje Skupščini SFRJ mnenja o predlogih 
s področja monetarnega, kreditnega in deviznega sistema, ki 
jih Skupščini SFRJ dajejo drugi pooblaščeni predlagatelj. 

Po dosedanjih ustavnih določbah Narodna banka Jugosla- 
vije ni bila v funkciji predlagatelja zveznih zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov na področju monetarnega, kredit- 
nega in deviznega sistema. Bila pa je odgovorna za izvajanje 
monetarne, devizne in kreditne politike, za stabilnost valute in 
za splošno likvidnost plačil v državi in za tujino. S temi 
spremembami se vzpostavlja neposreden odnos Narodne 
banke Jugoslavije in Skupščine SFRJ na tem področju. S tem 
da se Narodni banki Jugoslavije daje pravica predlagatelja, se 
ne izključuje pravica Zveznega izvršnega sveta in drugih poo- 
blaščenih predlagateljev iz 298. člena ustave SFRJ, da dajejo 
predloge tudi na tem področju. 

3. S 3. točko tega amandmaja se določa odgovornost 
Narodne banke Jugoslavije in narodnih bank republik in avto- 
nomnih pokrajin, ne le za izvajanje, temveč tudi za spremlja- 
nje izvajanja skupne monetarne in devizne politike ter skup- 
nih temeljev kreditne politike. Jasno je tudi določeno, da 
ukrepi, kijih samostojno sprejemajo Narodna banka Jugosla- 
vije in narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin pri izvajanju monetarne in devizne politike oziroma 
skupnih temeljev kreditne politike ne morejo biti izven meja 
njihovih pravic in dolžnosti, določenih z ustavo SFRJ, z zvez- 
nimi zakoni in z drugimi predpisi. Pri uresničevanju določene 
politike so poslovne banke in druge finančne organizacije 
dolžne upoštevati sklepe, ki jih izdajajo Narodna banka Jugo- 
slavije, narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin. 

4. S 4. točko tega amandmaja se določa, da narodna banka 
Jugoslavije sprejema v depozit sredstva federacije in da za 
svoje potrebe, kot tudi za potrebe JLA opravlja določene 
bančne posle. Določa se, da se poslovanje Narodne banke 
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Jugoslavije za potrebe federacije oziroma za potrebe Jugoslo- 
vanske ljudske armade vodi ločeno od poslovanja v zvezi 
z izvajanjem skupne monetarne in devizne politike ter skup- 
nih temeljev kreditne politike, s tem da se črta možnost, da se 
Narodna banka Jugoslavije poleg del, ki jih opravlja za 
potrebe federacije in za potrebe JLA sme ukvarjati z drugo 
dejavnostjo poslovnih bank. Kar zadeva narodne banke repu- 
blik in narodni banki avtonomnih pokrajin, za razliko sedaj 
veljavnih rešitev, le-te več ne smejo sprejemati v depozit 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti. Izrecno je tudi dolo- 
čeno, da se te banke ne smejo ukvarjati z dejavnostjo poslov- 
nih bank. 

5. Glede na osnutek amandmaja je v peti točki amandmaja 
določeno, da se Narodna banka Jugoslavije lahko zadolžuje 
v tujini samo na podlagi zveznega zakona, ki določa namene 
in uporabnike sredstev. Takšna rešitev se je tudi do sedaj 
uporabljala, vendar na podlagi zveznega zakona, ki je urejal 
kreditne odnose s tujino. 

6. S 6. točko tega amandmaja je natančneje razčlenjena 
vloga sveta guvernerjev Narodne banke Jugoslavije in guver- 
nerja Narodne banke Jugoslavije ter njuna odgovornost Skuš- 
čini SFRJ za odločitve in akte, ki jih sprejemajo s področja 
poslovanja Narodne banke Jugoslavije. Svet guvernerjev je 
kolektivni organ upravljanja poslov Narodne banke Jugosla- 
vije, ki je odgovoren Skupščini SFRJ za predlaganje in izvaja- 
nje predpisov in politike na tem področju. 

Določena je tudi pravica guvernerja Narodne banke Jugo- 
slavije, da zadrži izvršitev sklepov in splošnih aktov sveta 
guvernerjev, če niso v skladu z določeno politiko in zveznimi 
zakoni ter drugimi predpisi in splošnimi akti, ter dolžnost, da 
o tem obvesti Skupščino SFRJ, ki dokončno odloči. 

Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin kot ustanove enotnega monetarnega sistema Jugo- 
slavije se morajo, glede na tretji odstavek te točke, pri uresni- 
čevanju kreditno-monetarne in devizne politike ravnati 
v skladu z odločitvami in ukrepi, ki jih sprejema svet guver- 
nerjev. 

S spremembami v tej točki, glede na veljavne ustavne reši- 
tve ter rešitve, ki izhajajo iz drugih točk tega amandmaja, je 
v večji meri poudarjena odgovornost sveta guvernerjev in 
guvernerja Narodne banke Jugoslavije za določanje in izvaja- 
nje enotne kreditno-monetarne in devizne politike. 

Glede na osnutek tega amandmaja je črtano stališče, ki 
predvideva, da se določbe ustave SFRJ, ki se nanašajo na 
izvrševanje zveznih zakonov in drugih predpisov ter splošnih 
aktov, ki jih izvršujejo organi v republikah oziroma avtonom- 
nih pokrajinah, uporabljajo tudi pri izvrševanju zveznih zako- 
nov in drugih zveznih predpisov s področja enotnega mone- 
tarnega, deviznega in kreditnega sistema ter pri izvajanju 
skupne monetarne in devizne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike, ki jih izvajajo pristojni organ republik in 
pristojni organ avtonomnih pokrajin, s tem da ima Narodna 
banka Jugoslavije do narodnih bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin pravico in dolžnost v skladu s pra- 
vicami in dolžnostmi, ki jih imajo zvezni organi do organov 
v republikah oziroma avtonomnih pokrajinah, v skladu z zvez- 
nimi zakoni. To stališče je črtano, ker je ocenjeno, da odno- 
som med Narodno banko Jugoslavije in narodnimi bankami 
v republikah in avtonomnih pokrajinah ne ustrezajo odnosi, ki 
so vzpostavljeni pri izvrševanju zveznih zakonov, zaradi speci- 
fičnega značaja narodnih bank in odnosov med njimi. Te 
odnose lahko federacija uredi z zveznim zakonom, izhajajoč 
iz prvega odstavka 263. člena ustave SFRJ. 

7. S 7. točko tega amandmaja se določa, da opravlja vsak 
zbor Skupščine SFRJ politično kontrolo nad delom Narodne 
banke Jugoslavije v okviru svojega delovnega področja. Daje 
se tudi pooblastilo pristojnemu zboru skupščine SFRJ, da 
lahko odpravi ali razveljavi akt Narodne banke Jugoslavije, ki 
ni v skladu s to ustavo, z zveznim zakonom ali drugim predpi- 
som alisplošnim aktom, ki ga je ta sprejel. S tem pa Zvez- 
nemu i&ršnemu svetu ni odvzeta odgovornost iz 346. člena 
ustave SFRJ za stanje tudi na tem področju, toda Narodna 
banka Jugoslavije je tako kot Zvezni izvršni svet postavljena 
v neposreden odnos do Skupščine SFRJ in niti Zvezni izvršni 
svet niti Narodna banka Jugoslavije nista glede tega eden 
drugemu nadrejeni organ. 

S 1. točko tega amandmaja se nadomesti prvi odstavek 259. 
člena; z 2. točko se nadomesti 260. člen; s 3. točko se 
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nadomesti 261. člen; s 4. točko se nadomesti 262. člen; s 5. 
točko se dopolni 263. člen; s 6. točko se nadomesti drugi 
odstavek 263. člena in dopolni 263. člen; s 7. točko se dopolni 
drugi odstavek I. poglavja četrtega dela ustave SFRJ 

AMANDMA XXXII 

V predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave 
SFRJ je predlagano, da se obravnava tudi drugi odstavek 271. 
člena ustave SFRJ in oceni, ali je s tem členom dosledno 
izražen ustavni položaj SR Srbije in socialističnih avtonomnih 
pokrajin v skladu s temeljnimi načeli ustave SFRJ pri uresni- 
čevanju mednarodnega sodelovanja. 

V drugem odstavku 271. člena ustave SFRJ se določa, da 
republike in avtonomni pokrajini uresničujejo sodelovanje 
z organi in organizacijami drugih držav ter z mednarodnimi 
organizacijami v okviru začrtane zunanje politike SFRJ in 
mednarodnih pogodb. 

Mednarodni položaj države in njeni odnosi z drugimi drža- 
vami ter mednarodnimi organizacijami sodijo po ustavi SFRJ 
v tiste skupne interese, ki jih narodi in narodnosti ter delovni 
ljudje in občani v skladu z 244. členom ustave SFRJ uresniču- 
jejo in zagotavljajo v SFRJ. Pravica in dolžnost organov fede- 
racije po 281. členu ustave SFRJ je, da določajo zunanjo 
politiko SFRJ in da skrbijo za njeno izvajanje, da sklepajo 
ratificirajo mednarodne pogodbe in zagotavljajo njihovo izvr- 
ševanje, da zagotavljajo izvrševanje mednarodnih obveznosti 
SFRJ in urejajo uresničevanje mednarodnih odnosov. 

Z 271. členom ustave SFRJ se posebno določajo subjekti 
mednarodnega sodelovanja na način, ki zagotavlja, da se 
njihova aktivnost na mednarodnem področju uresničuje 
v okvirih določene zunanje politike SFRJ in ratificiranih med- 
narodnih pogodb. Pogoj pri tem je, da vsak izmed subjektov 
določenih z ustavo SFRJ uresničuje mednarodno sodelovanje 
tudi v mejah svojih pravic in dolžnosti, 

V skladu z rešitvijo, določeno z drugim odstavkom 271. 
člena ustave SFRJ, so kot subjekti v mednarodnem sodelova- 
nju izenačene republike kot države in samoupravne demokra- 
tične družbenopolitične skupnosti in avtonomni pokrajini kot 
samoupravni demokratični družbenopolitični skupnosti. 

Izhajajoč iz rešitev, določenih v 4. členu ustave SFRJ, po 
katerih delovni ljudje in občani, narodi in narodnosti uresni- 
čujejo svoje suverene pravice v avtonomni pokrajini, kadar pa 
je to v skupnem interesu delovnih ljudi in občanov, narodov in 
narodnosti republike kot celote, kot določa ustava SR Srbije, 
pa tudi v republiki - v tem amandmaju se predlaga dopolnitev 
271. člena drugega odstavka ustave SFRJ. V skladu s to 
dopolnitvijo republike uresničujejo sodelovanje z organi in 
organizacijami drugih držav ter z mednarodnimi organizaci- 
jami v okviru določene zunanje politike SFRJ in mednarodnih 
pogodb, medtem ko avtonomni pokrajini ne sodelujeta samo 
v okviru določene zunanje politike SFRJ in mednarodnih 
pogodb, temveč, ko je to določeno z ustavo SR Srbije, tudi 
v okviru uresničevanja mednarodnega sodelovanja SR Srbije. 

Po predlagani rešitvi se, za razliko od osnutka amandmaja 
(v katerem so bili predlagani trije novi odstavki in sicer: prvi, 
ki ureja mednarodno sodelovanje republik; drugi, ki ureja 
mednarodno sodelovanje avtonomnih pokrajin in tretji, ki 
ureja medsebojno sodelovanje med republikami in avtonom- 
nimi pokrajinama pri mednarodnem sodelovanju in usklajeva- 
nje tega sodelovanja z zveznimi organi ter usklajevanje med- 
narodnega sodelovanja avtonomnih pokrajin tudi z organi SR 
Srbije), v celoti ohranja 271. člen ustave SFRJ. Ocenjeno je 
bilo namreč, da se z dopolnitvijo drugega odstavka tega člena 
zagotavlja uresničitev predloga, da se začne postopek za 
spremembo ustave SFRJ, glede doslednega izražanja ustav- 
nega položaja SR Srbije in avtonomnih pokrajin pri uresniče- 
vanju ustreznejšega mednarodnega sodelovanja glede na 
rešitve v osnutku amandmaja. 

AMANDMA XXXIII 

S predlaganim amandmajem se dopolnjujejo ustrezne 
ustavne rešitve zaradi ustvarjanja pogojev za enotno in učin- 
kovito izvrševanje zveznih zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov, in sicer tako tistih, za katerih izvrševanje so 
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odgovorni zvezni organi kot tudi tistih, za katerih izvrševanje 
so odgovorni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Neizvrševanje zveznih zakonov in drugih predpisov, kot 
eden izmed najresnejših problemov pri delovanju političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja, je posledica nedo- 
sledne uporabe veljavnih ustavnih rešitev (od 273. do 277. 
člena ustave SFRJ) in pa tudi neizpopolnjenosti in premajhne 
natančnosti določenih ustavnih določb o pooblastilih in 
odgovornosti zveznih organov pri izvrševanju zveznih pred- 
pisov. 

Pri dograditvi ustavnih rešitev v zvezi z zagotovitvijo izvrše- 
vanja zveznih zakonov, je amandma XXXIII izviral predvsem iz 
tega, da še naprej obstajajo tri ustavnopravne oblike zagotovi- 
tve izvrševanja zveznih predpisov, ter da izvrševanje zveznih 
predpisov ni mogoče zagotoviti le z določitvijo novih ustavnih 
rešitev, in tudi ne z razširitvijo pooblastil zveznih organov. To 
zahteva ustvarjanje nujno potrebnih družbenih pogojev, 
v katerih bodo ustavnost, zakonitost in odgovornost temeljna 
načela dela in ravnanja, vendar tudi jasnejšo in natančnejšo 
določitev ustavnih pooblastil in odgovornosti vseh subjektov 
pri izvrševanju zveznih predpisov. 

Izhodišče pri določanju amandmaja je bilo v tem, da mora 
biti ne glede na značaj in naravo odnosov, ki so z ustvo SFRJ 
vzpostavljeni med zveznimi in republiškimi oziroma pokrajin- 
skimi organi, v odvisnosti od tega, kateri izmed teh organov je 
neposredno odgovoren za izvrševanje zveznih predpisov, na 
končni stopnji Skupščina SFRJ odgovorna za njihovo 
dosledno in učinkovito izvrševanje. 

Z amandmajem so na celovit način urejeni odnosi med 
zveznimi in republiškimi oziroma pokrajinskimi organi pri 
izvrševanju zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov, ki jih pristojni organi v republikah in pokrajinah nepo- 
sredno izvršujejo, bodisi da gre za zvezne predpise, za katerih 
izvrševanje so odgovorni organi v republikah in avtonomnih 
pokrajinah, bodisi za predpise, za katerih izvrševanje so 
odgovorni zvezni organi. Te rešitve bi bile natančneje razčle- 
njene z zakonom o temeljih sistema državne uprave ter 
o Zveznem izvršnem svetu in zveznih upravnih organih. 

1. Za zagotovitev izvrševanja zveznih predpisov je s 1. točko 
amandmaja kot splošno načelo določeno medsebojno sode- 
lovanje in redno obveščanje med zveznimi, republiškimi ozi- 
roma pokrajinskimi organi pri izvrševanju zveznih zakonov in 
drugih predpisov. To pomeni, da lahko zvezni organi zahte- 
vajo od republiških in pokrajinskih organov podatke in obve- 
stila o izvrševanju vseh zveznih predpisov, ki jih ti organi 
neposredno izvršujejo in o stanju na določenem področju 
družbenega življenja, ki je urejeno s temi predpisi, ter obvez- 
nost republiških in pokrajinskih organov, da dajejo te podatke 
in obvestila zveznim organom. 

2. Za zagotovitev enotnega in doslednega izvrševanja zvez- 
nih predpisov, za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni 
upravni organi, se z 2. točko amandmaja določa, ne le kot 
možnost, temveč kot pravica in dolžnost zveznih upravnih 
organov, da dajo obvezna navodila pristojnim republiškim in 
pokrajinskim upravnim organom. Pri tem je treba upoštevati, da 
z navodili, kijih dajejo zvezni organi pristojnim republiškim in 
pokrajinskim organom ne bi postala vprašljiva odgovornost teh 
organov, in da se tudi ne bi zmanjšala njihova pooblastila pri 
izvrševanju zveznih zakonov, glede na to, da navodila samo 
izvršilni predpis, temveč so tudi svojevrstne smernice v politiki 
izvrševanja. 

3. S 3. točko amandmaja so popolneje določeni odnosi med 
zveznimi in drugimi pristojnimi organi v primerih, ko se zvezni 
predpisi ne izvršujejo. Pri tem, ko se zadržujejo z ustavo 
določene tri kategorije zveznih zakonov glede načina njiho- 
vega izvrševanja in odgovornosti, se hkrati s to točko amand- 
maja predlagajo različni postopki pri zagotavljanju izvrševa- 
nja zveznih zakonov, v odvisnosti od tega, za katero katego- 
rijo zakonov gre. Natančno se določajo pravice, obveznosti in 
odgovornosti zveznih organov, predvsem Zveznega izvršnega 
sveta, da za vse zvezne predpise, v primerih in po postopku 
kot je določeno z ustavo SFRJ zagotovi njihovo izvrševanje. 

Izhajajo iz ustavne opredelitve, da so upravni organi nepo- 
sredno odgovorni za izvrševanje zveznih predpisov, je s to 
točko amandmaja določeno pooblastilo zveznega upravnega 
organa, da v primeru, če pristojni organ ne izvršuje zveznega 
zakona, drugega predpisa ali splošnega akta, oziroma ne 
zagotavlja njihovega izvrševanja, da opozori na to ustrezni 
republiški oziroma pokrajinski upravni organ in zahteva, da 
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v določenem roku sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi se 
zagotavlja njihovo izvrševanje. Hkrati je zvezni upravni organ 
dolžan, da o neizvrševanju zveznega predpisa in o svojih 
aktivnostih glede tega, obvesti Zvezni izvršni svet, ki bo o tem 
obvestil izvršni svet republike oziroma izvršni svet skupščine 
avtonomne pokrajine. 

Obveščanje teh organov o neizvrševanju zveznega zakona, 
drugega predpisa ali splošnega akta je nujno potrebno zato, 
ker so le-ti v mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorni za 
stanje v družbi oziroma za stanje na ustreznih področjih 
družbenega življenja ter za spremljanje izvajanja politike in 
izvrševanje zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov. S samim dejanjem, ko dobijo navedeno obvestilo so ti 
organi dolžni, da v določenem roku, v skladu s svojimi pravi- 
cami in dolžnostmi, sprejmejo ukrepe in aktivnosti za zagoto- 
vitev izvrševanja predpisov, ki jih niso izvršili pristojni organi 
potem, ko jih je opozoril zvezni upravni organ. 

Če pristojni organ v republiki oziroma avtonomni pokrajini 
tudi kljub opozorilom in ukrepom, ki so jih sprejeli zvezni 
organi ne izvrši oziroma ne zagotovi izvrševanje zveznega 
predpisa, za katerega izvrševanje so odgovorni zvezni upravni 
organi, je z drugim odstavkom 3. točke dana pravica Zvez- 
nemu izvršnemu svetu, da zagotovi izvrševanje tega predpisa 
in pa tudi določi obveznost, da kot izvršilni organ Skupščine 
SFRJ, ki je odgovoren za stanje na vseh področjih družbe- 
nega življenja in za izvajanje politike in izvrševanje zveznih 
zakonov, o tem hkrati obvesti Skupščino SFRJ. 

Zvezni izvršni svet lahko predlaga Skupščini SFRJ, da tudi 
ona sprejme določene aktivnosti: da o sprejetih ukrepih obve- 
sti skupščino republike oziroma skupščino avtonomne pokra- 
jine in ji predlaga, da sproži postopek za ugotavljanje odgo- 
vornosti pristojnega organa oziroma funkcionarja, ki vodi ta 
organ. 

Ce gre za zvezni predpis, za katerega izvrševanje so odgo- 
vorni republiški oziroma pokrajinski organi, se s tretjim 
odstavkom te točke določajo pooblastila Zveznega izvršnega 
sveta, da lahko, če z neizvrševanjem tega predpisa kljub 
opozorilom in sprejetim ukrepom nastanejo težje, škodljive 
posledice, predlaga Skupščini SFRJ, da le-ta zahteva od 
skupščine republike oziroma od skupščine avtonomne pokra- 
jine da: sprejme ukrepe, s katerimi se zagotavlja izvrševanje 
zveznih predpisov in da sproži postopek za ugotavljanje 
odgovornosti pristojnega organa oziroma funkcionarja, ki 
vodi ta organ. Daje se tudi pooblastilo Zveznemu izvršnemu 
svetu, da lahko neposredno zagotovi izvrševanje navedenega 
predpisa, o čemer je dolžan, hkrati obvestiti Skupščino SFRJ. 

Izhajajoč iz enotne ocene v javni razpravi, da je treba 
poenostaviti postopek izvrševanja zveznih zakonov in da 
mora biti le-ta bolj učinkovit, da je treba natančneje določiti 
pravice, dolžnosti in odgovornosti vseh subjektov izvrševanja 
in da se v končni fazi zagotovi izvrševanje vseh zveznih 
zakonov, so v 3. točki amandmaja glede na rešitve v osnutku, 
predlagane ustrezne spremembe in dopolnitve. S temi spre- 
membami in dopolnitvami se poenostavlja postopek izvrševa- 
nja zveznih zakonov in sicer tako, da je predlagan krajši, tako 
imenovani predhodni postopek opozarjanja organov v repu- 
blikah in pokrajinah, in sprejemanje drugih ukrepov, ko gre za 
zvezne zakone, za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni 
organi, daljši postopek pa, ko gre za zvezne zakone, za 
katerih izvrševanje so odgovorni organi v republikah In avto- 
nomnih pokrajinah, s tem da se za vse kategorije zveznih 
zakonov daje Zveznemu izvršnemu svetu pravica in obvez- 
nost, da pod pogoji, določenimi z ustavo, zagotovi njihovo 
izvrševanje, kar ni bilo predlagano v osnutku amandmaja. 

4. V prvem odstavku 4. točke amandmaja so zlasti natančno 
določeni odnosi med zveznimi in pristojnimi upravnimi organi 
pri izvrševanju upravnih zadev, določenih z zveznim predpi- 
som, kadar so za njihovo izvrševanje odgovorni zvezni organi. 
Z amandmajem je določena pravica in obveznost pristojnega 
zveznega upravnega organa, da neposredno izvrši to upravno 
zadevo, če lahko povzroči neizvršitev škodljive posledice, 
s tem da ima hkrati obveznost, da o tem obvesti Zvezni izvršni 
svet in izvršni svet skupščine republike oziroma avtonomne 
pokrajine. 

Drugače kot v veljavnih ustavnih rešitvah je v drugem 
odstavku 4. točke določeno, da lahko zvezni upravni organ na 
podlagi poprejšnjega pooblastila Zveznega izvršnega sveta 
neposredno izvršijo upravno zadevo, če je ta zadeva določena 
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z zveznim predpisom, za katerega izvršitev so odgovorni 
drugi organi, če ugotovi, da kljub opozorilu pristojni organ 
v republiki oziroma avtonomni pokrajini te zadeve ni izvršil, 
neizvršitev te zadeve pa lahko povzroči težje škodljive posle- 
dice. O ravnanju zveznega upravnega organa v navedeni 
situaciji bo Zvezni izvršni svet obvestil Skupščino SFRJ, 
skupščino republike oziroma avtonomne pokrajine in izvršni 
svet te skupščine. 

5. Glede na pomen in specifičnost izvrševanja inšpekcijskih 
pooblastil v domeni izvrševanja zveznih predpisov ter glede 
na različne razlage in različno uporabo ustavnih določb 
v praksi so v 5. točki amandmaja natančno določeni in razme- 
jeni odnosi med zveznimi in pristojnimi organi pri izvrševanju 
inšpekcijskega nadzorstva. Tako je v 5. točki amandmaja 
določeno, da imajo zvezni upravni organi, kadar pri izvrševa- 
nju zveznih zakonov, drugih predpisov ali splošnih aktov 
upravni organi v republikah oziroma avtonomnih pokrajinah 
neposredno izvršujejo inšpekcijsko nadzorstvo, pravico in 
dolžnost, da sprožijo oziroma zahtevajo, da se začne ustrezni 
postopek za ugotavljanje odgovornosti zaradi neizvrševanja 
zveznih predpisov. Hkrati lahko zvezni upravni organi, kadar 
gre za izvrševanje zveznih zakonov, za katerih izvrševanje so 
le-ti odgovorni, uvedejo tudi druge ukrepe inšpekcijskega 
nadzorstva, ki so določeni z zveznim zakonom. 

6. Izhajajoč iz pooblastil federacije, ki so določene v 12. 
podtočki amandmaja XXXV, da ureja sistem varstva z ustavo 
določenega reda (državna varnost) in zagotavlja izvrševanje 
zveznih predpisov na tem področju, ki pa so nove glede na 
osnutek, je s 6. točko tega amandmaja določena tudi mož- 
nost, da se z zveznim zakonom pooblasti pristojni zvezni 
organ, da na področju državne varnosti ustanovi področne 
organe in organizacijske enote z nalogo, da opravljajo dolo- 
čene upravne zadeve na tem področju. 

S tem amandmajem se nadomestita tretji in četrti odstavek 
273. člena; 275. člen; četrti odstavek 364. člena in tretji odsta- 
vek 274. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXIV 

Z amandmajem je predlagano, da se v okviru enotnega 
proračuna federacije na dolgoročni podlagi zagotovi stabil- 
nost in zanesljivost financiranja Jugoslovanske ljudske ar- 
made. 

Analiza financiranja JLA je pokazala, da glede na sedanje 
ustavne in zakonske rešitve viri teh sredstev za financiranje 
JLA v proračunu federacije in način njihove realizacije ne 
zagotavljajo dolgoročnosti in stabilnosti financiranja JLA 
v skladu z dolgoročno naravo nalog, ki jih le-ta opravlja. 
Dolgotrajen in zapleten postopek določanja proračuna fede- 
racije in še zlasti njegovega rebalansa ne omogoča pravočas- 
nega sprejemanja planov in programov razvoja in moderniza- 
cije JLA ter zanesljivega uresničevanja teh planov. Zaradi teh 
razlogov so v tem amandmaju predlagane spremembe, s kate- 
rimi bi bilo zagotovljeno, da se v okviru enotnega proračuna 
federacije na dolgoročni podlagi zagotovi stabilnost in zane- 
sljivost financiranja JLA. 

S 1. točko tega amandmaja je predlagana dopolnitev 
ustrezne določbe ustave SFRJ, ki določa, da se skupni obseg 
odhodkov Jugoslovanske ljudske armade določi v odstotku 
od narodnega dohodka za obdobje, za katero se sprejema 
srednjeročni družbeni plan Jugoslavije. Ta sredstva se dolo- 
čajo po planu razvoja, graditve in opremljanja Jugoslovanske 
ljudske armade v skladu s srednjeročnim družbenim planom 
Jugoslavije. Na teh podlagah bi se vsako leto zagotavljala 
sredstva za financiranje JLA v proračunu federacije. 

S predlagano spremembo bi v bistvu ostala sedanja ustavna 
rešitev, s tem bi bila ta določba omejena le na financiranje 
JLA, ne pa tudi na financiranje drugih potreb ljudske obrambe 
iz pristojnosti federacije in njenih organov, ki so po svojem 
obsegu znatno manjše in ki bi se financirale v okviru rednih 
sredstev, določenih za financiranje zveznih organov in orga- 
nizacij. S to določbo se na podlagi večletnih izkušenj, prakse 
in tega, da je potrebno razvoj in graditev JLA financirati na 
dolgoročni podlagi, takšno financiranje tudi zagotavlja. JLA 
se še naprej financira izključno iz proračuna federacije. 

Ne spreminjajo se niti določbe o pristojnosti zborov za 
sprejemanje proračuna federacije, predvideva pa se, da Zbor 
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republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin določa skupen obseg prora- 
čunskih odhodkov federacije za financiranje JLA za obdobje, 
za katero se sprejema srednjeročni družbeni plan Jugoslavije. 
V skladu z ustavnimi pravicami in dolžnostmi Zbora republik 
in pokrajin bi ta zbor še naprej odločal o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov, s tem da bi se o skupnem obsegu 
odhodkov zveznih organov in organizacij odločalo vsako leto, 
skupen obseg sredstev za financiranje JLA pa bi se določal 
v odstotku od narodnega dohodka, ki je določen v srednjeroč- 
nem družbenem planu Jugoslavije za obdobje, za katero se 
sprejema ta plan. S tem bi bilo zagotovljeno, da določenega 
odstotka za financiranje JLA ni mogoče spreminjati vsako leto 
s planskimi in drugimi dokumenti kot do sedaj, temveč samo 
s spremembami in dopolnitvami družbenega plana Jugosla- 
vije, o čemer tudi odloča Zbor republik in pokrajin. 

Z 2. točko tega amandmaja je predlagana dopolnitev ustave 
SFRJ, ki določa, da se lahko z zveznim zakonom kot prihodki 
za financiranje JLA poleg obstoječih virov prihodka federacije 
določita tudi davek od dohodka, in posebni prometni davek. 
Ti davki se lahko uvedejo le za financiranje JLA, če z ustavo 
SFRJ določeni drugi prihodki federacije niso zadostni. S tem 
se ne zmanjšujeta pomen in nujnost rednega pritekanja dose- 
danjih prihodkov federacije in sicer t. i. izvirnih prihodkov, 
določenih z zveznim zakonom, in tudi prispevkov republik in 
avtonomnih pokrajin, določenih v skladu z načelom enako- 
pravnosti in s skupno odgovornostjo republik in avtonomnih 
pokrajin za financiranje funkcij federacije. Z uvajanjem teh 
dopolnilnih izvirnih prihodkov za zagotavljanje stabilnosti 
financiranja JLA se ne spreminjajo do sedaj določeni odnosi 
republik in pokrajin glede financiranja federacije in zlasti JLA. 
S temi dopolnitvami se financiranje JLA kot pomembne funk- 
cije federacije ne izloča iz financiranja drugih funkcij federa- 
cije in se tudi s predlaganimi rešitvami JLA ne financira 
neodvisno od gospodarskega položaja in gospodarskih in 
družbenih pogojev, v katerih se nahaja naša država. 

S prvim stavkom 1. točke tega amandmaja se nadomesti 
zadnji stavek tretjega odstavka 279. člena; z 2. točko se 
dopolni drugi odstavek 279. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXV 

U skladu s predlogom, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ, predlagani amandma dopolnjuje in natančno 
opredeljuje določbe ustave SFRJ o pravicah in dolžnostih federa- 
cije, ki naj omogočijo, da se enotno uredijo določena vpraša- 
nja, za katera se je pri dosedanji uporabi ustave SFRJ poka- 
zalo, da mora biti njihova ureditev v pristojnosti federacije, 
ker se s tem zagotavljajo enoten sistem socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov in enotni temelji poli- 
tičnega sistema. Z rešitvami v tem amandmaju so zajeta tudi 
tista vprašanja, ki jih je že federacija uredila na podlagi 
pooblastil iz 2. točke in nekaterih drugih točk 281. člena 
ustave SFRJ, izhajajoč iz opredelitev, da 2. točke ne bi bilo 
treba uporabljati kot samostojne ustavne podlage. Toda to ne 
pomeni, da se v izjemnih primerih, ko se doseže politični 
dogovor in splošno soglasje, določeno vprašanje, ki ni 
izrecno določeno kot pravica in dolžnost federacije, ne bi 
moglo urediti z zveznim predpisom na podlagi te točke. 

1. V dosedanji praksi so bili temelji sistema državne uprave, 
temelji sistema javnega obveščanja in temelji družbenih sve- 
tov in zvezni družbeni sveti urejeni z zveznimi zakoni in je 
s tem amandmajem določena izrecna ustavna podlaga za 
ureditev odnosov na teh področjih, saj se je do sedaj kot 
ustavna podlaga za izdajo zveznih zakonov na teh področjih 
uporabljala 2. točka prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ. 

Glede pooblastil organov federacije, da urejajo združevanje 
občanov v družbene organizacije in društva, ki se ustanavljajo 
za območje SFRJ, ne pa temeljev združevanja občanov in 
delovnih ljudi, kot je bilo predlagano v osnutku, je bilo izho- 
dišče v tem, da bi bilo treba z zveznim zakonom urediti 
skupna vprašanja, kot so, status, registracija in dr. društev, ki 
delujejo za območje Jugoslavije, glede na to, da se z zakonom 
republike oziroma pokrajine ureja združevanje občanov 
v družbene organizacije in društva. Z uresničitvijo tega poo- 
blastila federacije bi bilo treba med drugim ustvariti pogoje za 
uresničevanje skupnih interesov v SFRJ tudi s to obliko druž- 
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benega organiziranja, to je z dejavnostjo družbenopolitičnih 
in drugih družbenih organizacij in društev (5. alinea drugega 
odstavka 244. člena ustave SFRJ). 

2. Izhajajoč iz tega, da je potrebno zagotoviti učinkovito 
delovanje in varstvo sistema socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov, zlasti pa učinkovito delova- 
nje enotnega jugoslovanskega trga, je v tem amandmaju 
predlagano (2. do 6. podtočka), da federacija po zveznih 
organih ureja devizni, kreditni in bančni sistem, da določa 
skupno monetarno in devizno politiko ter določa skupne 
temelje kreditne politike, ureja temelje davčnega sistema 
(vire, vrste, zavezance in osnove), ki so pomembni za delova- 
nje enotnega jugoslovanskega trga, ter temelje sistema bla- 
govnih rezerv. 

Izhodišče pri določanju rešitev v 2. podtočki, po kateri ima 
federacija pravico, da določa strategijo znanstveno-tehnolo- 
škega razvoja Jugoslavije, ne pa le enotno strategijo tehnolo- 
škega razvoja, kot je predlagano v osnutku, so rešitve dolo- 
čene v tretji alinei 1. točke amandmaja XXIX, ki izhaja iz tega, 
da je določanje enotnih smeri znanstvenega razvoja podlaga 
in pogoj za uresničitev strategije tehnološkega razvoja Jugo- 
slavije. 

Rešitve, predlagane v 3. in 4. podtočki, y zvezi s katerimi 
mora federacija po zveznih organih urejati devizni sistem in 
zagotavljati izvrševanje zveznih zakonov na tem področju, 
urejati skupno monetarno in devizno politiko in zagotavljati 
njihovo izvajanje ter urejati bančni in kreditni sistem in dolo- 
čati skupne temelje kreditne politike, so vzrok sprememb ki 
so opravljene v amandmaju XXXI o Narodni banki Jugoslavije 
in narodnih bankah republik in narodnih bankah avtonomnih 
pokrajin. 

Z določitvijo pravice federacije, v 5. podtočki, da ureja 
temelje davčnega sistema, ki so pomembni za delovanje enot- 
nega jugoslovanskega trga in hkrati z natančno določitvijo 
v ustavi SFRJ, da federacija po zveznih organih v okviru 
temeljev davčnega sistema ureja vire, vrste, zavezance in 
osnove, se ustvarja ustavna podlaga, da se predvsem odpra- 
vijo sedanje znatne razlike v davčnih sistemih republik in 
avtonomnih pokrajin. Z določitvijo temeljev davčnega sistema 
se zagotavlja enakopravnost organizacij združenega dela in 
delovnih ljudi in občanov na enotnem jugoslovanskem trgu, 
to pa je še zlasti pomembno za uresničevanje in izenačevanje 
pogojev gospodarjenja. Pri tem je upoštevano tudi dejstvo, da 
morajo davčni sistem urejati s svojimi zakoni republike in 
avtonomni pokrajini. 

■ 3. Ko gre za pravico federacije da ureja tudi osnove organi- 
zacije službe družbenega knjigovodstva (8. podtočka), ne pa 
le položaj in temelje delovanja te službe, je izhodišče v tem, 
da je to glavni pogoj za uspešno delovanje te službe, ki 
opravlja pomembna dela na področju evidence družbenih 
sredstev in razpolaganja z njimi. 

4. Nujno potrebno je določiti enoten način izkazovanja 
družbenega proizvoda (9. podtočka), da bi se odpravile seda- 
nje razlike pri njegovem izkazovanju. 

5. Z10. podtočko je, v skladu z novimi reštivami, predlaganimi 
c amamdjmaju XVII, določeno, da federacija ureja temeljna 
razmerja v zadružništvu, kar je nova rešitev glede na osnutek 
amandmaja. 

Sedaj je v ustavi SFRJ določeno, da federacija ureja 
vprašanja glede upravljanja sredstev in razpolaganja s sred- 
stvi, ki se uporabljajo v JLA in za njene potrebe. Ker gre za 
sredstva federacije, ki jih ta upravlja, uporablja in razpolaga 
z njimi, je bilo nujno v 1. podtočki natančno določiti, da 
federacija ne le ureja, temveč tudi zagotavlja upravljanje in 
razpolaganje s temi sredstvi. Predlagana rešitev je v skladu 
tudi z dosedanjo prakso pri izvajanju zveznega zakona o sred- 
stvih in financiranju Jugoslovanske ljudske armade. 

7. V 12. podtočki je predlagano, da federacija ureja sistem 
varstva s to ustavo določenega reda (državna varnost) in 
zagotavlja izvrševanje zveznih predpisov na tem področju, ko 
je to v interesu vse države določeno z zveznim zakonom. 

Z 8. točko prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ je 
federacija pooblaščena, da ureja osnovna vprašanja in 
temeljna načela sistema varstva ustavnega reda, medtem ko 
republike in pokrajini urejajo varstvo ustavnega reda, določe- 
nega z ustavo SFRJ, kot tudi reda, določenega z republiško 
oziroma pokrajinskima ustavama. Toda v dosedanji zakono- 
dajni praksi je federacija uredila (z zakonom o temeljih 

sistema državne varnosti) opravljanje inšpekcije zveznih orga- 
nov, dajanje obveznih inštrukcij, obveznost, da republiški 
oziroma pokrajinski organi izvršujejo pa tudi neposredno 
opravljajo določena dela zveznih organov. V skladu s to 
prakso so republike in pokrajini uredile samo organizacijska 
vprašanja (pristojnost, odgovornost in organizacijo službe 
državne varnosti), kar pa zadeva sistem varstva ustavnega 
reda, pa so sprejele posamezne določbe zveznega zakona, 
razen SR Slovenije, ki je ta vprašanja uredila nekoliko širše. 
Zato 12. podtočka, ki je nova glede na osnutek, predlaga 
dopolnitev določb 8. točke prvega odstavka 281. člena ustave 
SFRJ zaradi zagotavljanja doslednega položaja zveznih orga- 
nov pri zaščiti z ustavo SFRJ določenega reda. 

8. V 13. podtočki je predlagano, da federacija ureja ne le 
varstvo in zboljševanje življenjskega okolja, ki je pomembno 
za vso državo in mednarodno skupnost, temveč tudi temelje 
sistema varstva in zboljševanja življenjskega okolja. Posebno 
pomembna so pooblastila organov federacije, da opravljajo 
določeno inšpekcijsko nadzorstvo in da sprejemajo določene 
ukrepe za zagotovitev izvrševanja zveznih predpisov na tem 
področju. 

Zaradi potrebe, da se na enotnih temeljih uredita uporaba 
radioaktivnega materiala in varstvo pred ionizirajočim seva- 
njem, je bil sprejet zvezni zakon na tem področju, pri čemer je 
za njegovo izdajo veljalo pooblastilo iz 10. točke prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, ki se nanaša na varstvo 
človekovega okolja in promet radioaktivnih snovi. Zato je v tej 
podtočki določena izrecna ustavna podlaga za ureditev tega 
področja ter pooblastilo federacije, da nadzoruje izvrševanje 
zveznih predpisov, kadar je to pomembno za v$o državo. 

Zaradi potrebe, da se na enotnih temeljih v skladu z dosežki 
sodobne medicinske znanosti uredijo temeljni pogoji za jema- 
nje, izmenjavo in presajevanje delov človeškega telesa za 
presaditev v vsej državi in zaradi sodelovanja z drugimi drža- 
vami na tem področju, je bil izdan zvezni zakon (zakon 
o pogojih za izmenjavo in prenos delov človeškega telesa za 
presaditev zaradi zdravljenja). Ker ni precizirana ustavna pod- 
laga za izdajo tega zakona, je predlagana dopolnitev 281. 
člena ustave SFRJ. 

Ko gre za določitev pooblastil federacije, da nadzoruje 
izvrševanje zveznih predpisov glede prometa s strupi ter pro- 
izvodnje in prometa z mamili, je bila želja zagotoviti poobla- 
stilo za opravljanje inšpekcijskih del in za sprejemanje drugih 
ukrepov, s katerimi bi se zagotovilo, da te predpise pristojni 
zvezni organ izvršuje. 

9. V 14. podtočki tega amandmaja je predlagano, da federa- 
cija ureja režim voda, ki so pomembne za vso državo, in 
meddržavnih voda ter da nadzoruje izvrševanje zveznih pred- 
pisov na tem področju, ker gre za odnose, ki morajo biti po 
svoji naravi enotno urejeni. Vode kot splošne dobrine bi 
morale biti bolj zaščitene in bi jih bilo treba uporabljati ozi- 
roma upravljati v skladu z zveznim zakonom. Glede na to, da 
so vode nedvomno bistveni element življenjskega okolja, je 
predlagano, kot to določa 13. podtočka tega amandmaja, da 
federacija nadzoruje izvrševanje zveznih zakonov na tem po- 
dročju. 

Glede na zahtevo iz 22. točke predloga Predsedstva SFRJ, 
ki se nanaša na uresničevanje ustavnega položaja SR Srbije 
in avtonomnih pokrajin, je hkrati v tej točki izhodišče to, da je 
z ustavo SR Srbije določeno, da se z republiškim zakonom 
enotno uredijo temelji režima voda na vsem območju SR 
Srbije, to pa pomeni, tudi voda, ki tečejo čez območje SR 
Srbije, to pa pomeni, tudi voda, ki tečejo na ožjem območju 
Srbije in v avtonomnih pokrajinah Vojvodine in Kosovu. 

10. Izhajajoč iz pomena geodetske in geološke dejavnosti 
za gospodarsko in družbeno dejavnost v celoti ter za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, je nujno določiti 
pravico in dolžnost federacije (15. podtočka), da na teh 
področjih ureja: a) normative in standarde za izdelavo geodet- 
skih načrtov in kart, enotno izvajanje geodetskih del na 
temeljnih geodetskih mrežah, za določanje evidenc in podat- 
kov o zemljišču in urejanje vprašanj s področja mednarod- 
nega sodelovanja idr.; b) normative in standarde geoloških i 
kart in geološke standarde o sestavi zemeljske skorje in 
stabilnosti tal, o potencialih mineralnih snovi, o podzemskih 
vodah ter vprašanje v zvezi z varstvom življenjskega okolja 
s tega področja, pravila o enotnem vpogledu v geološke 
podatke in njihovi uporabi, o mednarodnem sodelovanju idr. 
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Pri tem se je tudi upoštevalo, da v dosedanji praksi republiški 
in pokrajinski predpisi niso zagotavljali enotne evidence na 
teh področjih niti enotnega urejanja vprašanj, ki so bistvena 
za delovanje teh dejavnosti in izkoriščanje večkratnih možno- 
sti uporabe njihovih rezultatov, pa je vse to prispevalo, da se 
v 15. podtočki predlaga, da federacija poleg geodetskih dejav- 
nosti, določenih z osnutkom, ureja tudi temelje geološke 
dejavnosti, pomembne za vso državo. 

11. V 16. podtočki je predlagano, da federacija ureja in 
zagotavlja sistem izvrševanja kazenskih sankcij obsojenih 
aktivnih vojaških oseb in tujcev, glede na to, da je treba 
zagotoviti enoten status teh oseb. 

12. S spremembami, predlaganimi v 17. podtočki je dolo- 
čeno, da federacija, ne le ureja temveč tudi zagotavlja sistem 
merskih enot, kontrolo mer in plemenitih kovin ter varstvo 
izumov, tehničnih izboljšav, znamk, znakov kakovosti in 
označko izvora proizvodov, vzorcev in modelov, varstvo stan- 
dardov, tehničnih normativov in norm kakovosti proizvodov, 
blaga in storitev. S tem se glede na osnutek, ustrezno preci- 
zira in ustvarjajo se pogoji za enotnono zagotavljanje odno- 
sov na vseh teh področjih. 

13. Z 18. podtočko tega amandmaja je določeno izrecno 
pooblastilo federacije, da ureja temelje raziskovanj atmosfere 
in temelje meteorološke in hidrološke dejavnosti, pomembnih 
za vso državo. Poleg ustavne obravnave atmosfere, kot 
bistvene komponente življenjskega okolja je pomembno tudi 
vprašanje ustavne podlage urejanja meteorološke in hidrolo- 
ške dejavnosti in organizacija raziskovanj atmosfere. Ta vpra- 
šanja sedaj ureja zakon o opravljanju hidrometeoroloških 
dejavnosti, pomembnih za vso državo, ki je bil sprejet na 
podlagi 14. točke 281. člena ustave SFRJ. 

14. Z 19. podtočko tega amandmaja je predlagano, da 
federacija ureja odločanje o koliziji republiških oziroma 
pokrajinskih zakonov z zakoni drugih republik (tako imeno- 
vane kolizijske norme) in o sporu o pristojnosti med republi- 
škimi oziroma pokrajinskimi organi z območja raznih repu- 
blik, kar pomeni, da ne ureja odločanje o koliziji pokrajinskih 
zakonov in zakonov SR Srbije (kar je zadeva ustave SR 
Srbije). Tudi dosedanja ustavna rešitev iz 15. točke prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ namreč v bistvu izhaja iz te 
opredelitve in je s predlagano rešitvijo takšna opredelitev tudi 
bolj jasno izražena. Pri tem so bile upoštevane tudi rešitve 13. 
točke 299. člena in 1. točke 300. člena ustave SR Srbije, 
v katerih je določeno, da SR Srbija ureja »odločanje o koliziji 
republiškega in pokrajinskega zakona (kolizijske norme)« in 
»o sporih o pristojnosti med organi na območju republike 
izven območja avtonomnih pokrajin in organi z območja 
pokrajin«. 

S predlaganim amandmajem XXXV se opravijo določene 
spremembe in dopolnitve 281. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXVI 

1. Cilj sprememb, predlaganih v tem amandmaju je, da se 
okrepita vloga združenega dela in vpliv socialističnih subjek- 
tivnih sil na odločanje in delo Skupščine SFRJ z večjo ude- 
ležbo delegatov iz združenega dela v zborih Skupščine SFRJ; 
da se določi pravica organov Zveze sindikatov Jugoslavije, da 
Skupščini SFRJ predlagajo predpise, ki urejajo temeljne pra- 
vice delavcev v združenem delu; da se natančno določijo 
pristojnosti zborov Skupščine SFRJ v skladu z določenimi 
pooblastili federacije in način odločanja o vprašanjih iz njiho- 
vega delovnega področja ter da se določi trajanje mandata 
najodgovornejših funkiconarjev v Skupščini SFRJ. 

2. S 1. točko amandmaja je kot ustavna obveznost dolo- 
čeno, da se v Zveznem zboru Skupščine SFRJ poveča število 
delegatov iz združenega dela, tako da bi se tudi na ta način 
zagotovilo, da se interes delavcev v združenem delu, njihova 
vloga in vpliv na odločanje v Skupščini SFRJ bolj izražajo 
v tem zboru Skupščine SFRJ. Tako je določeno, da v Zveznem 
zboru najmanj polovico delegatov sestavljajo delegati iz zdru- 
ženega dela. 

S 1. točko amandmaja je določeno, da se delegati za Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ volijo v delegatskih volilnih enotah 
v republikah in avtonomnih pokrajinah, da bi bilo omogočeno 
tesnejše povezovanje delegatov tega zbora z njihovo delegat- 
sko bazo. Izhodišče pri predlaganju takšne rešitve je bilo 

predvsem to, da je treba zagotoviti: nenehno delovno poveza- 
nost delegata v Zveznem zboru z določeno organizirano dele- 
gatsko bazo, ki bi mu določala smernice in stališča za njegovo 
delo v zboru; da se v vsakem trenutku lahko uresničujejo 
odgovornost delegata ter druge njegove obveznosti do dele- 
gatske baze (obveščanje o delu delegatov, o delu zbora in 
njegovih delovnih teles ipd.); večji vpliv delovnih ljudi in 
občanov v samoupravnih organizacijah in skupnostih v celot- 
nem volilnem postopku (od faze kandidiranja do izvolitve). 

Da bi se te osnovne zahteve uresničile, je v predlogu tega 
amandmaja izrecno določeno, kaj je delegatska baza dele- 
gata v Zveznem zboru, in sicer tako glede njegove izvolitve 
kot tudi glede uresničevanja delegatskih odnosov v celoti. 
Amandma izhaja iz tega, da se z oblikovanjem ožjih delegat- 
skih volilnih enot ne spremenita ustavni položaj in narava 
Zveznega zbora in da mora biti delegat v tem zboru delegat 
delovnih ljudi in občanov vseh samoupravnih organizacij in 
družbenopolitičnih organizacij v svoji volilni enoti. Delegat- 
sko volilno enoto za delegata v Zveznem zboru sestavljajo 
delovni ljudje in občani, njihove samoupravne organizacije in 
skupnosti in družbenopolitične organizacije z območja ene 
ali več občin. Volilne enote bi bile določene z zakonom 
republike oziroma avtonomne pokrajine, s tem da bi se z zvez- 
nim zakonom določil način oblikovanja delegatskih volilnih 
enot. S tem bi bilo zagotovljeno, da se v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah delegatske volilne enote oblikujejo na 
enotnih temeljih. 

Zvezni zakon bi urejal tudi način oblikovanja in dela konfe- 
rence delegacij v delegatskih volilnih enotah, upoštevajoč pri 
tem pomen teh konferenc za nadaljnji razvoj in delovanje 
delegatskih odnosov pri delu in odločanju v Zveznem zboru 
ter način volitev in odpoklica delegatov v ta zbor. 

Kandidate za delegate v Zvezni zbor predlagajo v delegatski 
volilni enoti delovni ljudje in občani in delegacije temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva 
izmed delovnih ljudi in občanov svoje delegatske volilne 
enote. S to rešitvijo se kandidacijski volilni postopek poeno- 
stavi in postane bolj smotrn. 

Kandidate za delegate v Zvezni zbor bi določale konference 
delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij v delegatski volilni enoti na podlagi 
meril, ki bi jih določila Socialistična zveza delovnega ljudstva, 
da se zagotovi nacionalna, socialna in druga sestava delega- 
tov za Zvezni zbor. 

Delegati v Zvezni zbor bi volili delovni ljudje in občani 
v delegatski volilni enoti neposredno, s splošnim in tajnim 
glasovanjem. 

3. Ker o bistvenih vprašanjih, pomembnih za združeno delo, 
odloča Zbor republik in pokrajin, je z 21. točko tega amand- 
maja določen predlog, da tudi v tem zboru najmanj polovico 
delegatov v vsaki delegaciji sestavljajo delegati iz združenega 
dela. Zahteva po zagotovitvi večjega vpliva združenega dela 
v Zboru republik in pokrajin se lahko uveljavi predvsem, če se 
v prihodnjih spremembah ustav republik in avtonomnih 
pokrajinah okrepi vloga združenega dela v republiških in 
pokrajinskih skupščinah. 

4. S 3. točko na amandmaja so glede na predlagane dopol- 
nitve oziroma razširjene pravice in dolžnosti federacije dolo- 
čena vprašanja, o katerih naj odloča Zbor republik in pokrajin 
na podlagi soglasja skupščin socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin. Pri določitvi vprašanj, o katerih 
naj bi ta zbor odločal na podlagi soglasja, so bila izhodišče 
merila pri razdelitvi pristojnosti med zboroma Skupščine 
SFRJ ter to, da gre tudi za nekatera vprašanja, o katerih so do 
sedaj odločale republike in avtonomni pokrajini. Tako je pred- 
lagano, da Zbor republik in pokrajin med drugim določa: 
strategijo znanstvenotehnološkega razvoja Jugoslavije; spre- 
jema zvezne zakone, s katerimi se urejajo odnosi na področju 
temeljev davčnega sistema (vire, vrste, zavezance in osnove), 
ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega trga; 
področja obveznega združevanja organizacij združenega 
dela, ki kot enoten tehnološki sistem opravljajo dejavnosti na 
področju elektrogospodarstva, železniškega prometa in 
poštno-telefonsko-telegrafskega prometa; določa skupen 
obseg sredstev za financiranje Jugoslovanske ljudske armade 
za obdobje, za katero se sprejema srednjeročni družbeni plan 
Jugoslavije in sprejema zvezni zakon, s katerimi se določi 
davek od dohodka in posebni prometni davek za financiranje 
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Jugoslovanske ljudske armade; ter sprejema odloke, s kate- 
rimi se določajo materialne obveznosti za republike in avto- 
nomni pokrajini, če podlaga za te obveznosti ni določena 
z zveznim zakonom. 

V primerjavi z osnutkom amandmajev je v predlogu amand- 
majev spremenjen način sprejemanja aktov, s katerimi Zbor 
republik in pokrajin določa politiko na področjih, za katera 
sprejema zvezne zakone na podlagi soglasja skupščin repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. Zato je spremenjena 2. podtočka 
drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ in je iz nje izpuš- 
čeno, da zbor na podlagi soglasja določa politiko iz svojega 
delovnega področja (2. podtočka prvega odstavka 3. točke 
tega amandmaja). V skladu s tem je v 5. podtočki 3. točke in 
v 7. točki predloga amandmajev spremenjen način odločanja 
v Zboru republik in pokrajin za sprejemanje določenih aktov, 
ki jih je zbor sprejemal na podlagi soglasja. Gre za akte, 
v katerih se na podlagi družbenega plana Jugoslavije dolo- 
čajo ukrepi tekoče ekonomske politike, ter za akte, v katerih 
se na podlagi zveznih zakonov, ki jih sprejema Zbor republik 
in pokrajin na podlagi soglasja skupščin republik in avtonom- 
nih pokrajin, določajo materialne obveznosti za republike in 
avtonomni pokrajini. 

Na podlagi 5. podtočke 3. točke bi Zbor republik in pokrajin 
še nadalje sprejemal na podlagi soglasja skupščin republik in 
pokrajin odloke, v katerih se določajo materialne obveznosti 
za republike in avtonomni pokrajini, toda le v primeru, če 
podlaga za določitev teh materialnih obveznosti ni določena 
v zveznem zakonu. Akte, ki se sprejemajo na podlagi zveznih 
zakonov, katere ta zbor sprejema na podlagi soglasja (7. 
točka tega amandmaja), pa bi zbor sprejemal samostojno 
- z dvetretjinsko večino vseh delegatov v zboru, če zakon ne 
določa, da se tudi ti akti sprejemajo na podlagi soglasja. Gre 
za tiste akte, za katere so v samih zakonih določene podlage, 
merila in pogoji za njihovo sprejetje, s tem pa je opredeljena 
tudi njihova vsebina, in zato tudi ni družbeno smotrno niti 
upravičeno, da se o takšnih aktih odloča na podlagi soglasja. 

Na ta način seje zožil krog vprašanj, o katerih Zbor repu "k 
in pokrajin odloča na podlagi soglasja skupščin republik m 
pokrajin, razširil pa seje krog vprašanj, o katerih zbor odloča 
samostojno. 

Delovno področje Zveznega zbora bi se v določeni meri tudi 
razširilo, ker bi ta zbor v skladu s 3. točko prvega odstavka 
285. člena odločal tudi o naslednjih vprašanjih oziroma bi 
sprejemal zvezne zakone, ki urejajo: načela o ustanavljanju in 
sestavi rednih sodišč in načela o izvolitvi in prenehanju funk- 
cije sodnikov, načela o ustanovitvi javnih tožilstev in o imeno- 
vanju in prenehanju funkcije javnega tožilca; združevanje 
občanov v družbene organizacije in društva na območju 
SFRJ; temelje sistema varstva človekovega okolja; temelje 
geodetske in geološke dejavnosti, ki imajo pomen za vso 
državo; način oblikovanja delegatskih volilnih enot in način 
oblikovanja in dela konference delegacij v delegatskih volil- 
nih enotah za delegate v Zveznem zboru; temelje odnosov 
v zadružništvu idr. ter bi odločal o združevanju organizacij 
združenega dela v gospodarsko zbornico, o čemer je do sedaj 
odločal Zbor republik in pokrajin. 

5. Pravico predlaganja zveznih zakonov in drugih splošnih 
aktov Zboru republik in pokrajin, ki se sprejemajo na podlagi 
soglasja, ima po predlogu iz 4. točke na področju monetarno- 
kreditne politike tudi Narodna banka Jugoslavije, kar je bilo 
v osnutku amandmajev določeno v amandmaju XXVIII 
o Narodni banki Jugoslavije idr. 

6. Da bi bile odpravljene nejasnosti o naravi soglasja skupš- 
čin republik oziroma avtonomnih pokrajin pri sprejemanju 
zakonov in drugih splošnih aktov v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ oziroma zaradi zahtev, da se izključi mož- 
nost, da izjavljanje nesoglasja z osnutkom akta preprečuje 
postopek usklajevanja v ustreznih telesih tega zbora, so pred- 
lagane tudi določene spremembe v 299. in 300. členu ustave 
SFRJ. Tako je s prvim odstavkom 5. točke natančno določena 
vsebina določbe 299. člena ustave SFRJ, s tem da je predla- 
gano, da skupščine republik in pokrajin dajejo predloge in 
pripombe k vsebini rešitev, predlaganih v osnutku akta. Neso- 
glasje skupščin republik in avtonomnih pokrajin k osnutku 
akta ne more biti ovira za začetek usklajevanja stališč v Zboru 
republik in pokrajin do predlogov in pripomb k osnutku akta 
in zato takšno soglasje tudi ni potrebno. V skladu z navede- 
nim so opravljene tudi določene preciznosti v drugem 
odstavku 300. člena ustave SFRJ. 

7. V 6. točki tega amandmaja je v skladu z rešitvami iz 
predloga amandmaja XXXIV o zagotovitvi stabilnosti in zane- 
sljivosti financiranja Jugoslovanske ljudske armade na dolgo- 
ročni podlagi predlagano, da se v primeru, če se do dneva, ko 
bi moral biti sprejet proračun federacije, ne doseže soglasje 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin, JLA financira na 
podlagi ustreznega dela od določenega skupnega obsega 
sredstev za srednjeročno plansko obdobje. 

8. Z 8. točko tega amandmaja je določena pravica organa 
Zveze sindikatov Jugoslavije, da o vprašanjih, s katerimi se 
urejajo temeljne pravice delavcev v združenem delu, predlaga 
Skupščini SFRJ zakone in druge splošne akte. S tem se 
ustvarjajo tudi ustavne možnosti, da lahko sindikat, kadarkoli 
gre za interese in temeljne pravice delavcev, nastopi v Skupš- 
čini SFRJ kot pooblaščeni predlagatelj, ne pa le kot pobudnik, 
za obravnavo teh vprašanj. 

9. Z 9. točko je določeno, da traja mandat predsednika in 
podpredsednika Skupščine SFRJ in predsednikov zborov 
Skupščine SFRJ štiri leta in da isti kandidati ne morejo biti 
ponovno zaporedoma izvoljeni na isto funkcijo. 

Izhodišče pri prelaganju daljšega mandata nosilcev najod- 
govornejših funkcij v Skupščini SFRJ je bila analiza doseda- 
njih izkušenj in tudi ocena, da s tem niso ogrožene pobude 
o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti. Kot glavni 
razlogi za daljši mandat nosilcev najodgovornejših funkcij 
v Skupščini SFRJ so bili: zapletenost družbenoekonomskih in 
političnih odnosov, ki zahtevajo daljši mandat nosilcev nave- 
denih funkcij; z daljšim mandatom je lažje zagotoviti kontinu- 
iteto pri opravljanju teh funkcij, zlasti pri uresničevanju delov- 
nega programa zborov Skupščine SFRJ in uresničevanju sti- 
kov in sodelovanja s predstavniki drugih organov in organiza- 
cij, vključno tudi sodelovanje in stike s predstavniki parlamen- 
tov tujih držav; nosilci navedenih funkcij v Skupščini SFRJ 
nimajo posebnih pooblastil, ki bi zahtevala krajše mandate; 
razlog, da se s tem ustvarjajo pogoji za boljšo organizacijo in 
delovno metodo Skupščine SFRJ; daljši mandat nosilcev teh 
funkcij ne bi bil v škodo zastopanosti republik in avtonomnih 
pokrajin na teh funkcijah, ker se v bistvu nič ne spremeni pri 
izvajanju tega načela. Poleg tega je večina republik in avto- 
nomnih pokrajin z ustreznimi ustavnimi spremembami podalj- 
šala mandat najodgovornejših funkcionarjev v skupščinah 
republik in avtonomnih pokrajin, pred nami pa so v zvezi 
s tem tudi nove spremembe, ki naj bi med drugim zagotovile 
enotne rešitve. 

10. Glede na stališča, navedena pri pripravi osnutka 
amandmajev ter v javni razpravi o krepitvi vloge združenega 
dela pri odločanju in delu Skupščine SFRJ, pri čemer so bile 
predlagane različne rešitve: od povečanega števila delegatov 
iz združenega dela v zborih Skupščine SFRJ, kar je v predlogu 
tega amandmaja uresničeno, do krepitve vloge Zveznega 
zbora kot zainteresiranega zbora, od določitve enakoprav- 
nega delovnega področja zborov Skupščine SFRJ, oblikova- 
nja konference samoupravljalcev idr. pa do spremembe 
v strukturi Skupščine SFRJ oziroma konstituiranja Zbora 
združenega dela, so bili v dosedanjih fazah pripravljanja 
ustavnih amandmajev, v osnutku in besedilu predloga amand- 
majev, v različnih variantah, dani različni predlogi. Ker pa 
o teh predlogih ni bilo doseženo soglasje, saj niso bili vedno 
rezultat globljih analiz in razprav in ker bi bile zaradi sprejetja 
določenih predlogov potrebne velike spremembe v strukturi, 
načinu dela in odločanja Skupščine SFRJ, je bilo ocenjeno, 
da je treba vprašanje strukture Skupščine SFRJ zaradi svo- 
jega pomena temeljiteje analizirati in obravnavati v okviru 
druge faze ustavnih sprememb. 

11. S 1. točko predlaganega amandmaja se nadomesti 2. 
točka 291. člena in se dopolni 292. člen; s 3. točko se nadome- 
sti 1., 2. in 3. podtočka drugega odstavka 286. člena; s 4. 
točko se dopolni 298. člen; s prvim odstavkom 5. točke se 
nadomesti 299. člen, z drugim odstavkom te točke pa se 
nadomesti drugi odstavek 300. člena, s 6. točko se nadomesti 
304. člen; s 7. točko se dopolni 286. člen; z 8. točko se dopolni 
4. oddelek I. poglavja četrtega dela; z 9. točko se nadomesti 
amandma lil k ustavi SFRJ. 

AMANDMA XXXVII 

Glavni cilj rešitev, predlaganih v tem amandmaju, je zagoto- 
viti širši družbeni vpliv pri postopku kandidiranja in volitev ter 
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v zvezi z odgovornostjo članov Predsedstva SFRJ. 
1. V 1. točki amandmaja je izrecno določeno, da Predsed- 

stvo SFRJ sestavljajo po en član iz vsake republike in avto- 
nomne pokrajine, s čimer je v skladu z opredelitvami o ločitvi 
ZKJ od državnih funkcij izpuščena rešitev iz amandmaja IV 
k ustavi SFRJ, po kateri je predsednik organa ZKJ, določe- 
nega s statutom ZKJ, po položaju član Predsedstva SFRJ. S to 
rešitvijo se ne izključuje možnost, da se na seje Predsedstva 
SFRJ povabi tudi predstavnik ZKJ, kadar se obravnavajo vpra- 
šanja, ki so obojestranskega pomena. 

S to točko amandmaja je predlagana, glede na pomen 
ustavnih funkcij Predsedstva SFRJ, nadaljnja demokratizacija 
postopka izvolitve članov Predsedstva SFRJ. Tako je 
z amandmajem določeno, da se predlog za izvolitev člana 
Predsedstva SFRJ daje po izvedenem predhodnem postopku 
izjavljanja o kandidatih za člane Predsedstva SFRJ v Sociali- 
stični zvezi delovnega ljudstva Jugoslavije. To zagotavlja tudi 
enoten način predlaganja članov Predsedstva SFRJ. Z reši- 
tvijo, da se daje predlog za člana Predsedstva SFRJ po pred- 
hodnem postopku v Socialistični zvezi delovnega ljudstva 
Jugoslavije, je uveden svojevrsten mehanizem jugoslovanske 
verifikacije kandidatov, ki ga sedaj ne poznajo niti ustava 
SFRJ niti ustave republik oziroma avtonomnih pokrajin. Pri 
tem je mišljeno, da bo predhodni postopek izjavljanja o kandi- 
datih za člane Predsedstva SFRJ v SZDL urejen z ustreznimi 
akti te družbenopolitične organizacije. 

O načinu izvolitve članov Predsedstva SFRJ so bili dani 
številni in različni predlogi v fazi določanja besedila predloga 
amandmajev, vendar je bilo zaradi pomena tega vprašanja 
sklenjeno, da so potrebna do določitve predloga amandmaja 
dodatna posvetovanja v republikah in avtonomnih pokrajinah. 
Od rezultatov teh posvetovanj in rešitev glede načina izvolitve 
članov Predsedstva SFRJ bodo odvisne rešitve v 1. in 2. točki 
tega amandmaja. 

2. V 2. točki amandmaja je določeno, da član Predsedstva 
SFRJ opravlja svojo dolžnost na podlagi ustave SFRJ in 
zveznih zakonov ter da skupščina republike oziroma avto- 
nomne pokrajine lahko razreši člana Predsedstva SFRJ, ki ga 
je izvolila, pred potekom časa, za katerega je bil voljen. 
V skladu s spremembami, predlaganimi v zvezi s kandidacij- 
skim postopkom, se je razširil krog subjektov, ki lahko dajo 
predlog za razrešitev člana Predsedstva SFRJ, tudi na SZDL 
republike oziroma SZDL avtonomne pokrajine, in je dolo- 
čeno, da je o tem predlogu obvezna predhodna razprava 
v SZDLJ. 

S to točko amandmaja se zagotavlja enoten družbenopoli- 
tični položaj vseh članov Predsedstva SFRJ v zvezi z izvolitvijo 
in njihovo odgovornostjo, kar je sedaj različno urejeno v usta- 
vah republik in avtonomnih pokrajin. 

Pri opredeljevanju za takšen način volitev in odgovornosti 
Predsedstva SFRJ so bile upoštevane funkcije tega organa, 
predvsem pa pooblastila Predsedstva SFRJ, da zaradi uresni- 
čevanja enakopravnosti narodov in narodnosti skrbi za uskla- 
jevanje skupnih interesov republik oziroma avtonomnih 
pokrajin v skladu z njihovo odgovornostjo pri uresničevanju 
pravic in dolžnosti federacije. Pri uresničevanju te funkcije je 
dobilo Predsedstvo SFRJ vrsto zelo pomembnih ustavnih 
pooblastil (v zvezi z zakonom o začasnih ukrepih, ki ga 
sprejme zbor republik in pokrajin oziroma izda Zvezni izvršni 
svet, v zvezi z razrešitvijo spornih vprašanj med Predsedstvom 
SFRJ in Skupščino SFRJ v primerih, kadar gre za določanje 
notranje in zunanje politike ali spremembe oziroma odložitev 
sprejemanja zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, za 
katere Predsedstvo SFRJ meni, da jih je nujno izdati, in v zvezi 
s tem - možnost, da se razpusti pristojni zbor Skupščine 
SFRJ; pravica Predsedstva, da suspendira predpis Zveznega 
izvršnega sveta, ki ima splošen politični pomen; pravica man- 
datara, da predlaga sestavo Zveznega izvršnega sveta; vpra- 
šanje zaupnice Zveznemu izvršnemu svetu itd.). Te funkcije in 
pravice in dolžnosti Predsedstva SFRJ zahtevajo, da deluje 
kot samostojen organ federacije, združen s skupščinskim 
sistemom oblasti, ki pa mora biti po svoji sestavi in načinu 
dela tudi skupni organ republik in avtonomnih pokrajin. 

3. V 3. točki amandmaja so razširjena pooblastila Predsed- 
stva SFRJ, da ob neposredni vojni nevarnosti in med vojno 
izdaja uredbe z zakonsko močjo o vprašanjih iz pristojnosti 
Skupščine SFRJ in imenuje in razrešuje funkcionarje, ki jih 
voli oziroma imenuje in razrešuje Skupščina SFRJ, s tem da te 

odloke o imenovanju in razrešitvi predloži v potrditev Skupš- 
čini SFRJ, brž ko se ta lahko sestane. Takšno pooblastilo je 
določeno za predsedstva republik in avtonomnih pokrajin 
v večini republiških in pokrajinskih ustav. 

V tej točki je tudi predlagano, da se dopolni sedanja rešitev 
iz drugega odstavka 317. člena ustave SFRJ, s katero bi bilo 
natančno določeno, da Predsedstvo SFRJ z uredbo z zakon- 
sko močjo, izdano med vojno, sme izjemno, dokler traja tako 
stanje in če to zahteva obramba države, suspendirati 
ustavne določbe, ki se nanašajo na sestavo in pooblastila 
vseh državnih organov (sodišč, tožilstev in drugih državnih 
organov), ne pa le izvršilnih in upravnih organov - kot je to 
sedaj določeno v ustavi SFRJ. 

Z osnutkom amandmaja XXXVII je bila predlagana tudi 
rešitev, po kateri lahko Predsedstvo SFRJ določi člana pred- 
sedstva SFRJ, da v njegovem imenu predstavlja Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo, kar je bilo pri določitvi 
besedila predloga izpuščeno med drugim tudi zato, ker gre za 
vprašanja, ki sodijo v poslovnik. 

S tem amandmajem se nadomestita 1. točka amandmaja IV 
k ustavi SFRJ in 317. člen in se dopolni 324. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXVIII 

Predlagani amandma natančno in ustrezno določa pristoj- 
nost Zveznega sodišča pri varstvu določenih razmerij, ureje- 
nih z zveznim zakonom, da bi se učinkoviteje uresničevale 
posamezne funkcije, ki so zaradi skupnega pomena zaupane 
federaciji. 

S 1. podtočko tega amandmaja se uskladi in na popolnejši 
način uredi uresničevanje sodnega varstva pri Zveznem 
sodišču zaradi spodkopavanja enotnosti jugoslovanskega 
trga s pravicami in dolžnostmi federacije iz 5. točke prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po 
zveznih organih »ureja in zagotavlja sistem ukrepov, s kate- 
rimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega 
trga", *Po 1. točki prvega odstavka 369. člena in v skladu s 1. 
točko prvega odstavka 10. člena zakona o Zveznem sodišču 
ter z drugim odstavkom 34. člena zakona o pravdnem 
postopku in drugim odstavkom 20. člena zakona o upravnih 
sporih pa je pristojnost Zveznega sodišča določena tako, da 
je Zvezno sodišče pristojno, da odloča samo o primerih, kadar 
»prihajajo organizacije združenega dela ali delovni ljudje na 
območju drugih republik in avtonomnih pokrajin, s tem pa 
tudi druge republike in avtonomni pokrajini v neenakopraven 
položaj na enotnem jugoslovanskem trgu«. S tem je praktično 
izključena pristojnost Zveznega sodišča in s tem tudi federa- 
cije, da odloča tudi o sporih, kadar gre za druge oblike 
spodkopavanja enotnosti jugoslovanskega trga oziroma 
kadar gre za akte ali dejanja, s katerimi se v nasprotju z ustavo 
in zakonom omejuje svobodna menjava blaga in storitev, 
svoboden nastop na trgu, če se organizacija združenega dela 
postavi y monopolistični ali drug pooblaščeni položaj glede 
na druge organizacije združenega dela ali potrošnike, ter 
kadar se povzročajo težje motnje na trgu. Glede na odgovor- 
nost, določeno z ustavo SFRJ, vseh družbenopolitičnih skup- 
nosti, s tem pa tudi federacije, za zagotovitev enotnosti jugo- 
slovanskega trga (tretji odstavek 252. člena ustave SFRJ), naj 
predlagani amandma ob nujnih spremembah procesnih in 
drugih zveznih zakonov omogoči, da Zvezno sodišče ter 
organi federacije uresničujejo enotnost jugoslovanskega trga 
v vseh primerih, pod pogoji in na način, ki jih določa zvezni 
zakon, kadar gre za kršitev in varstvo pravic subjektov na 
enotnem jugoslovanskem trgu. 

2. in 3. podtočka nista spremenjeni glede na veljavno 
ustavno rešitev. 

S 4. podtočko amandmaja je zagotovljeno, da bo imelo 
Zvezno sodišče možnost odločati o izrednih pravnih sredstvih 
v vseh primerih, kadar se krši zvezni zakon na področjih, na 
katerih federacija ureja ustrezna razmerja, kadar je to dolo- 
čeno z zveznim zakonom. To načelo naj zagotovi, da se ob 
sprejemanju procesnih in drugih zveznih zakonov pri določa- 
nju pristojnosti Zveznega sodišča to upošteva, tako da bi 
Zvezno sodišče oziroma federacija lahko v sodnem postopku 
zagotovila enotno uporabo in izvrševanje zveznih zakonov, 
neodvisno od tega, ali odločanje o spornih razmerjih, ki jih 
urejajo zvezni zakoni, sodi po zakonih republik oziroma avto- 
nomnih pokrajin y pristojnost rednega ali samoupravnega 
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sodišča. O sodnih sporih iz razmerij, urejenih z zveznim 
zakonom, in tudi o tistih razmerjih, ki jih federacija ureja in 
zagotavlja in ki so pomembna za enotnost jugoslovanskega 
trga, odločajo tako redna sodišča kot tudi sodišča združe- 
nega dela kot posebna oblika samoupravnih sodišč. Po prvem 
odstavku 226. člena ustave SFRJ spore o organiziranju in 
izločitvi temeljnih organizacij združenega dela, o združitvi in 
priključitvi organizacij združenega dela, o sklepa- 
nju in izvajanju samoupravnih sporazumov o združitvi ter 
o drugih z zakonom določenih vrstah sporov iz družbenoeko- 
nomskih in drugih samoupravnih razmerij rešujejo sodišča 
združenega dela. Ta sodišča v nekaterih republikah odločajo 
tudi o sporih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
o pravicah borcev in njihovih družinskih članov, ki jih po ustavi 
SFRJ ureja in zagotavlja federacija (4. točka prvega odstavka 
281. člena). Kot pa je znano, se postopek pred sodišči združe- 
nega dela konča v okviru republik oziroma avtonomnih pokra- 
jin, saj sedaj ni uveljavljena opredelitev iz tretjega odstavka 
233. člena ustave SFRJ, da se določi, »pod kakšnimi pogoji se 
lahko odločba samoupravnega sodišča izpodbija pred rednim 
sodiščem«. Zato odločb sodišč združenega dela in drugih 
samoupravnih sodišč do sedaj ni bilo mogoče izpodbijati 
pred rednimi sodišči in s tem tudi ne pred Zveznim sodiščem 
tudi tedaj, kadar je šlo za kršitev zveznega zakona in tudi 
zakona, za izvrševanje katerega so dogovorni zvezni organi. 

Predlagana rešitev ne ogroža načela samoupravnega odlo- 
čanja in tudi ne pristojnosti sodišč združenega dela, da odlo- 
čajo v sporih iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
razmerij, temveč le zagotavlja, da bo imelo Zvezno sodišče 
možnost odločati o tistih primerih, kadar je potrebno zagoto- 
viti enotno uporabo določenih zveznih zakonov in odpraviti 
kršitve teh zakonov v enotnem sistemu oblasti in samouprav- 
ljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. 

S 5. podtočko je zaradi učinkovitejšega varstva enakoprav- 
nega položaja subjektov na enotnem jugoslovanskem trgu 
določena pristojnost Zveznega sodišča, da odloča na zadnji 
stopnji ali po izrednem pravnem sredstvu o odločbah sodišč, 
izdanih v gospodarskih sporih, kadar so stranke iz različnih 
republik in avtonomnih pokrajin. Po veljavnih določbah pro- 
cesnega zakona lahko Zvezno sodišče v sporih med gospo- 
darskimi subjekti z območja različnih republik in avtonomnih 
pokrajin odloča le o zahtevah zveznega javnega tožilca za 
varstvo zakonitosti. S to določbo je zagotovljena možnost 
neposredne vložitve zahtevkov in je zagotovljen enak položaj 
pred zakonom v sodnem postopku v zvezi z gospodarskimi 
spori strank, ki so iz različnih republik in avtonomnih pokra- 
jin, kadar je to (glede na pravno podlago in vrednost takšnih 
sporov idr.) določeno z zveznim zakonom. Glede na naravo 
teh sporov in na udeležence, ki nastopajo kot stranke (poleg 
organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skup- 
nosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, so to 
lahko tudi družbenopolitične skupnosti, tuje fizične in pravne 
osebe, če gre za spore, ki izvirajo iz medsebojnih gospodar- 
skih razmerij), je potrebno enotno in pravilno uporabo zvez- 
nih zakonov zagotoviti tudi z odločanjem Zveznega sodišča. 
Pri tem je treba upoštevati, da gre pogosto za izredno velike 
vrednosti nekaterih gospodarskih sporov in da končna 
odločba sodišča v takšnih primerih usodno vpliva na obstoj in 
poslovanje organizacije združenega dela, ki je stranka 
v sporu, ter na delovanje gospodarstva nasploh in na odnose 
na enotnem jugoslovanskem trgu. 

S 6. podtočko amandmaja je zaradi zagotovitve čim popol- 
nejšega in učinkovitejšega uresničevanja sodnega varstva 
posamičnih pravic delovnih ljudi in občanov, ki izvirajo iz 
ustave SFRJ, zagotavljajo pa se z zveznim zakonom, določena 
pristojnost Zveznega sodišča, da odloča o varstvu teh pravic, 
kadar to določa zvezni zakon. Intencija te določbe je omogo- 
čiti, da se za določene temeljne pravice in svoboščine delov- 
nih ljudi in občanov, zajamčenih z ustavo SFRJ, ki se varujejo 
v postopku pred sodišči, varstvo lahko uresničuje tudi pri 
Zveznem sodišču, tako da bi se zagotovilo enotno uresničeva- 
nje teh pravic in svoboščin na območju SFRJ. 

7 podtočka je istovetna z veljavno rešitvijo iz ustave SFRJ. 
Glede na osnutek amandmajev ni bila sprejeta rešitev, da 
Zvezno sodišče na zadnji stopnji odloča o vseh izrečenih 
smrtnih kaznih, ker bi ta rešitev pomenila, da Zvezno sodišče 
odloča o uporabi republiškega oziroma pokrajinskega 
zakona. Poleg tega je bilo sklenjeno, da je treba predlog iz 

osnutka amandmajev obravnavati v naslednji fazi ustavnih 
sprememb skupaj s predlogom za izdajo enotnega kazen- 
skega zakona. 

Z 8. podtočko je spremenjena veljavna rešitev iz 6. točke 
369. člena ustave SFRJ na način, ki omogoča popolno in 
dosledno uresničevanje ustavnega položaja SR Srbije in soci- 
alističnih avtonomnih pokrajin. 

V primerjavi z osnutkom tega amandmaja so v predlogu 
izpuščene rešitve o pooblastilih zveznega javnega tožilca (2. 
točka osnutka amandmajev). V zvezi s tem je drugi odstavek 
te točke izpuščen, ker je bilo ocenjeno, da ima zvezni javni 
tožilec pri prevzemu pregona za kaznivo dejanje ali gospodar- 
ski prestopek tudi po veljavnih predpisih pravico pred pristoj- 
nim sodiščem uvesti dejanja, predlagana s tem odstavkom. 
Glede na prvi odstavek te točke je ocenjeno, da je treba v tej 
fazi ustavnih sprememb, dokler se vprašanje podrobno ne 
prouči, ostati pri veljavni rešitvi, po kateri zvezni javni tožilec 
lahko daje navodila republiškemu oziroma pokrajinskemu 
javnemu tožilcu in lahko prevzame pregon le tedaj, kadar gre 
za gospodarske prestopke, ki so določeni z zveznim zako- 
nom, in za izvrševanje katerih so odgovorni zvezni organi. 

Pri vsem tem je treba upoštevati tudi predlagane dopolnitve 
235. člena ustave SFRJ (7. točka amandmaja XXV), po katerih 
se z zveznim zakonom določajo načela o ustanavljanju javnih 
tožilstev ter načela o imenovanju in prenehanju funkcije jav- 
nega tožilca. 

AMANDMA XXXIX 

Sprememba glede na besedilo ustave SFRJ je 4. podtočka 
1. točke amandmaja XXXIX. Gre za najpomembnejšo spre- 
membo, ki jo v sistemu varstva ustavnosti in zakonitosti in 
o pristojnosti Ustavnega sodišča Jugoslavije prinaša 
amandma XXXIX. V 4. točki prvega odstavka 375. člena je 
določeno, da Ustavno sodišče Jugoslavije odloča, ali so pred- 
pisi in drugi splošni akti organov družbenopolitičnih skupno- 
sti in samoupravni splošni akti v skladu z ustavo SFRJ ozi- 
roma v nasprotju z zveznim zakonom, za izvrševanje katerega 
so odgovorni zvezni organi. S stališča ustavnosti in zakonito- 
sti je v 4. podtočki 1. točke določeno, da Ustavno sodišče 
Jugoslavije odloča o skladnosti predpisov organov družbeno- 
političnih skupnosti in samoupravnih splošnih aktov z ustavo 
SFRJ oziroma o nasprotju teh aktov z zveznim zakonom. 
S stališča ustavnosti in zakonitosti prinaša predlog zelo 
pomembno novost, ki je v tem, da Ustavno sodišče Jugosla- 
vije ocenjuje nasprotje predpisov in drugih splošnih aktov 
organov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih 
splošnih aktov z zveznim zakonom - ne glede na to, ali so za 
izvrševanje zveznega zakona odgovorni zvezni organi ali 
organi v republikah in avtonomnih pokrajinah. Ocenjevanje 
zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov organov druž- 
benopolitičnih skupnosti in samoupravnih splošnih aktov naj 
ni odvisno in tudi ne more biti odvisno od tega, kateri organ je 
odgovoren za izvrševanje zveznega zakona. V naravi odnosov 
v ustavnem sistemu je, da Ustavno sodišče Jugoslavije kot 
samostojen organ varstva ustavnosti in zakonitosti v federa- 
ciji ocenjuje nasprotje aktov z zveznim zakonom, neodvisno 
od tega, kateri organ je odgovoren za izvrševanje zveznega 
zakona. 

Drugo pomembno spremembo prinaša določba iz te pod- 
točke 1. točke amandmaja XXXIX, s katero je določeno, da 
Ustavno sodišče odloča, ali so dogovori republik in avtonom- 
nih pokrajin, občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti 
v skladu z ustavo SFRJ oziroma v nasprotju z zveznim zako- 
nom. Z določitvijo, da Ustavno sodišče Jugoslavije ocenjuje 
skladnost dogovorov družbenopolitičnih skupnosti z ustavo 
SFRJ oziroma nasprotje dogovorov z zveznim zakonom, pri- 
speva ne le h krepitvi ustavnosti in zakonitosti, temveč tudi 
k določitvi položaja in narave dogovorov kot aktov, s katerimi 
se uresničujejo skupni interesi v federaciji, ki se morajo ures- ' 
ničevati v skladu z ustavo SFRJ. 

S predlogom je razveljavljena določba 5. točke prvega 
odstavka 375. člena, po kateri je Ustavno sodišče odločalo 
v sporih o pravicah in dolžnostih med federacijo in republiko 
oziroma avtonomno pokrajino, med republikami, med repu- 
blikami in avtonomnima pokrajinama ter med drugimi družbe- 
nopolitičnimi skupnostmi z območja raznih republik, če za 
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odločanje v lakih sporih ni z zakonom določena pristojnost 
tega sodišča. 

Reševanje sporov o pravicah in dolžnostih družbenopolitič- 
nih skupnosti je v bistvu reševanje nasprotja med ustavami, 
tega nasprotja pa ni mogoče odpraviti z reševanjem spora 
pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije. Nasprotje med ustavami 
se ne odpravi z odločbo Ustavnega sodišča Jugoslavije, tem- 
več s političnim posredovanjem. Sicer pa daje Ustavno 
sodišče Jugoslavije po 378. členu ustave SFRJ Skupščini 
Jugoslavije mnenje o tem, ali je republiška ali pokrajinska 
ustava v nasprotju z ustavo SFRJ. Zaradi vsega tega je bilo 
ocenjeno, da ni potrebno, da bi ta določba ostala v ustavi 
SFRJ. 

S 1. točko 5. podtočke tega amandmaja je ostalo dosedanje 
pooblastilo Ustavnega sodišča Jugoslavije, da odloča o sporu 
o pristojnosti med sodišči in zveznimi organi, med zveznimi 
organi in republiškimi oziroma pokrajinskimi organi, med^ 
sodišči in drugimi državnimi organi z območja dveh ali več 
republik oziroma z območja avtonomnih pokrajin in 
z območja drugih republik. Srememba glede na sedanjo 
določbo 6. točke prvega odstavka 375. člena je v tem, da je 
s to podtočko amandmaja XXXIX odločanje o sporu o pristoj- 
nosti določeno nekoliko drugače: Ustavno sodišče Jugosla- 
vije ne bi več odločalo o sporu o pristojnosti, ki nastane na 
območju SR Srbije, temveč o sporu med sodišči in drugimi 
državnimi organi z območja avtonomnih pokrajin in 
z območja drugih republik. 

Z 2. točko tega amandmaja je predlagano, da se nadomesti 
določba 385. člena ustave SFRJ. Potreba po nadomestitvi te 
določbe ustave SFRJ izvira iz dejstva, da je s 4. podtočko 1. 
točke amandmaja XXXIX določeno, da Ustavno sodišče Jugo- 
slavije odloča o nasprotju splošnih aktov z zveznim zakonom. 
Zato je bilo nujno iz 385. člena ustave SFRJ izpustiti besede: 
»za katerega izvrševanje so odgovorni zvezni organi«. Izpusti- 
tev teh besed ni navadna redakcijska sprememba ustavne 
določbe, temveč nujna uskladitev z rešitvijo, ki je sprejeta v 1. 
točki tega amandmaja, tako da bi bilo iz vseh določb o Ustav- 
nem sodišču Jugoslavije popolnoma jasno, da Ustavno 
sodišče Jugoslavije ocenjuje nasprotje splošnih aktov z zvez- 
nim zakonom, neodvisno od tega, kateri organ je odgovoren 
za izvrševanje zveznih zakonov. Zato je bilo nujno opraviti 
ustrezno spremembo določbe 389. člena ustave SFRJ, kar je 
bilo storjeno s 4. točko tega amandmaja, tako da se iz prvega 
odstavka 389. člena izpustijo besede: »in zveznim zakonom, 
za katerega izvrševanje so odgovorni organi v republikah in 
avtonomnih pokrajinah« ter da se iz drugega odstavka 389. 
člena ustave SFRJ izpustijo besede: »za katerega izvrševanje 
so odgovorni zvezni organi«. 

S 3. točko amandmaja XXXIX je predlagana dopolnitev 
določbe prvega odstavka 387. člena ustave SFRJ, da lahko 
postopek pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije začne tudi 
organ Zveze sindikatov Jugoslavije, določen z njenim statu- 
tom. S tem je razširjen krog organizacij, ki lahko začnejo 
postopek pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije, in daje organu 
Zveze sindikatov Jugoslavije pomemben položaj pri uresni- 
čevanju ustavne obveznosti v zvezi z varstvom o ustavnosti in 
zakonitosti. 

Predlog rešuje trajanje mandata predsednika Ustavnega 
sodišča Jugoslavije na nov način. Po 5. točki tega amandmaja 
bi trajal mandat štiri leta, s tem da ne bi bila možna ponovna 
izvolitev na to funkcijo. Ocenjeno je bilo, da je treba rešitev 
o mandatu predsednika Ustavnega sodišča Jugoslavije uskla- 
diti z rešitvijo, ki se nanaša na mandat predsednika in pod- 
predsednika Skupščine SFRJ. 

Predlog ne vsebuje rešitve, ki se nanaša na razlikovanje 
posledic razveljavitve in odprave splošnih aktov. Drugače od 
osnutka amandmajev predlog tudi ne vsebuje določbe o dalj- 
šem roku, v katerem se lahko vloži zahtevek za spremembo 
posamičnega akta, izdanega na podlagi splošnega akta ali 
samoupravnega splošnega akta, ki je z odločbo Ustavnega 
sodišča Jugoslavije odpravljen ali razveljavljen. Med pripravo 
predloga je bilo ocenjeno, da naj ostanejo določbe 388. člena 
ustave SFRJ, po katerih ima vsak, kateremu je s posamičnim 
aktom, izdanim na podlagi odpravljenega ali razveljavljenega 
splošnega akta ali samoupravnega splošnega akta, kršena 
pravica, pravico vložiti zahtevek za spremembo posamičnega 
akta, ne glede na to, ali je splošni akt, na podlagi katerega je 
bil izdan posamični akt, odpravljen ali razveljavljen. 

Mnenje je, da vprašanje razločevanja posledic odprave ozi- 

roma razveljavitve splošnega akta ali samoupravnega sploš- 
nega akta ni dovolj proučeno in da zaradi tega v tem trenutku 
ni treba spremeniti določb ustave SFRJ, ki se nanašajo na 
odpravo ozroma razveljavitev splošnih aktov, in tudi ne 
določb 388. člena ustave SFRJ, ki se nanašajo na zahteve za 
spremembo posamičnega akta. 

S tem amandmajem se nadomestijo prvi odstavek 375. 
člena, 385. in 389. člen ustave SFRJ, drugi odstavek 1. točke 
amandmaja VII k ustavi SFRJ in se dopolni prvi odstavek 387. 
člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XL 

1, S 1. točko tega amandmaja se v določbah ustave SFRJ, ki 
se ne spremenijo, v katerih pa je omenjena temeljna organiza- 
cija združenega dela, samostojno ali skupaj z drugimi organi- 
zacijami združenega dela, črtajo besede: »temeljna« oziroma 
»temeljna in druga«, s čimer se rešitve v teh določbah uskla- 
dijo z amandmajem X. 

2. Določbe 355., 356. in 357. člena ustave SFRJ, katerih 
razveljavitev je predlagana z 2. točko tega amandmaja, se 
nanašajo: na način in postopek, po katerih Zvezni izvršni svet 
izdaja predpise za izvrševanje določenih zakonov in drugih 
aktov na podlagi soglasja pristojnih republiških in pokrajin- 
skih organov, na začasne ukrepe, kadar se ne doseže 
soglasje, in na medrepubliške komiteje ter institucionalne 
oblike, v okviru katerih se v skladu z ustavo uresničuje uskla- 
jevanje Zveznega izvršnega sveta in pristojnih republiških in 
pokrajinskih organov o podzakonskih aktih. 

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, 
vsebuje opredelitev, da se izrecno določijo pogoji, kdaj se 
sme z zveznim zakonom ali drugim predpisom Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, ki pa ga ta zbor sprejme na 
podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih 
pokrajin, določiti, da Zvezni izvršni svet izjemno izda izvršilne 
predpise na podlagi soglasja pristojnih republiških in pokra- 
jinskih organov. S tem bi bilo soglasje v izvršilni sferi omejeno 
na izdajo samo tistih izvršilnih predpisov, s katerimi se dolo- 
čajo materialne obveznosti za republike in avtonomni pokra- 
jini. 

Pri pripravi tega amandmaja, zlasti pa v javni razpravi, so 
bila izražena mnenja, da podzakonskih aktov Zvezni izvršni 
svet ne bi izdajal na podlagi soglasja pristojnih republiških in 
pokrajinskih organov, upoštevajoč naravo izvršilnih predpi- 
sov ter dejstvo, da se družbeni in materialni odnosi ne morejo 
urejati s podzakonskimi akti, temveč samo z zakonom in 
drugim predpisom ali splošnim aktom zborov Skupščine 
SFRJ. Poleg tega o materialnih interesih republik in avtonom- 
nih pokrajin odloča Zbor republik in pokrajin na podlagi 
soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin 
in zato je bilo izraženo mnenje, da predpisov o vprašanjih, ki 
so urejena na podlagi soglasja v Skupščini SFRJ, ne bi bilo 
treba sprejemati enako kot predpise za njihovo izvrševanje. 

Predlagana rešitev bi hkrati zagotovila večjo samostojnost, 
učinkovitost in odgovornost Zveznega izvršnega sveta 
o uvedbi vseh ukrepov v mejah njegovih, z ustavo SFRJ dolo- 
čenih pravic in dolžnosti, in sicer tako pri predlaganju zako- 
nov in drugih splošnih aktov Zboru republik in pokrajin, ki se 
sprejemajo na podlagi soglasja skupščin republik in pokrajin, 
kot tudi pri izvajanju politike in izvrševanju teh zakonov in 
splošnih aktov. 

AMANDMA XLI 

1. Z ustavo SFRJ ni določeno, v kakšni obliki se opravi 
sprememba ustave SFRJ. Prav tako ni določen akt, ki se 
sprejme za izvedbo spremembe ustave SFRJ in za zagotovitev 
prehoda k njeni uporabi. Z ustavo SFRJ pa je določeno, da bo 
za izvedbo ustave SFRJ in za zagotovitev prehoda k njeni 
uporabi izdan poseben ustavni zakon, in je predpisano, kdo 
sprejme ustavni zakon, s kolikšno večino se sprejme, kdaj se 
razglasi in kdaj začne veljati ustavni zakon (405. člen). 

Leta 1981 je bila opravljena sprememba ustave SFRJ 
v obliki amandmaja k ustavi SFRJ. Tedaj je bil sprejet poseben 
amandma — amandma VIII, v katerem je dana podlaga za 
izdajo ustavnega zakona za izvedbo amandmajev od I do VII 
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k ustavi SFRJ in za zagotovitev prehoda k njihovi uporabi. 
Postopek je bil takšen zato, ker so bile predhodne spre- 
membe ustave SFRJ, od leta 1963 dalje, opravljene v obliki 
amandmajev k ustavi SFRJ in ker so bili za njihovo izvedbo in 
zagotovitev prehoda k njihovi uporabi izdani ustavni zakoni 
na podlagi posebnih amandmajev k ustavi SFRJ. 

Ker veljavna določba 405. člena ustave SFRJ ne more biti 
podlaga tudi za izdajo ustavnega zakona za izvedbo amand- 
majev od IX do XL k ustavi SFRJ in za zagotovitev prehoda 
k njihovi uporabi, je potrebno sprejeti poseben amandma, 

v katerem bo dana ta podlaga. 
Z rešitvijo, predlagano v 1. točki amandmaja XLI, je dana 

konkretna podlaga za izdajo ustavnega zakona za izvedbo in 
zagotovitev prehoda k uporabi amandmajev od IX do XLI 
k ustavi SFRJ. Predlagana rešitev izhaja iz do sedaj uporablje- 
nega načina, da se ob sprejetju amandmajev k ustavi SFRJ 
ustavna podlaga za izdajo ustavnega zakona za izvedbo in 
zagotovitev prehoda k uporabi amandmajev sprejme v obliki 
posebnega amandmaja. 

SKUPŠČINA SFRJ 
KOMISIJA ZA USTAVNA VPRAŠANJA 

PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA 

za izvedbo amandmajev od IX do XLI k ustavi 

Socialistične federativne republike Jugoslavije 

z obrazložitvijo 

1. člen 
Amandmaji od IX do XLI k ustavi SFRJ (v nadaljnjem bese- 

dilu: amandmaji) se uporabljajo od dneva, ko jih razglasi 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ, če za uporabo njihovih posa- 
meznih določb ta zakon ne določa drugače. 

2. člen 
Delovne organizacije in temeljne organizacije v njihovi 

sestavi ter sestavljene organizacije združenega dela morajo 
svoje samoupravne splošne akte uskladiti z amandmaji do 31. 
decembra 1989. 

3. člen 
Določbe amandmajev XXIV in XXXVI, ki se nanašajo na 

oblikovanje delegacij in volitve članov delegacij in delegatov 
za zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti, se uporab- 
ljajo od volitev v letu 1990. 

4. člen 
Določbe amandmaja XXXVI, ki se nanašajo na trajanje man- 

data predsednika in podpredsednika Skupščine SFRJ ter 
predsednikov zborov Skupščine SFRJ, se uporabljajo od 15. 
maja 1990. 

5. člen 
Določbe amandmaja XXXVII, ki se nanašajo na predlaganje 

in volitve članov Predsedstva SFRJ, se uporabljajo od volitev 
v letu 1989. 

6. člen 
Določbe amandmaja XXXIX, ki se nanašajo na trajanje man- 

data predsednika Ustavnega sodišča Jugoslavije, se uporab- 
ljajo od 15. maja 1990. 

7. člen 
Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo funkcijo 

predsednika ali podpredsednika Skupščine SFRJ, predsedni- 
kov zborov Skupščine SFRJ in predsednika Ustavnega 
sodišča Jugoslavije, ne morejo biti po poteku obdobja, za 
katero so bile izvoljene na te funkcije, znova izvoljene za iste 
funkcije. 

8. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati: 
1. zakon o obveznem združevanju dela in sredstev organi- 

zacij združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in 
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storitev, s proizvajalnimi organizacijami združenega dela 
(Uradni list SFRJ št. 66/80, 26/84, 70/85 in 72/86). 

9. člen 
Do 31. julija 1989 se morajo z amandmaji uskladiti naslednji 

zvezni zakoni: 
1. zakon o združenem delu (Uradni list SFRJ št. 53/76, 57/83 

in 85/87); 
2. zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu (Uradni 

list SFRJ št. 21/82 in 32/82); 
3. zakon o temeljih bančnega in kreditnega sistema (Uradni 

list SFRJ št. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 in 65/87); 
4. zakon o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organiza- 

cije združenega dela (Uradni list SFRJ št. 18/78, 30/83, 64/84 
5/85 in 38/86); 

5. zakon o kreditnih odnosih s tujino (Uradni list SFRJ št. 
66/85 in 38/86); 

6) zakon o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini 
(Uradni list SFRJ št. 71/85, 38/86 in 13/87); 

7) zakon o prometu blaga in storitev s tujino (Uradni list 
SFRJ št. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 in 87/87); 

8) zakon o pravici do časovne uporabe turističnega objekta 
(Uradni list SFRJ št. 24/86); 

9) zakon o pogojih in načinu organiziranja in registriranja 
organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarske dejav- 
nosti v prosti coni (Uradni list SFRJ št. 17/81); 

10) zakon o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgo- 
vinskega prometa v carinskih conah (Uradni list SFRJ št. 59/ 
85); 

11) zakon o pogojih za opravljanje gospodarskih dejavnosti 
organizacij združenega dela v prosti coni (Uradni list SFRJ št. 
30/81); 

12) zakon o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85, 
71/86 in 3/88); 

13) zakon o pogojih za sklenitev delovnega razmerja 
s tujimi državljani (Uradni list SFRJ št. 11/78); 

14) zakon o pridobivanju sredstev od občanov za razširitev 
materialne osnove organizacij združenega dela (Uradni list 
SFRJ št. 24/86); 

15) zakon o postopku za vpis v sodni register (Uradni list 
SFRJ št. 13/83); 

16) zakon o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list 
SFRJ št. 70/83, 16 in 72/86); 

17) zakon o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno- 
tehničnem sodelovanju ter pridobitvi in odstopu materialne 
pravice do tehnologije med organizacijami združenega dela 
in tujimi osebami (Uradni list SFRJ št. 40/78, 10/83 in 21/83); 

18) zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu 
(Uradni list SFRJ št. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/ 
78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 43/83, 66/83, 71/84, 4/ 
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85, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88 in 31/88); 
19) zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni 

list SFRJ št. 6/80); 
20) zakon o vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ št. 40/78 

in 15/80); 
21) zakon o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonom- 

sko sodelovanje (Uradni list SFRJ št. 37/87 in 36/88); 
22) zakon o skupnih bankah (Uradni list SFRJ št. 32/87); 
23) zakon o denarnem sistemu (Uradni list SFRJ št. 49/76, 

61/82 in 71/86); 
24) zakon o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetar- 

nem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin (Uradi list SFRJ št. 49/76, 56/76, 41/81, 
26/84 in 71/86); 

25) zakon o carinskih conah (Uradni list SFRJ št. 58/85); 
26) zakon o financiranju federacije (Uradni list SFRJ št. 15/ 

77, 71/85, 16/86, 71/86, 10/88 in 31/88). 

10. člen 
Drugi zvezni zakoni, ki niso v skladu z amandmaji, se 

morajo uskladiti z njimi do 31. decembra 1989. 

11. člen 
Do 31. julija 1989 se morajo uskladiti z amandmaji določbe 

zveznih zakonov in drugih splošnih aktov, ki jih je sprejel Zbor. 
republik in pokrajin, ki določajo, da predpise za njihovo 
izvrševanje izdaja Zvezni izvršni svet na podlagi soglasja 
pristojnih republiških in pokrajinskih organov. 

12. člen 
Zvezni predpisi, izdani za izvrševanje zveznih zakonov, ki 

po tem zakonu nehajo veljati z dnem uveljavitve tega zakona, 
nehajo veljati sočasno, s prenehanjem veljavnosti teh za- 
konov. 

Zvezni predpisi, izdani za izvrševanje zveznih zakonov, ki se 
morajo po tem zakonu uskladiti z amandmaji, se morajo 
uskladiti z njimi v treh mesecih po uskladitvi teh zakonov. 

13. čien 
Ta zakon začne veljati, ko ga sočasno z razglasitvijo amand- 

majev razglasi Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

Obrazložitev 

Besedilo predloga ustavnega zakona je izdelano na podlagi 
besedila predloga amandmajev od IX do XLI k ustavi SFRJ. 
V skladu s tem so v njem predlagane določbe, ki ustrezajo 
rešitvam iz tega besedila. 

V besedilu predloga ustavnega zakona so določbe, ki dolo- 
čajo dan, ko se začnejo uporabljati amandmaji k ustavi SFRJ, 
zvezne zakone in posamezne določbe v njih, ki nehajo veljati 
z dnem uveljavitve ustavnega zakona, roke, do katerih se 
morajo z amandmaji k ustavi SFRJ uskladiti zvezni zakoni, ki 
niso v sladu z njimi idr. Podobno strukturo so imeli tudi 
ustavni zakoni, ko je bila ustava SFRJ spremenjena z izdajo 
nove ustave SFRJ leta 1974 in z izdajo amandmajev k ustavi 
SFRJ leta 1981. 

V 1. členu je določeno, da se amandmaji od IX do XLI 
k ustavi SFRJ uporabljajo od dneva, ko jih razglasi Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ, če za posamezne določbe amandmajev 
ni določeno, da se uporabljajo od drugega - kasnejšega 
datuma. Ti amandmaji k ustavi SFRJ so navedeni v 2. do 6. 
členu ustavega zakona. 

V 2. členu je določeno, da morajo organizacije združenega 
dela do 31. decembra 1989 uskladiti svoje samoupravne 
splošne akte z amandmaji, ker to zahtevajo potrebe pravnega 
prometa. Ta člen je podlaga, da organizacije združenega dela 
in delovne skupnosti do navedenega roka nadaljujejo z delom 
in da se uporabljajo obstoječi samoupravni splošni akti ter da 
se do poteka tega roka ne more uporabljati mehanizem 
ustavno-sodnega varstva. 

Za določbe amandmajev XXIV in XXXVI k ustavi SFRJ, ki se 
nanašajo na oblikovanje delegacij in na izvolitev članov dele- 
gacij in delegatov v zbore skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti, je v 3. členu določeno, da se uporabljajo od volitev 
v letu 1990. 

Za določbe amandmaja XXXVI k ustavi SFRJ, ki se nanašajo 
na trajanje mandata predsednika in podpredsednika Skupš- 
čine SFRJ in predsednikov zborov Skupščine SFRJ, je v 4. 
členu določeno, da se uporabljajo od 15. maja 1990, t. j. od 
dneva, ko bo konstituirana Skupščina SFRJ. 

Za določbe amandmaja XXXVI/')c ustavi SFRJ, ki se nana- 
šajo na predlaganje in izvolitev članov Predsedstva SFRJ, je 
v 5. členu določeno, da se uporabljajo od volitev v letu 1989, t. 
j. od dneva, ko bodo izvoljeni novi člani Predsedstva SFRJ. 

Za določbe amandmaja XXXIX, ki se nanašajo na trajanje 
mandata predsednika Ustavnega sodišča Jugoslavije, je v 6. 
členu določeno, da se uporabljajo od 15. maja 1990 t. j. od 

dneva, ko bo na novo ustanovljena Skupščina SFRJ izvolila 
predsednika Ustavnega sodišča Jugoslavije. 

V 7. členu je glede funkcij predsednika in podpredsednika 
Skupščine SFRJ in predsednikov zborov Skupščine SFRJ ter 
predsednika Ustavnega sodišča Jugoslavije določeno, da po 
poteku njihovega mandata ne smejo biti za iste funkcije 
izvoljeni tisti, ki te funkcije opravljajo na dan uveljavitve ustav- 
nega zakona. 

V 8., 9. in 10. členu je določeno, kateri zvezni zakoni in 
njihove posamezne določbe nehajo veljati z dnem uveljavitve 
ustavnega zakona, in kateri zvezni zakoni se morajo uskladiti 
z amandmaji k ustavi SFRJ v prioritetnem roku do 31. julija 
1989, hkrati pa je določen končni rok do 31. decembra 1989, 
do katerega se morajo uskladiti z amandmaji k ustavi SFRJ 
drugi zvezni zakoni, ki niso v skladu z njimi. Ce bodo amand- 
maji k ustavi SFRJ sprejeti do določenega roka - do 29. 
novembra 1988, je lahko po ocenah prioritetni rok za usklaje- 
vanje zveznih zakonov z amandmaji k ustavi SFRJ določen 31. 
julij 1989, ker bo lahko do tega roka opravljen redni postopek 
za njihovo sprejetje v Skupščini SFRJ. 

Seznam zveznih zakonov iz 9. člena je samo orientacijski, 
po sklepu Komisije Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja pa 
mora Zvezni izvršni svet glede na svoj položaj in vlogo 
v sistemu in zlasti glede na zahteve gospodarske reforme 
pripraviti končni seznam zveznih zakonov, ki bo vključen 
v ustavni zakon - v 8. in 9. člen. 

Ker je z amandmajem XL odpravljena možnost, po kateri je 
lahko Zbor republik in pokrajin določil, da Zvezni izvršni svet 
izdaja predpise za izvrševanje teh zakonov na podlagi 
soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih organov, je 
z 11. členom ustavnega zakona določeno, da predpisi, ki so 
bili izdani na podlagi veljavnih zakonov, oziroma postopek za 
izdajo teh predpisov, veljajo do 31. julija 1989, t. j. do dneva, 
do katerega se morajo zakoni, v katerih je določeno, da izdaja 
Zvezni izvršni svet izvršilne predpise na podlagi soglasja, 
uskladiti z amandmaji. 

V 12. členu je določeno, kateri podzakonski predpisi nehajo 
veljati z dnem uveljavitve ustavnega zakona, in kateri podza- 
konski predpisi se morajo uskladiti z zveznimi zakoni v treh 
mesecih po uskladitvi teh zakonov z amandmaji. 

V 13. členu je določeno, da začne ustavni zakon veljati, ko 
ga sočasno z amandmaji k ustavi SFRJ razglasi Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SH Slovenije: Vlado Beznik (predsednik). Aleš Čerin, Primož Heinz, Marko Herman, 
Boris Gabrič, Janez Lah, Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Vili Pšeničny. Anka Strukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala-Odgovorni urednik 
Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasiia Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik), 
Miroslav Berovič, Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski, Velimir Sljivančanin, Aleksandar Vujin, Milan Krnič, Zoran Miškovič 
Ranko Djukič. - Glavni in odgovorni urednik: Ranko Djukič, urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa13, telefoni (011) 
334-148 • Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 400 dinarjev - Letna naročnina 6.000 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 
- Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914     



Ljubljana, 12. 9.1988 

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO 
PLANIRANJE 

OCENA 

tekočih gospodarskih gibanj v SR Sloveniji sredi 

leta 1988 (ESA-544) 

UVOD 
Oceno smo v Zavodu SR Slovenije za družbeno planira- 

nje pripravili z namenom, da osvetlimo predvsem gospo- 
darska gibanja, ki se kažejo s prvimi podatki po majskih 
ukrepih ter skozi podatke o rezultatih poslovanja gospo- 
darstva SR Slovenije v prvem polletju. Uporabili smo 
podatke in informacije Zavoda SR Slovenije in Jugoslavije 
za statistiko, SDK, EIPF, ZIT, ARC NBS, Biltena EDP ter 
druge informacije - iz raznih analiz, inštitutov ter gospo- 
darskih organizacij. 

1. GOSPODARSKA GIBANJA IN RAZMERE 
V SFRJ 

Stagnacija industrijske proizvodnje, upadanje domačega 
povpraševanja, nekoliko šibkejša rast izvoza in skokovita rast 
cen so osnovne značilnosti gospodarskih gibanj v Jugoslaviji 
na prehodu v drugo polletje letošnjega leta. Gospodarstvo je 
po prvih podatkih v prvem polletju zabeležilo slabše poslovne 
rezultate kot leto poprej - obveznosti gospodarstva so se še 
povečevale, storilnost upada, akumulativna sposobnost 
gospodarstva je manjša, izgube pa se povečujejo. Raste tudi 
število nezposelnih (v prvih štirih mesecih je bilo za 2,7% 
večje kot v enakem obdobju leto poprej). Zaradi novega 
padca življenjskega standarda pa se stopnjujejo socialni in 
drugi pritiski. Začetni koraki pri reševanju problema tehnolo- 
ških in ekonomskih presežkov zaposlenih v Sloveniji kažejo, 
da za njihovo uspešno reševanje obstaja vrsta blokad, pred- 
vsem pravne in politične narave. Premagovanje le-teh pomeni 
soočanje s socialnimi problemi, ki se jim pri tržnem saniranju 
gospodarske krize in inflacije ni mogoče izogniti — tako 
v Sloveniji, še posebej pa v ne Jugoslaviji kot celoti; za 
ilustracijo: druge republike in avtonomne pokrajine so v letu 
1987 v posameznih industrijskih panogah na enoto ustvarje- 
nega dohodka oziroma enoto osnovniii sredstev zaposlovale 
tudi do trikrat večje število delavcev kot Slovenija. Gospodar- 
ska gibanja na pragu letošnje jeseni seveda ne moremo oce- 
niti kot dobra, vendar pa so — tudi po sprejemu majskih 
ukrepov - bolj ali manj pričakovana. Popuščanje pri njiho- 
vem doslednem izvajanju zaradi problemov, s katerimi se 
srečujemo, bi nas od začrtanih ciljev ne le oddaljilo, temveč bi 
se kmalu znašli še v težji gospodarski situaciji kot pred njiho- 
vim sprejemom. 

Jugoslovanska industrijska proizvodnja je bila v prvih sed- 
mih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim lanskim 

obdobjem manjša za 1,8%, pri čemer je najbolj uplahnila 
proizvodnja sredstev za delo (v 6 mesecih za 6%). Sodeč po 
junijskih podatkih bo v naslednjih mesecih osnovni omeji- 
tveni faktor rasti industrijske proizvodnje (ob doslednem izva- 
janju sprejetih ukrepov) upadanje domačega povpraševanja, 
ki je v prvih mesecih rast proizvodnje še spodbujalo. Zaradi 
skokovite rasti cen na eni in administrativnih omejitev rasti 
osebnih dohodkov ter zmanjšanih prihrankov na drugi strani 
je pričelo domače povpraševanje prebivalstva upadati. To 
kaže tudi podatek, da je že junija promet v trgovini na drobno 
v primerjavi z enakim mesecem leta poprej realno upadel za 
10%, v prvih šestih mesecih za 1,6%). Investicijsko povpraše- 
vanje pa zaradi poslabšanega ekonomskega položaja gospo- 
darstva in omejitev kreditne politike za lanskoletnim vse leto 
zaostaja. Ob še vedno relativno dobrih izvoznih rezultatih (v 
prvih sedmih mesecih letošnjega leta je skupni izvoz blaga, 
izražen po tekočem tečaju USD večji za 14%, konvertibilni za 
18% glede na enako lansko obdobje) je nekaj mesecev zapo- 
red v upadanju tudi rast izvoznega povpraševanja. Glede na 
istočasno okrepljeno rast uvoza se je zmanjšala pokritost 
skupnega uvoza z izvozom - v prvih sedmih mesecih letoš- 
njega leta je znašala 98,1% ( medtem ko je bila v prvih treh in 
štirih masecih nad 100%). 

Visoka realna rast je bila po podatkih jugoslovanske SDK 
zabeležena pri prilivih za splošno in skupno porabo. 

Rast jugoslovanskih cen je bila zlasti junija, nekoliko manj 
pa tudi julija zaradi predhodnega administrativnega omejeva- 
nja skokovita. V prvih sedmih mesecih je bila rast jugoslovan- 
skih drobnoprodajnih cen za 162,3%, rast cen pri proizvajal- 
cih pa za 154,4% višja kot v enakem obdobju lani. Po ocenah 
iz anket »ZIT-a« bodo pritiski za povečanje cen tudi v prihod- 
njih mesecih znatni. 

2. OCENA GOSPODARSKIH RAZMER 
V SLOVENIJI 

Gospodarska gibanja, ki jih spremljamo prek tekoče 
dostopnih podatkov, so v Sloveniji v primerjavi s celotno 
Jugoslavijo v trendih večinoma nekoliko slabša. Upadanje 
industrijske proizvodnje je v Sloveniji močnejše, kot v celotni 
državi (za 4,5%). Prav tako je po dinamiki močnješe upadanje 
novih naročil. Tudi rast nominalnih osebnih dohodkov je za 
jugoslovansko v zadnjem času zaostajala, zato je v Sloveniji 
- ob močnejši rasti cen - hitrejši tudi tempo nazadovanja 
realnih osebnih dohodkov, s posledicami na realno povpraše- 
vanje. (v prvih petih mesecih, za katere razoplagamo s primer- 
jalnimi podatki, so bili realni osebni dohodki v primerjavi 
z enakim obdobjem lani v Sloveniji manjši za 5,8%, v Jugosla- 
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viji za 2%). Glede na to, da je obenem raven zalog gotovih 
izdelkov v slovenski industriji v primerjavi z jugoslovansko 
nižja (za 3,4% v prvih petih mesecih letošnjega leta) je očitno, 
da se slovenski proizvajalci na zaostrene razmere gospodarje- 
nja bolj kot jugoslovanski odzivajo z omejevanjem proizvod- 
nje. Hkrati s padcem povpraševanja na to vplivajo predvsem 
izredno zaostrene finačne razmere. Te majejo celo do 
nedavna najperspektivnejše organizacije (kot je npr. Iskra). 
Močno povečanje bančnih obrestnih mer je po sprejetju maj- 
skih ukrepov gospodarstvu hitro povečalo stroške. Znatno 
dražje devize pa ob nespremenjenih (visokih) uvoznih daja- 
tvah prispevajo k znižanju uvoznega popvraševanja. Vse to 
vsaj posredno vpliva na proizvodna gibanja. Poleg industrij- 
ske pa je v nazadovanju tudi proizvodnja v drugih dejavnostih 
(gradbeništvo, promet, kmetijstvo). 

Tudi v Sloveniji je tako večina trendov tekočih gospodar- 
skih gibanj prek poletja negativna. A v glavnem gre za priča- 
kovana gibanja, saj se z novimi ukrepi šele začenjajo vzpo- 
stavljati drugačna razmerja in nova ravnotežja. Ni bilo 
mogoče pričakovati, da bi ukrepi vplivali na neposredne pozi- 
tivne rezultate gospodarjenja v kratkem času (npr. iluzija bi 
bilo pričakovati, da bo začela rasti proizvodnja), še preden se 
je odvila adaptacija na te spremembe in še pred pravim 
pričakovanim odzivom gospodarstva na spremembe v pogo- 
jih poslovanja. Nekateri pojavi ter zlasti reakcije v gospodar- 
stvu kažejo, da gre vendarle za postopno obračanje k bolj 
ekonomskim pristopom tudi v politiki podjetij. 

Osnovni zaključek, ki vendarle v globalu izhaja iz ekonom- 
skih trendov tako na ravni vse Jugoslavije kot Slovenije (ki jih 
obravnavamo v nadaljevanju) tako je, da se ne bi smeli prepu- 
stiti nestrpnosti. Nekatera popuščanja je v ekonomski politiki 
že mogoče opaziti, kar z ekonomskega stališča nikakor ni 
utemeljeno. Socialni pritiski pa so zlasti močni zaradi hitre 
dinamike sprememb pri življenjskem standardu, saj gre za 
poslabšanje v roku dveh mesecev, kakršno smo imeli v letih 
1982-84 v mnogo daljših časovnih razponih. 

3. OCENA REZULTATOV POSLOVANJA 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA 
PO POLLETNIH OBRAČUNIH 1988 

Raven in dinamiko finančnih rezultatov, ki so jih organiza- 
cije združenega dela s področja gospodarstva ugotovile 
v prvem polletju leta 1988 v veliki meri opredeljuje izjemna 
rast cen. V prvem polletju letošnjega leta v primerjavi s prvim 
polletjem lani so cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih 
višje za 143,4%, cene na drobno pa za 165,6%. Istočasno je bil 
npr. količinski obseg industrijske proizvodnje za 4,5 nižji od 
količinskega obsega proizvodnje lanskega prvega polletja. Še 
posebej slabe proizvodne rezultate dosegajo strukturno naj- 
močnejše panoge industrije, kovinsko-predelovalna dejav- 
nost, strojna industrija, proizvodnja prometnih sredstev, pro- 
izvodnja električnih strojev in aparatov. 

Celotni prihodek slovenskega gospodarstva se je v primer- 
javi z lanskim, obračunanim v prvem polletju, povečal za 
155,8%. Dinamiko rasti celotnega prihodka so tokrat pospešili 
prihodki, doseženi s prodajo na tujih trgih. Povečali so se za 
223,5%, vsi drugi prihodki pa za 148,0%. V letošnjem prvem 
polletju so organizacije združenega dela ustvarile na tujih 
trgih 13,1% celotnega prihodka, lani v enakem obdobju 
10,3%. 

Obračunana porabljena sredstva prvega polletja so od lan- 
skih višja manj, za 152,8%. Ob tem velja omeniti, da obraču- 
nana porabljena sredstva niso povsem primerljiva z obraču- 
nanimi v lanskem prvem polletju. Ponovne spremembe 
zakona o celotnem prihodku in dohodku so v letošnjem 
polletju dale organizacijam združenega dela nekaj več mož- 
nosti pri razmejevanju stroškov v zaloge in spremenile tudi 
načela revalorizacije zalog. Izkazani učinki revalorizacije na 
obseg porabljenih sredstev so tako v letošnjem prvem polletju 
manjši (8,9%), kot so bili lani (9,4%). Razloge je najti v različ- 
nih možnostih izpeljave revalorizacije stanja zalog in porab- 
ljenih zalog, kakor tudi v predpisanem količniku, ki ni 
bistveno višji od lanskega polletnega. Relativno hitrejša pa je 
v porabljenih sredstvih rast stroškov za surovine in material 
(160,5%), za porabljeno energijo (165,7%) ter drugih poslov- 
nih stroškov (173,7%). Rast obsega obračunane amortizacije 
ne sledi rasti obsega poslovanja (zaostajanje za rastjo celot- 
nega prihodka znaša 26,1 indeksnih točk), ob tem pa presega 

dinamiko rasti cen sredstev za delo za 37,5 indeksnih točk, saj 
so organizacije združenega dela med porabljena sredstva 
obračunale le za 129,7% več sredstev amortizacije. Zato je 
moč ocenjevati, da so obračunale realno vrednost amortiza- 
cije. 

Po obračunu porabljenih sredstev so organizacije združe- 
nega dela ugotovile za 164,0% višji dohodek, kot v prvem 
polletju lani. Pri razporejanju dohodka je bil osnovni cilj, 
zastavljen v letošnjem letu, povečanje akumulacije v doseže- 
nem dohodku ob hkratnem zmanjšanju deleža vseh oblik 
tekoče porabe. Urejanje porabe je v prvih mesecih letošnjega 
leta potekalo v odvisnosti od rasti dohodka, majski ukrepi pa 
so določili nominalne stopnje rasti posameznih oblik porabe. 

Tako organizacije združenega dela razporejajo sredstva za 
bruto osebne dohodke sicer v skladu z družbenim dogovorom 
o razporejanju dohodka, vendar pa izplačila teh sredstev 
v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z osebnimi 
dohodki enakega obdobja lani, ne bi smela preseči stopnje 
rasti 139% (v skladu z zakonom). Izkazana obračunana sred- 
stva za bruto osebne dohodke so v primerjavi z lanskimi sicer 
višja za 195,5%. A pri tem velja pojasniti, da je zaradi spreme- 
njenega načina obračuna obveznosti za skupno družbeno 
porabo (povečanje obveznosti iz bruto osebnih dohodkov na 
račun zmanjšanja obveznosti iz dohodka) ter spremenjenega 
načina financiranja neposredne skupne porabe, vsebina 
letošnjih bruto osebnih dohodkov ni enaka lanskim polletnim 
bruto osebnim dohodkom. Na podlagi preračuna (ki ga je 
opravila Služba družbenega knjigovodstva SR Slovenije) 
podatki kažejo, da so primerljivi obračunani bruto osebni 
dohodki letošnjega polletja za 138,0% višji od lanskih pol- 
letnih. 

Obračunane obveznosti iz dohodka in osebnih dohodkov 
za skupno porabo so v prvem polletju večje za 175,6% od 
tistih v enakem obdobju lani, obveznosti za splošno porabo 
pa za 113,7%. Njun delež v razporejenem dohodku se je zato 
povečal od 29,4%v lanskem prvem polletju na 30,1% letos. 
A tako obračunane obveznosti se ne ujemajo z dejansko 
vplačanimi obveznostmi, saj so se akontacije nekaterih vplačil 
uravnavale s tekočo dovoljeno (zakonsko) porabo. Zato pri 
prejemnikih teh sredstev za prvo polletje niso bili ugotovljeni 
bistveni presežki. Rezultati zakonskih omejitev teh oblik 
porabe pa se bodo lahko z zmanjšanim deležem v dohodku 
v razporejanju dohodka bolj odrazili v tretjem kvartalu oz. ob 
zaključnem računu. 

Kljub temu, da je tekoča poraba zaradi manjšega deleža 
osebnih dohodkov zmanjšala svojo udeležbo v razporejenem 
dohodku, se to ni odrazilo na povečanem deležu akumulacije. 
Njen delež se je zmanjšal od 12,3% dohodka v lanskem prvem 
polletju na 10,8% v letošnjem, kajti vskočile so tako imeno- 
vane druge obveznosti iz dohodka (rast 230,1%). Po eni strani 
gre za (pričakovane) večje obveznosti za obresti od kreditov 
(rast 473,2% - obresti nad stopnjo rasti cen proizvajalcev ter 
devizne obresti). Obresti - ob visoki stopnji zadolženosti 
- pomenijo že 8,8% razporejenega dohodka (v enakem 
obdobju lani pa 4,1% dohodka). Hitrejšo rast od rasti dohodka 
pa po drugi strani izkazujejo tudi druge obveznosti, ki jih sicer 
ni mogoče natančno razčleniti, mednje pa sodijo prispevek za 
enostavno reprodukcijo železniškega gospodarstva, člana- 
rine, obveznosti za SLO in družbeno samozaščito obveznosti 
za premije za zavarovanje družbenih sredstev, solidarnostni 
prispevek,nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, prispe- 
vek za obrambo pred točo itd. 

Izkazanih izgub je relativno manj, se pa selijo na druga 
področja. Skupni znesek ugotovljene izgube letošnjega 
prvega polletja, 275.596 mio din, je za 132,3% višji od zneska 
v enakem obdobju lani. Največ izgube (skupaj 76.424 mio din) 
je bilo ugotovljeno v železniškem prometu. Znesek izgube 
v tej panogi pomeni 27,7% celotne izgube v gospodarstvu 
v prvem polletju letos. 

V strukturi izgube primerjalni podatki kažejo, da se je precej 
zmanjšala izguba na substanci. Pomeni le 3,4% celotne 
izgube, v prvem polletju lani pa je pomenila kar 19% celotne 
izgube. Podatki prav tako kažejo na tendenco zmanjševanja 
obsega celotne izgube v industriji, predvsem to pot med 
izgubami ni organizacij elektrogospodarstva (v enakem 
obdobju lani pa so ugotovile 23% celotne izgube v industriji); 
izgube organizacij v premogovništvu so za 28,2% nižje kot 
v enakem obdobju lani. Posebej pa kaže omeniti panoge in 
organizacije v industriji, ki imajo pomembne zneske izgube 
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ter vpliv na obseg izgube v industriji in so te zneske zlasti 
močno povečale v drugem tromesečju. Te so predvsem v pro- 
izvodnji električnih strojev in aparatov, proizvodnji prometnih 
sredstev, črni metalurgiji in strojni industriji. 

4. PROTIINFLACIJSKI UKREPI IN NJIHOVI 
UČINKI 

4.1. KREDITNO-MONETARNA POLITIKA 

Po sprejetih načrtih naj bi bila letos denarna politika (for- 
malno) zmerno restriktivna. Spodbujala naj bi varčevanje in 
dosledno finančno disciplino. Te cilje naj bi dosegla s politiko 
obrestnih mer, z oženjem kreditne funkcije NB Jugoslavije, 
z indeksacijo finančnih terjatev in obveznosti ter z uporabo 
blagajniških zapisov NBJ. 

V juniju je bila, v skladu z dogovorjeno obveznostjo z Med- 
narodnim denarnim skladom, na kreditnem področju predpi- 
sana še restriktivnejša kreditna politika, kot z letno konce- 
pcijo. Z nedoslednostjo v izvajanju (limit le na dan 30. 6.; 
sprotno spreminjanje metodologije obrestnih mer; močno 
včrpavanje denarja spričo klirinškega suficitavsaj za zdaj 
težkih posledic in učinkov, ki smo jih pričakovali, še ni bilo. 

Pri uresničevanju sicer postavljenih ciljev leta 1988 denarna 
politika v prvem delu leta ni upoštevala bistveno drugačnih 
gospodarskih tokov in je še naprej omogočala prednostne' 
pravice do kreditov oziroma jih je še povečevala. V začetku 
leta 1988 je NBJ, tako kot je bilo dogovorjeno, sicer znižala 
reeskontne stopnje za selektivne kredite, vendar je kasneje 
razširila seznam selektivnih namenov, ter nato povečala neka- 
tere reeskontne stopnje (za kmetijstvo in rezerve). Zaradi teh 
ukrepov in uvedene indeksacije terjatev in obveznosti ter 
dobre likvidnosti bank so v prvem polletju krediti porastli nad 
dogovorjene okvirje. Povečale so se tudi neplačane obvezno- 
sti gospodarstva. Da bi zadostili zahtevam Mednarodnega 
denarnega sklada je NBJ sredi junija določila, da smejo zna- 
šati dinarski plasmaji bank konec junija le za 30% več kot so 
znašali konec leta 1987. Obenem so, da bi znižali preveliko 
količino denarja, ponovno povečali obvezno rezervo bank. 
Denarni politiki je tako ob polletju uspelo doseči globalne 
cilje (dovoljeni porast neto domače aktive v višini 11,6%). 
V juliju, ko omejitveni ukrepi na področju kreditov niso več 
veljali, pa je prišlo do hitrega porasta dinarskih plasmajev 
bank tudi v Sloveniji - samo v juliju so porastli krediti za 21% 
- tako, da so že konec julija prekoračili predvideno (47,5%) 
povečanje dinarskih plasmajev za 30. september. Banke bodo 
torej imele konec septembra podobne težave kot so jih imele 
junija. 

Sedanja kreditna politika še vedno omogoča prelivanje 
finančne akumulacije med regijami in v manj uspešne 
panoge, saj so večkratna povečanja obvezne rezerve odteg- 
nila bankam likvidna sredstva ter jih prek primarne emisije 
prelila k manj likvidnim bankam. Morala pa bi biti dejansko 
restriktivna (ne prerazdelitvena), če bi hoteli doseči cilje dolo- 
čene skupno z Mednarodnim denarnim skladom, čeprav se že 
pri sedanji stopnji restriktivnosti kaže, da je gospodarstvo 
preprosto brez denarja oziroma nelikvidno. Menimo, da bo 
nadaljnje zmanjšanje možnosti najemanja bančnih kreditov 
s strani zdravega dela gospodarstva, povzročilo nadaljnje 
zmanjšanje nakupa deviz na deviznem trgu, zmanjšanje uvoza 
surovin, slabšo oskrbo in nadaljni padec proizvodnje. 

Največje spremembe so se: odvijale na področju obresti 
(višina in metodologija za izračun obresti). V prvem polletju 
so banke obračunavale za kratkoročne kredite nominalne 
obresti. Dolgoročne kredite (to so krediti dani nad eno leto) in 
depozite vezane nad 3 mesece so banke najprej revalorizirale 
v tekočem mesecu po stopnji rasti cen na drobno, ki je bila 
dosežena v preteklem mesecu, nato pa obračunali realne 
obresti. 

Od julija dalje imajo banke tri različne načine obračuna 
obresti. Za kratkoročne kredite je osnova eskontna stopnja 
NBJ, povečana za realne obresti. Eskontna stopnja NBJ se 
izračunava iz povprečnega porasta cen na drobno v zadnjem 
trimesečju (prej v zadnjem mesecu). Dolgoročne kredite in 
depozite, vezane nad 3 mesece, morajo banke indeksirati 
z mesečno stopnjo porasta cen na drobno, ki velja za tekoči 
mesec ter nato obračunati realne obresti. Vse terjatve in 
obveznosti se morajo revalorizirati na osnovi porasta cen na 
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drobno v preteklem mesecu. Razlika med indeksacijo in reva- 
lorizacijo je torej v tem, da se pri indeksaciji uporablja stopnja 
porasta cen na drobno tekočega meseca, pri revalorizaciji pa 
stopnja porasta cen na drobno, ki je bila dosežena v prete- 
klem mesecu za obračun indeksacije oziroma revalorizacije 
v tekočem mesecu. Iz teh osnov so vse obrestne mere prera- 
čunane na letno raven. 

Na osnovi tako postavljene metodologije bodo morale 
banke pri vsakem hitrem mesečnem skoku cen navzgor pla- 
čati deponentom za sredstva vezana nad 3 mesece znatno 
višjo ceno, kot pa jo bodo smele zaračunati za kratkoročne 
kredite in obratno. Tako so banke v juliju obračunavale dolgo- 
ročne kredite po 895% (povečane za realne obresti), kratko- 
ročne kredite pa po 237% obrestni meri ( povečani za realne 
obresti). Za sredstva vezana v bankah nad 3 mesece so morale 
banke obračunati 895% obresti (velja le za julij). Različne 
metode obračuna obresti tako za depozite kot za kredite 
povzročajo bankam in njihovim komitentom ogromne težave, 
nelogičnosti in dohodkovne nepravilnosti, zato jih je treba 
poenotiti. 

Sedanje nepoznavanje višine obrestnih mer za sredstva in 
kredite ne povzroča težav samo bankam in gospodarstvu 
ampak tudi prebivalstu, tako pri najemanju kreditov predvsem 
za stanovanjsko gradnjo kot pri varčevanju. Poleg tega vpliva 
neugodno na varčevanju tudi limitiranje osebne porabe in 
splošna gospodarska situacija. Dinarske hranilne vloge so se 
v prvih 7 mesecih letos povečale nominalno za 48%, cene na 
drobno pa za 75%. Na 1 din dinarskega varčevanja je bilo 
konec leta 1987 v bankah 2,76 din deviznih vlog, sredi letoš- 
njega leta pa že 3,52 din, kar je predvsem posledica rasti 
tečajev tujih valut. Sedanje obrestne mere, kot tudi zapletena 
tehnika in način obračunavanja pa ne vplivata ugodno na 
povečanje dinarskega varčevanja v bankah. Edinole vloge, 
vezane do enega leta, so do konca julija porasle skladno 
s porastom cen na drobno, predvsem zaradi 17% povečanja 
v juliju. 

Likvidnost bank v Sloveniji je letos, zlasti zadnje mesece, 
dobra. Zato so banke znižale selektivne kredite iz primarne 
emisije, tako da je bilo konec julija za 217 milijard din neizrab- 
ljene primarne emisije. Zaostreni tržni pogoji v gospodarstvu 
in restriktivna denarna politika so, poleg neučinkovitih 
poslovnih odločitev iz preteklih let, v letošnjem letu še 
dodatno zaostrili likvidnostno situacijo pri precejšnjem šte- 
vilu gospodarskih organizacij, kar pa je bilo - glede na 
sprejete ukrepe - pričakovati. Zlasti v drugem tromesečju se 
je povečalo število organizacij z blokiranimi žiro računi kakor 
tudi vrednost blokad. V prvem trimesečju letos je bilo npr. 
evidentiranih povprečno mesečno 48 blokad, v prvem polletju 
pa 85. Sredstva na žiro računih kot najlikvidnejša sredstva 
gospodarstva pa so se v juliju v primerjavi z junijem bistveno 
povečala (za 41%), vendar pa je bilo to povečanje precej nižje 
od tistega na žiro računih neproizvodnih organizacij (kjer je 
bilo 73%). Globalno je bila - kot kažejo predhodni podatki 
- likvidnost gospodarstva slaba, vendar pa ugodnejša kot 
v drugem tromesečju leta. 

4.2. POLITiKA EKONOMSKIH ODNOSOV 
S TUJINO 

Majski ukrepi naj bi pripomogli tudi k normalnemu odvija- 
nju menjave s tujino na ekonomskih temeljih. V tej smeri 
deluje izvedena devalvacija dinarja ter ustreznejša in aktiv- 
nejša tečajna politika po njej. Dogovorjena liberalizacija 
uvoza poteka postopoma in s premalo ekonomske odmerje- 
nosti. Zamenjava pretiranega administriranja pri plačilih 
v tujino z vzpostavljanjem pogojev za ponovno delovanje 
deviznega trga pa za zdaj omogoča dokaj tekoče plačevanje 
v tujino, vendar gre tudi za to, da zaradi dinarske nelikvidnosti 
uvoznikov povpraševanje po devizah na deviznem tržišču ni 
tolikšno. 

Za letošnje poletne mesece je na osnovi podatkov mogoče 
sklepati o relativno živahni izvozni dinamiki, saj so slovenska 
podjetja do konca julija izvozila nominalno (po tekočem 
tečaju) za okoli 21% več (na konvertibilno področje za okoli 
22,5% ) kot v istem obdobju lani. Nekoliko manjši izvoz 
v mesecu juniju in prvih dneh avgusta, pa je posledica 
izjemno visokega izvoza, realiziranega v istih mesecih lani. 
V obdobju do 8.8.1988 je slovenski skupni izvoz porastel za 
21% (na kovertibilne trge za 22,6%), kar pomeni, da je ob 
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upoštevanju dviga izvoznih cen na zunanjih trgih za 13% izvoz 
porastel realno za 7% (na konvertibilno področje pa okoli 
8,5%). Če letošnji izvoz primerjamo z lanskim na osnovi stati- 
stičnega (stalnega) tečaja, pa dobimo drugačno sliko. Skupni 
izvoz je v prvih sedmih mesecih nominalno večji za 16% 
(konvertibila 16,8%), če pa upoštevamo, da je večji izvoz tudi 
odraz povečanih cen na zunanjih trgih pa vidimo, da je naš 
izvoz realno le za okoli 2-3% večji kot v enakem obdobju lani. 

Jugoslovanska dinamika letošnjega izvoza je nekoliko 
skromnejša. Po statističnem tečaju je nominalno povečanje 
skupnega izvoza blaga v prvih sedmih mesecih znašalo 11% 
(konvertibila 14,4%), realno pa je skupni izvoz blaga v sedmih 
mesecih za 2% manjši (konvertibilni za okoli 1,5% manjši) kot 
lani. Kljub takemu skromnejšemu izvozu pa je bil ob padcu 
jugoslovanskega uvoza, ki je po obsegu najnižji v vsem povoj- 
nem obdobju (realno je padel kar za 16-17%) dosežen v pri- 
merjavi s prejšnjimi leti, predvsem pa v primerjavi z lanskim 
letom bistven premik v smeri zmanjševanja zunanjetrgovin- 
skega primanjkljaja (lani je znanšal v tem obdobju 873 mio 
USD, letos le še 133 mio USD). K temu je bistveno pripomoglo 
slovensko gospodarstvo, saj je izvozilo za okoli 215 mio USD 
več blaga kot pa ga je v istem obdobju uvozilo (na konverti- 
bilno področje smo izvozili za okoli 170 mio USD več kot 
uvozili). 

Kljub dokaj ugodnim izvoznim rezultatom, ki imajo odsev 
na bistveno izboljšano devizno likvidnostno situacijo, pa 
pomanjkanje dinarskih sredstev vpliva na zmanjševanje 
uvoza, ki pomeni dodatne probleme zaradi siromašenja 
oskrbljenosti proizvodnje z ustreznimi surovinami in repro- 
materiali iz uvoza. Predelovalno industrijo prizadenejo tudi 
višje cene surovin na svetovnih trgih. Pospešile pa so izvoz 
surovin (aluminij, Ruše...), ki imajo v strukturi našega izvoza 
že precejšen delež. Letos se je bistveno zmanjšal razkorak 
med izvozom in deviznim prilivom, poleg tega pa ima pozi- 
tivne učinke na naše gospodarstvo tudi letošnja krepitev 
vrednosti ameriškega dolarja do ostalih valut in hitra rast 
njegove vrednosti do dinarja. 

Aktivnejša tečajna politika po okoli 24% majski devalvaciji 
dinarja je kljub visoki rasti cen vendarle začela spodbudnejše 
vplivati na motiviranost za izvoz na konvertibilno področje. 
Konec julija je bilo v Jugoslaviji razmerje med drsenjem 
dinarja do košarice valut in rastjo drobnoprodajnih cen za 
okoli 15 odstotnih točk v dobro tečaja, če pa bi upoštevali še 
okoli 2% tujo inflacijo, bi bil cenovni učinek drsenja še za 
okoli 2 odstotni točki ugodnejši. Glede na nekoliko hitrejšo 
rast cen in drugačno valutno strukturo izvoza pa je bilo to 
razmerje za slovenske izvoznike za dobre 4 odstotne točke 
slabše. 

Po skoraj treh letih se končujejo težave s stalnim zaostan- 
kom pri izplačilu izvoznih stimulacij, saj Narodna banka Slo- 
venije okoli 95% zahtevkov poravnava tekoče, kar pa gre 
pripisati tudi bistvenemu znižanju stopnje stimuliranja, ki je 
za slovenske izvoznike od konca maja dalje znašala pov- 
prečno le okoli 6%. Povpraševanje po izvoznih kreditih se je 
po sprejetju majskih ukrepov umirilo in narašča bistveno 
počasneje kot v prvih petih mesecih letošnjega leta. To bi ob 
splošno slabi likvidnosti v gospodarstvu v precejšnji meri 
lahko pripisali dejstvu, da je obrestna mera, ki jo za izposo- 
jena sredstva morajo plačevati izvozniki, ugodnejša od revalo- 
rizacijske obrestne mere, s čimer je izvoznikom le nekoliko 
olajšano breme pri plačilu obresti. Droben korak k zmanjševa- 
nju obremenjenosti gospodarstva z uvoznimi dajatvami pred- 
stavlja tudi z odlokom sprejeto znižanje takse za uvoženo 
opremo in reprodukcijski material v primeru uvoza na kredit, 
ki je odvisno od vračilnega roka, vendar pa ta ukrep visoke 
obremenjenosti gospodarstva s temi dajatvami ni bistveno 
znižal. 

4.3. POLITIKA SREDSTEV ZA TEKOČO 
PORABO 
Osebni dohodki 

Na oblikovanje sredstev za osebne dohodke je v letošnjem 
letu v začetku leta delno vplival zvezni interventni zakon iz 
novembra 1987, potem pa v globalu družbeni dogovor. Ker je 
bilo potrebno v maju - v skladu z zahtevami MMF - uvesti 
močnejše restrikcije, je bil sprejet nov zvezni interventni 
zakon o osebnih dohodkih. 

V Sloveniji je tako v prvi polovici leta povprečni osebni 
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dohodek na zaposlenega porastel za 148% glede na enako 
obdobje lani, od tega v gospodarstvu za okoli 147% in v nego- 
spodarstvu za okoli 150%. Zaradi hitrejše rasti cen življenskih 
potrebščin, izrazito pa v mesecu juniju, je raven realnega 
osebnega dohodka v Sloveniji v prvi polovici letošnjega leta 
za okoli 9% nižja glede na enako obdobje lani. 

Nekoliko hitrejša rast osebnega dohodka v družbenih 
dejavnostih je sicer pripomogla, da nazadovanje razmerja 
ravni osebnega dohodka v družbenih dejavnostih glede na 
osebni dohodek v gospodarstvu ni tako veliko, vendar to le 
v globalu. Po panogah, predvsem pa po skupinah dejavnosti 
pa so zaostajanja v razmerju ravni ponekod že zelo velika, to 
velja predvsem za osnovno in srednje izobraževanje ter za 
umetniške dejavnosti v dejavnosti izobraževanja in kulture ter 
za ambulante, zdravstveno zaščito in zobozdravstveno zaš- 
čito v okviru dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva. 
V omenjenih skupinah, razen za zobozdravstveno zaščito, 
velja opomniti, da je problem zaostajanja razmerja ravni bil 
močno prisoten že v letu 1987 in se to zaostajanje še naprej 
nadaljuje tudi v letošnjem letu. 

Omejitev osebnega dohodka, brez tistega dela, ki je za 
nadpovprečno uspešno delo, je po zveznem interventnem 
zakonu o osebnih dohodkih za vse enaka in torej nedvoumna. 
Za uresničitev oblikovanja in delitev dela osebnega dohodka 
kot stimulacija za nadpovprečno uspešno delo, pa so bile 
sredi avgusta sprejete usmeritve, ki konkretizirajo določila 
družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samo- 
upravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka 
v SR Sloveniji za 1988 leto. Na gibanja osebnih dohodkov 
v družbenih dejavnostih pa močno vpliva tudi zvezni inter- 
ventni zakon o omejevanju skupne porabe. 

Zvezni interventni zakon o osebnih dohodkih se na gibanje 
osebnih dohodkov že odraža. To kažejo tudi predhodni 
podatki za julij, saj je raven povprečnega julijskega osebnega 
dohodka ostala nominalno skoraj na ravni junija. Če bi 
v nadaljnih petih mesecih mesečni osebni dohodek na zapo- 
slenega v Sloveniji naraščal mesečno v povprečju za okoli 4%, 
bi lahko uresničili zahtevo Mednarodnega monetarnega 
fonda in določila zveznega interventnega zakona o osebnem 
dohodku, ki predvideva 119% celoletno rast osebnega 
dohodka (nominalno sidro) glede na leto 1987. Junijski skok 
cen je seveda močno razvrednotil osebni dohodek. Ob predvi- 
deni nadaljnji visoki mesečni rasti (npr.okoli 8%), bi cene 
življenskih potrebščin dosegle celoletno rast okoli 170%. To 
bi pomenilo ob 119% nominalni rasti okoli 20% realno raz- 
vrednotenje osebnega dohodka v letu 1988 glede na leto 
1987. S tem bi bila kupna moč osebnega dohodka v Sloveniji 
konec leta na ravni osebnega dohodka iz leta 1984, ki je bilo 
zadnje leto močnejših restrikcij na področju oblikovanja sred- 
stev za osebne dohodke. 

Poudariti velja, da se je izpeljava reform pri nas običajno 
zataknila ravno pri najbolj delikatnem vprašanju - osebnih 
dohodkih - ki pa so vendarle ena ključnih reformskih točk. 
Gre namreč za njihov posredni in neposredni vpliv na inflacij- 
ska pričakovanja. Inflacijskih pričakovanj kot morda najpo- 
membnejšega elementa tako visoke inflacije, kakršna je tudi 
naša, ni nikjer v svetu uspelo zmanjšati brez oženja globalne 
kupne moči plač in s tem povpraševanja. 

Skupna poraba 
Konec julija je zvezna skupščina sprejela ponovno spre- 

membo zveznega interventnega zakona, s katerim se omeju- 
jejo sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, kar je že 
četrta bistvena sprememba tega zakona v letošnjem letu. 
Poudariti velja, da zaradi tako pogostega spreminjanja pristo- 
pov na področju javnega financiranja razmer ni mogoče 
obvladovati in da hitro spreminjanje sproža v tekočem obna- 
šanju zmedo in najrazličnejše reakcije. Programsko pa se 
politike na področjih, ki se napajajo prek skupne porabe, tako 
ali tako ne da na hitro spreminjati, kvečjemu nastajajo vse 
manj logična razmerja. 

Medtem, ko so se po interventnem zakonu, ki je bil sprejet 
ob koncu leta 1987 v začetku leta 1988 sredstva za zadovolje- 
vanje skupnih potreb usklajevala z rastjo doseženega 
dohodka gospodarstva, so se po nadaljnjih spremembah 
zakona ta sredstva omejevala po fiksni stopnji rasti glede na 
določeno ciljno stopnjo inflacije. S spremembami zakona se 
je spreminjala tudi osnova za določanje dovoljenega obsega 
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sredstev po zakonu. V prvotnem zakonu so bila osnova izvirna 
sredstva realizirana v letu 1987, kasneje pa se je ta osnova 
korigirala za povečanje oziroma zmanjšanje neto denarne 
aktive, ter po zadnji spremembi interventnega zakona še za 
ugotovljene presežke in primanjkljaje po interventnem 
zakonu za leto 1987. 

Z zadnjo spremembo zakona je dovoljena stopnja rasti 
sredstev znižana od 146% na 131% za obdobje januar-sep- 
tember in od 127% na 123% za celo leto 1988, pri čemer so 
osnova realizirani izvirni prihodki v letu 1987, korigirani za 
povečanje oziroma zmanjšanje neto denarne aktive ter za 
presežke in primanjkljaje iz leta 1987, ugotovljene po lanskem 
interventnem zakonu. Samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti so po zakonu dolžne ugotavljati pre- 
sežke mesečno. 

Stalno spreminjanje interventnega zakona, ki ima za posle- 
dico stalno spreminjanje obsega sredstev, zelo otežuje konti- 
nuirano izvajanje dejavnosti. Tako rigiden sistem, kot so druž- 
bene dejavnosti, pa se v kratkem času tudi zelo težko prila- 
gaja spreminjajočim pogojem. 

Ob upoštevanju podatkov o presežkih in primanjkljajih za 
obdobje januar-november 1987, ki so zadnji razpoložljivi 
podatki za lansko leto, ocenjujemo, da zadnja sprememba 
zakona, pomeni za samoupravne interesne skupnosti družbe- 
nih dejavnosti v letu 1988 še za okoli 30 milijard nižji dovoljeni 
obseg sredstev od obsega določenega po prejšnjem inter- 
ventnem zakonu. Če bi morali naknadno ugotavljati presežke 
in primanjkljaje za leto 1987 po lanskem interventnem 
zakonu, pa bi bila ta razlika še večja. 

Ob doseganju ciljne inflacije bi tako znižan obseg dovolje- 
nih sredstev pomenil, da bodo realno sredstva v letu 1988 
glede na leto 1987 nižja za okoli 7,5%. Če pa bo stopnja 
inflacije presežena, bo realni obseg sredstev še nižji. 

V obdobju prvih sedmih mesecev so samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih dejavnosti združile 1.302 milijard 
din ali za 156,5% več kot v enakem obdobju lanskega leta. 
Rast sredstev se glede na pretekle mesece sicer nekoliko 
umirja, vendar je še vedno bistveno hitrejša od dovoljene po 
interventnem zakonu. Samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti so v prvih sedmih mesecih glede na 
dovoljeni obseg sredstev po zakonu združile že okoli 52,5% 
dovoljenih sredstev. 

V začetku septembra bodo ugotovljeni presežki za obdobje 
januar-avgust, ki lahko po sedanji oceni znašajo celo več kot 
polovico mesečnega priliva sredstev. Zato je pričakovati, da 
bo v septembru precej časa večje število samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih dejavnosti imelo blokirane račune 
in velike likvidnostne težave. 

Zaradi zakonske obveze znižanja prispevnih stopenj bele- 
žimo v letošnjem letu zelo veliko število sprememb prispevnih 
stopenj, vendar so te spremembe minimalne in v globalu 
doslej praktično nimajo efekta znižanja. Zato bodo morale 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti 
v naslednjih mesecih še znižati prispevne stopnje in s tem 
prilagajati obseg sredstev zakonsko določenemu obsegu. 

Splošna poraba 
Enako kot na področju skupne porabe zvezni interventni 

zakon omejuje tudi porabe republiškega in občinskih prora- 
čunov. Izjema so le intervencije v gospodarstvu, prihodki 
družbenopolitičnih skupnosti za blagovne rezerve, prihodki iz 
sredstev prebivalstva in del prihodkov od temeljnega davka 
od prometa naftnih derivatov pri kateri se priliv v lanskem letu 
lahko poveča po posameznih obdobjih po enakih stopnjah 
kot proračun federacije. 

Zvezni interventni zakon bo izredno restriktivno vplival 
predvsem na občinske proračune zaradi določil o neto 
denarni aktivi. Zaradi zapadlosti vplačil davkov od občanov 
beležijo občinski proračuni precejšen porast neto denarne 
aktive konec leta 1987, ki skladno z določili interventnega 
zakona precej znižuje osnovo za izračun dovoljene porabe 
v letošnjem letu. 

Zato da ne bi nastajali presežki po interventnem zakonu se 
regulira priliv sredstev za splošno porabo predvsem preko 
odpoklica akontacij davka na dohodek OZD in preko spreme- 
njenih stopenj odstopljenega republiškega davka na promet 
proizvodov občinam. 

Za gibanja v prvih sedmih mesecih letošnjega leta je znači- 
len povečan odliv sredstev v federacijo, saj se je prispevek 

federaciji iz naslova kotizacije in direktnega odliva temeljnega 
prometnega davka od prometa proizvodov povečal za 195,8% 
v primerjavi z enakim obdobjem lani, priliv za splošno porabo 
v republiki (neto republiški in občinski proračuni) pa je večji 
za 153,7%, tako da so bili skupaj vsi prilivi za splošno porabo 
večji za 174,6% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Na strani 
virov največje povečanje beleži prav temeljni davek od 
prometa proizvodov. 

4.4. TRG IN CENE 

Koncept, sprejet pod neposrednim nadzorom MMF konec 
maja 1988, je bil v osnovi tržno naravnan. Osnovni element 
majskega modela je bila ciljna stopnja inflacije 95%, pričako- 
vani inflacijski val po liberalizaciji cen 60% industrijske proiz- 
vodnje, pa naj bi obvladovali z »ortodoksno« antiinflacijsko 
politiko, kombinirano z nekaterimi administrativnimi ukrepi. 
Na ciljno stopnjo inflacije so bile čvrsto vezane vse oblike 
porabe (osebna, skupna, splošna) stopnja depreciacije tečaja 
dinarja, stopnja likvidnosti gospodarstva in bank. 

Rezultati v prvi polovici letošnjega leta kažejo, da je gospo- 
darstvo vedno bolj ujeto v začaran krog stagflacije, ki deluje 
kot dodatna ovira za hitrejšo gospodarsko rast. V drugem 
kvartalu upada tako proizvodnja kot domače povpraševanje, 
inflacijski pritiski pa so se za zdaj še povečevali. Tako je po 
majski liberalizaciji prišlo do še močnejše rasti cen od priča- 
kovane. V juniju so se cene proizvajalcev industrijskih izdel- 
kov povečale za 32,7% v SRS ter za 27,9% v SFRJ. Rast cen na 
drobno je bila v istem mesecu v Sloveniji 22% ter 21% v Jugo- 
slaviji. 

V juliju so bile cene na drobno glede na december 1987 
višje za 75,6% v Sloveniji ter za 73,2% v SFRJ. Proizvajalci 
gotovih izdelkov poudarjajo, da bi za zmanjšanje inflacijskih 
pritiskov z ugodnim vplivom na stroškovne inpute ustrezneje 
delovalo, ko bi olajšali pretirane uvozne dajatve za surovine in 
reprodukcijski material, kot pa občasni (enkratni) interventni 
uvoz gotovih izdelkov. 

Postavljen cilj 95% [nflacije bi pomenil povprečno mesečno 
rast cen okoli 5,6 %. Že v prvih sedmih mesecih letos so le-te 
rasle v povprečju mesečno 8,4% v SRS ter 8,2% v SFRJ. Če bi 
hoteli ob koncu leta doseči ciljno inflacijo, bi se morale cene 
v od julija dalje tako gibati največ okoli 2,4% povprečno na 
mesec. (Najnovejši podatki o cenah za avgust pa kažejo, da je 
tako v SRS kot v SFRJ ciljna stopnja že presežena.) Po ZIT-ovi 
anketi najmanj 72% anketiranih proizvajalcev v Sloveniji v pri- 
hodnjh mesecih namerava povečati cene izdelkov. Rast cen 
se za zdaj torej še ne giblje v odvisnosti od gibanj na trgu. 

5. INVESTICIJE 

Za investicije je bilo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta 
za osnovna sredstva združenega dela izplačanih 1.236 miljard 
dinarjev, kar je nominalno za 134,3% več kot v enakem 
obdobju lani. Izplačila za gospodarske investicije so bila večja 
za 131,7%, za negospodarske investicije pa za 157,7%. Najbolj 
so se povečala v gozdarstvu za 191,4%, gostinstvu in turizmu 
za 190,7% ter v zdravstvu in socialnem varstvu za 188,9%. 
Najpočasnejša je bila rast v obrti in osebnih storitvah 91,1%. 

Na osnovi visokega porasta cen investicijskih dobrin in 
storitev ocenjujemo, da je realen nivo izplačil za investicije 
v letošnjih prvih sedmih mesecih, v primerjavi z enakim 
obdobjem lanskega leta, padel za 7,3%. Izplačila za gospodar- 
ske investicije so realno manjša za 7,5% in za negospodarske 
investicije za 2,9%. Dinamika investicijskih izplačil je 
v mesecu marcu letošnjega leta začela sicer realno naraščati, 
vendar pa je bilo njeno naraščanje iz meseca v mesec šibkejše 
in je v mesecu juliju, predvsem zaradi izredno visokega pora- 
sta cen sredstev za delo, postala zopet negativna. Ob nadalj- 
vanju takšnih cenovnih gibanj v naslednih mesecih ni upanja, 
da bi se investicijska aktivnost povečala. Proizvajalci opreme 
in storitvene dejavnosti bodo s politiko »nadzorovanih« cen, 
s katero želijo kompenzirati izpad povpraševanja, dosegli 
ravno nasproten efekt od željenega, nagnjenost k investicijski 
potrošnji se bo še bolj zmanjšala, s tem pa tudi obseg povpra- 
ševanja po njihovih investicijskih dobrinah in storitvah. 

V prvih šestih mesecih letošnjega leta so investitorji začeli 
graditi 682 gospodarskih investicijskih objektov v predračun- 
ski vrednosti 546.515 milijonov din, kar je po številu objektov 
približno enako kot v enakem obdobju lanskega leta (678), 
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glede na predračunsko vrednost pa za 189% več. V skupni 
predračunski vrednosti teh objektov je delež tehnološko 
intenzivnih objektov le 1,1%, kar je bistveno manj kot v lan- 
skem letu;večji pa je delež izvozno usmerjenih objektov, ta 
znaša 31%. 

Največji štirje gospodarski objekti, ki so se začeli graditi 
letos, predstavljajo kar 48% celotne predračunske vrednosti. 
Ti objekti so: 

- ETA Cerkno,razširitev zmogljivosti za proizvodnjo grelnih 
plošč, predračunska vrednost znaša 79.370 milijonov din; 

- Perutnina Ptuj TOZD Mesna industrija, rekonstrukcija 
inmodernizacija III. faza, predračunska vrednost 69.471 milijo- 
nov din; 

- Sava Kranj, Optima II, predračunska vrednost 61.089 
milijonov din; 

- Savske elektrarne Ljubljana, HE Vrhovo na Savi, predra- 
čunska vrednost 51.375 milijonov din. 

Do konca junija letos so investitorji začeli graditi 33 nego- 
spodarskih objektov (lani v enakem obdobju 37) s skupno 
predračunsko vrednostjo 13.862 milijonov din, kar je za le 
50% več, kot v enakem obdobju lani. Največji negospodarski 
investiciji, ki sta se začeli graditi letos in predstavljata 29% 
predračunske vrednosti teh objektov sta: 

- Inštitut Jožef Štefan, raziskovalno razvojni laboratorij, 
predračunska vrednost 2.323 milijonov din; 

- Osnovna šola Mirna peč, graditev osnovne šole, predra- 
čunska vrednost 1.669 milijonov din. 

6. TEKOČA GIBANJA V PROIZVODNJI 

6.1. INDUSTRIJA 

Po 15. maju slovenska industrija dela in posluje v pogojih 
ekonomske politike, ki jo opredeljujejo ukrepi, ki uvajajo 
določeno dodatno omejevanje, kot tudi določene sprostitve. 
Na področju omejevanja so ključni kriteriji, ki vplivajo tudi na 
industrijo, vezani na rast osebne, skupne in splošne porabe 
ter primarne emisije; sprostitve pa obsegajo predvsem spre- 
membe na področju politike cen, uvoza in oblikovanju tečaja 
dinarja. 

Čeprav je junija slovenska industrija izdelala 10,3% več kot 
maja in se je nazadovanje njenega fizičnega obsega nekoliko 
upočasnilo, pa julijski podatki kažejo, da je bila industrijska 
proizvodnja spet za 3,6% manjša kot julija lani. Tako je v prvih 
sedmih mesecih letos industrija izdelala za 4,4% manj kot lani 
v tem času. Najmočnejše nazadovanje je še naprej v proizvod- 
nji sredstev za delo (- 14,3 v prvih sedmih mesecih), sledi 
blago za potrošnjo. Proizvodnja reprodukcijskega materiala 
pa predvsem zaradi dejavnosti, ki so jim na svetovnem tržišču 
močneje porasle cene (aluminij, Ruše itd.), zaostaja najmanj 
(0,8% v sedmih mesecih leta). 

Med 43 industrijskimi dejavnostmi jih je julija 18 pod lan- 
skoletno julijsko proizvodnjo. Upadanje je najbolj izrazito 
v dejavnostih z največjim deležem v industriji (kovinsko pre- 
delovalna dejavnost, strojegradnja, proizvodnja prometnih 
sredstev, ter proizvodnja električnih strojev in aparatov, far- 
macevtika, tekstilna industrija. Pozornejša analiza statističnih 
podatkov kaže, da je bil čas pred letnimi dopusti (junij) čas, ko 
v organizacijah združenega dela dodelajo serije, zaključijo 
četrtletne serije in naročnikom dobavijo naročeno proizvod- 
njo. Zato ni bilo računati, da je trend proizvodne rasti že 
pozitiven. 

Vzrok zmanjšani proizvodnji je zlasti v zadnjem času pred- 
vsem zmanjšano povpraševanje po izdelkih na domačem trgu 
zaradi padajoče kupne moči - tako prebivalstva ter ostalih 
porabnikov, zlasti zaradi zmanjšane investicijske dejavnosti 
ter pomanjkanja finančnih sredstev. Izpada domačega tržišča 
ne more prevzeti proizvodnja za izvoz, ki je omejena z zahtev- 
nostjo tujega trga po kvalitetnih in sodobnih izdelkih visokega 
dizajna. Po zadnji anketi ZIT je 36% anketiranih OZD slabo 
preskrbljenih z naročili za domači trg (maja letos 31%), pove- 
čala pa so se naročila za izvoz; 54% anketiranih OZD je dobro 
preskrljenih z izvoznimi naročili; v maju letos in lani ob istem 
času pa je bilo dobro oskrbljenih z naročili za izvoz 52 oz. 49% 
OZD. Med vzroki za upadanje proizvodnje je tudi zmanjševa- 
nje proizvodnje zaradi slabih plačil kupcev in pa ponekod še 
vedno tudi cenovna neskladja. 

Pri preskrbi z uvoženimi surovinami in reprodukcijskimi 
materiali si OZD pomagajo s kooperacijskimi odnosi s tujimi 

partnerji; uvoz surovin pa poleg pomanjkanja dinarskih sred- 
stev ovirajo predvsem uvozne dajatve (ki bi jih bilo za oživitev 
industrijske proizvodnje potrebno čimprej znižati). Pri doma- 
čih surovinah je oskrba predelovalcev ponekod motena 
zaradi izvoza domačih surovin, monopolnega položaja neka- 
terih proizvajalcev surovin, ki poleg dobave zahtevajo še 
razne posebne ugodnosti (npr udeležbo pri svojih na- 
ložbah ...) 

Zaloge gotovih izdelkov so še naprej precej pod poprečjem 
lanskega leta. Julija so bile za 9,2% pod lanskimi julijskimi. 

Likvidnostne težave so zlasti velike v kovinski in elektro 
industriji, tekstilni industriji itd. 

Računamo, da se bo industrijska proizvodnja v prihodnjih 
mesecih soočila z velikimi težavami in še ni računati na 
bistvenejše oživljanje proizvodnje. Pričakovati je še nadadljne 
zmanjšanje povpraševanja na domačem trgu, izvozno povpra- 
ševanje pa tega ne bo moglo nadoknaditi. Hkrati je pritisk 
finančnih instrumentov (zlasti obresti) tak, da si zaradi visokih 
stroškov podjetja ne upajo proizvajati na zaloge in so tudi pri 
nabavi reprodukcijskih materialov in surovin postala previd- 
nejša. 

6.2. KMETIJSTVO IN ŽIVILSKA INDUSTRIJA 

Dvomesečna poletna suša je letos povzročila specifične 
razmere v 
kmetijstvu in posredno tudi v živilski industriji. To zahteva 
hitre aktivnosti v neposredni rastlinski proizvodnji za ohrani- 
tev črede in intenziviranje nekaterih aktivnosti, ki naj bi 
v bodoče v čimbolj ublažile posledice elementarnih nesreč, 
v kar se letošnja suša uvršča (zaradi vrednostnega izpada 
obsega pridelka). 

Po nekajletnih ugodnih proizvodnih rezultatih oz. ugodni 
dinamiki rasti kmetijske proizvodnje, bo v letu 1988 tako 
obseg proizvodnje po prvi oceni za okoli 10% manjši kot v letu 
1987. Rastlinska proizvodnja bo verjetno manjša za 16-20%, 
živinorejska pa za 2-3% ob predpogoju, da bodo ukrepi, ki se 
v republiki pripravljajo za ublažitev posledic suše dosledno 
uresničeni. Večji izpad pridelka je pričakovati pri koruzi (okoli 
90.000 ton), krompirju 100.000 ton, sladkorni pesi 30-40.000 
ton, hmelju 800 ton, grozdju 30-35.000 ton. Relativno največji 
je izpad pridelka krmskih rastlin in sena (okoli 30%). Zmanj- 
šana proizvodnja bo vplivala na povečanje deficita v slovenski 
prehranski bilanci (stopnja samooskrbe se npr. pri koruzi 
zmanjša od 52% na 39%, pri sladkorju od 36% na 29%), še 
občutnejši pa bo - kot kaže - deficit v krmski bilanci. Zato bo 
poleg ukrepov, ki bi naj zagotovili čim večji možni efekt 
v slovenski proizvodnji do konca vegetacije veliKega pomena 
tudi zagotovitev manjkajoče količine hrane in krme iz drugih 
republik in iz uvoza. Največjega pomena je namreč ohranitev 
staleža živine, da bi bile tako posledice za kmetijsko proizvod- 
njo v Sloveniji v naslednjih letih čim manjše. 

Razmere v letošnji kmetijski proizvodnji bodo ne le preu- 
smerile 
aktivnosti in materialna sredstva v neposredno sanacijo 
posledic suše, temveč še bolj zavrle procese prestrukturiranja 
in celoten razvoj. Še posebno ob dejstvu, da je nekajletno 
slabo ekonomsko stanje ob polletju 1988 še poslabšano in da 
je ekonomski položaj v primerjavi s celotnim gospodarstvom 
v enem letu (od polletja 1987) tudi relativno še slabši. Stopnja 
akumulativne sposobnosti v kmetijstvu (znaša 1,37) še peša. 
Slabšo stopnjo akumulativne sposobnosti so imele z izjemo 
proizvodnje krmil tudi vse veje živilske industrije (industrija 
pijač celo 0). Podobno je tudi v reproduktivni sposobnosti, ki 
je v kmetijstvu za 43% manjša kot povprečno v gospodarstvu. 
Ob koncu leta bodo zaradi pričakovanih proizvodnih rezulta- 
tov ekonomski kazalci bržčas še slabši, pričakovati je zmanj- 
šanje dohodka, poslabšanje likvidnosti in pospešeno zadolže- 
vanje. 

6.3. GRADBENIŠTVO 

Ob ponovni zaostritvi pogojev pridobivanja in opravljanja 
del, ki je značilna za letošnjo gradbeno sezono, je v gradbeni- 
štvu dokončno prevladala zavest o neizbežnosti posodablja- 
nja in racionalizacije poslovanja. Potrebno tehnološko in 
organizacijsko prilagajanje skromnejšim možnostim in spre- 
menjenim zahtevam investicijskega »tržišča« postaja vse bolj 
»pogoj za obstanek«. 
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V prvih šestih mesecih tekočega leta je bila vrednost oprav- 
ljenih gradbenih del v Sloveniji večja za 146%, število oprav- 
ljenih efektivnih ur pa je bilo večje za 8%. Vrednost del, ki so 
jih slovenski izvajalci opravili na celotnem področju države, je 
nominalno narasla za 128%, medtem ko se je realizacija 
v tujini ohranila na približno enaki ravni kot lani. Izračuni 
kažejo ob polletju na okoli 10% padec fizičnega obsega 
opravljenih del v primerjavi z enakim obdobjem lani, medtem 
ko obseg že »sklenjenih pogodb tudi v drugem polletju ne 
obeta oživitve - pri opravljanju del v tujini je pričakovati celo 
občutnejše nazadovanje. 

6.4. PROMET IN ZVEZE 

Podatki o fizičnem obsegu javnega prometa v prvih sedmih 
mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 
kažejo upad javnega cestnega prometa (-6% oziroma -5%) 
in mestnega potniškega prometa (-8%) ter zmerno rast želez- 
niškega prometa (+4% oziroma +2%); slednje pa ne pomeni 
doseganja načrtovane rasti, niti, ne nadomešča upada 
v obdobju 1985-1987. Pri PTT prometu se nadaljuje visoka 
rast. 

Bistvene spremembe v kazalcih rasti fizičnega obsega pro- 
meta glede na trende preteklih let so odraz delovanja tržnih 
razmer in zlasti možnosti izbire med javnimi prevozniki in 
zasebnim prevozom ter prevozom za lastne potrebe, katerega 
obseg ocenjujemo posredno (poraba goriv, obseg prometa na 
cestah). Glede na spremenjena cenovna razmerja (relativno 
višja cena goriv in železniških storitev) ob koncu obravnava- 
nega obdobja in glede na upadanje kupne moči predvide- 
vamo, da se bo nadaljeval podoben razvoj, kot v zadnjih dveh 
letih, to je bistveno zaostajanje rasti fizičnega obsega javnega 
prometa za rastjo, predvideno s planom. Po podatkih iz pollet- 
nih obračunov rast dohodka delovnih organizacij prometa in 
zvez zaostaja za rastjo dohodka v gospodarstvu (218:263), 
osebni dohodki pa ne (246:241). Izguba v prometu in zvezah 
predstavlja 31% izgub gospodarstva v Sloveniji ob polletnem 
obračunu, večina je v Železniškem gospodarstvu Ljubljana 
(28%). Glede na enako obdobje lani pa so narasle izgube 
v letalskem prometu (ki so verjetno sezonskega značaja), 
v javnem cestnem prometu (2% dohodka) in v mestnem pro- 
metu (10% dohodka). Take poslovne rezultate povezujemo 
tudi z upadom fizičnega obsega javnega prometa. 

6.5. TURIZEM 

Značilnosti letošnje letne turistične sezone so naraščanje 
števila tujih gostov in njihovih prenočitev (+5%) ter še 
nadaljne upadanje tako števila domačih gostov, kakor njiho- 
vih nočitev (-9%). V sedmih mesecih leta je bilo tako v Slove- 
nji v celoti za 3% manj prenočitev kot lani v tem času. Število 
tujih prenočitev se je najbolj povečalo v zdraviliških krajih 
- za 14%. Delež tujih prenočitev v skupnih prenočitvah je 
tako porasel od 36-37% na 40%. To bo po oceni nadoknadilo 
izpad dohodka zaradi zmanjšanega domačega turističnega 
prometa. 

Po vrstah krajev so v sedmih mesecih samo zdravilišča 
povečala skupno število prenočitev, ocenjujemo pa, da bodo 
po mesecu avgustu imeli boljše rezultate tudi gorski kraji, saj 
je zaradi visokih temperatur zraka in cvetenja morja prišlo do 
prerazporeditve krajev počitnikovanja. 10.8. je bilo npr. na 
Bledu 31% več gostov, v Bohinju 55% več in v Kranjski gori 
2% kot isti dan lani. Cvetenje morja in neaktiven odnos do 
njegovega varovanja in čiščenja pa lahko ima nekajletne 
negativne propagandne posledice. 

Realnejše gibanje tečaja dinarja je izboljšalo cenovno kon- 
kurenčnost našega turizma in povečalo prihod tujih, zlasti 
individualnih gostov. V prvih šestih mesecih je po podatkih 
NBJ turistični devizni priliv povečan za 61,5%. To je deloma 
rezultat povečanega tujega prometa, relativno višjih cen in 
izboljšane turistične ponudbe (več prireditev, povečano šte- 
vilo duty free trgovin - te bodo v letu 1988 po oceni prodale 
za okoli 200-300 mio dolarjev blaga), obenem pa tudi posle- 
dica zmanjšanja »črne« menjave deviz, manjšega vnosa 
dinarjev, ki jih tujci prinesejo s seboj, večjega odkupa deviz 
od varčevalcev, hitrejšega vnosa deviz s strani OZD... 

Turistična ponudba je bila še vedno le bolj povprečna, saj 
smo se še srečevali z že znanimi pomanjkljivostmi, zlasti pri 
obsegu in kvaliteti storitev (servisne dejavnosti, delovni čas, 
slabo vzdrževanje cest, ozka grla PTT storitev, vljudnost, 
čistoča...), vključno z oskrbo, ki ni bila popestrena z blagom 
iz uvoza za široko porabo za potrebe turizma. Odlok o pogojih 
za uvoz omenjenega blaga je pogojeval vezavo uvoza na 
kompenzacijske posle. Zaradi dolgotrajnih postopkov uvoz še 
zdaj ni realiziran. 

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA 
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Tabela 1 
INDIKATORJI TEKOČIH 61 BANJ V SR SLOVENIJI IN SFRJ V julija 1988 

stopnje rasti v t 

SR Slovenija SFRJ 
VII.1988 I.-VII.1988 I.-VII.1988 

VII.1987 I.-VII.1987 I.-VII.1987 

-1,8 
■ ■ « 

-6 2) 

-0,1 1) 
0,7 2) 

14,0 
18,0 
•1,5 

3,4 
98,2 
98,6 

150,6 2) 
-2,0 2) 

1. Industrijska proizvodnja 
2. Produktivnost dela v industriji 
3. Zaloge i zgotovi jeni h izdelkov 
4. Obseg del v gradbeništvu 

(efektivne ure delavcev) 
5. Zaposlenost v združene« delu 
6. Iskalci zaposlitve v 1000 
7. Izvoz blaga 3) 

v tes: -konvertibila 
8. Uvoz blaga 3) 

v tem: -konvertibila 
9. Pokritje uvoza blaga z izvozoa v I 

- konvertibila 
10. Izplačila za investicije 

v tem: -gospodarske 

-ostale negospodarske 
11. Neto OD na zaposlenega 

realni OD na zaposlenega 
12. Sredstva za skupno porabo 

v tea: SIS družbenih dejavnosti 
SPIZ 

13. Sredstva za splošno porabo v SRS 
(neto rep.proračun + občine) 
prispevek.zvez.proračunu 
(kotiz. + odliv te«.proa.davka) 

14. Cene proizvajalcev ind.izd. 
15. Cene na drobno 
16. Cene življenjskih potrebščin 
17. Celotni prihodek gospodarstva 
18. Doseženi dohodek gospodarstva 
19. Akuaulacija v gospodarstvu 
20. Celotna izguba 

-3,6 

-8,2 

2,9 1) 
-0,9 1) 

9,2 
11,7 
9,8 

14,3 

130.8 
127.6 
159,1 
133.9 1) 
-21,4 1) 
147,5 
152,8 
140.7 

165,5 

183.5 
207,0 
194.8 
196.6 

-4,4 
-3,2 
-6,7 

8,3 1) 
-0,4 1) 
19,7 
21,0 
22,5 

6,2 
5,5 

113,7 
112,9 
134,3 
131,7 
157,7 
148,0 1) 
-9,2 1) 

152.7 
156.5 
147.8 

153.7 

195.9 
154,2 
170.6 
176,9 
155.8 1) 
164,0 1) 
130.7 1) 
132,2 1) 

154,4 
162,3 . 
164,9 
156,2 1) 

1) I.-VI.1988 2) I.-V.1988 

I.-VI.1987 I.-V.1987 

3) Izraženo v ZDA $ po tekoče« tečaju. 

Vir: Zavod za statistiko, SDK 
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Tabela 2 
GOSPODARSKA GIBANJA PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH V LETU 1988 

stopnje rasti v I 

Crna Srbija 
SFRJ BiH gora Hrvatska Makedonija Slovenija izven SAP Kosovo Vojvodina 

Fizični obseg industrijske 
proizvodnje 
I-VII.1988/I-VII.1987 

Zaposleni (družbeni sektor) 
I.-V.1988/1.-V.1987 

Izvoz blaga - skupaj x! 
I.-VII.1988/1.-VII.1987 

Izvoz blaga - konvertibila x) 
I.-VII.1988/1.-VII.1987 

Uvoz blaga - skupaj xl 
I.-VII.1988/1.-VII.1987 

Uvoz blaga - konvertibila x) 
I.-VII.1988/1.-VII.1987 

Pokritost uvoza z izvozos - 
skupaj x) 
I.-VII.1987 
I.-VII.1988 

Pokritost uvoza z izvozoa 
konvertibila x) 
I.-VII.1987 
I.-VII.1988 

Cene na drobno 
I.-VI.1988/1.-VI.1987 

Cene življenjskih potrebščin 
I.-VII.1988/1.-VII.1987" 

Povprečni noiinalni OD na 
zaposlenega 
I.-V.1988/1.-V.1987 

Povprečni realni OD na 
zaposlenega 
I.-V.1988/1.-V.1987 

-1,8 -1,2 -3,2 -3,8 

5,7 1,7 -2,4 0,6 -0,5 

14,1 4,8 21,0 12,0 23,9 

18,1 12,8 36,9 12,0 36,3 

1,6 -10,4 3,2 -0,5 11,E 

3,5 -13,8 7,5 4,8 17,0 

87,4 115,1 111,6 84,0 67,8 
98,1 134,9 131,6 94,5 75,8 

86,4 121,8 90,8 82,6 
98,6 159,6 114,6 88,3 

157 153 157 158 

77,2 
90,1 

-4,4 

-0,3 

21,1 

22,6 

6,3 

5,6 

99,7 
113,6 

97,2 
112,8 

166 

0,8 2,9 0,4 

1,3 4,2 - 0,1 

11,9 31,7 11,2 

14,7 63,5 18,4 

4,1 -15,8 8,6 

5,6 -18,6 20,1 

98,5 90,7 62,3 
105,9 142,9 63,8 

91,8 
99,7 

153 

60,5 
122,9 

78,0 
77,0 

158 149 

164,9 160,9 165,0 165,2 168,1 176,9 159,6 166,4 161,4 

150,7 150,4 139,5 154,0 140,6 151,5 147,1 148,9 162,5 

-2,1 -0,6 -6,4 -0,4 -10,6 -5,8 -0,3 -6,1 3,4 

x) Podatki v ZDA $ po tekoče« tečaju (predhodni! 
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Tabela 3 

OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA,PORABLJENIH SREDSTEV IN DOHODKA GOSPODARSTVA SLOVENIJE 

V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1988 

-tekoče cene 

-v iilij.din 

I-VI.1987 I-VI.1988 Indeks 

I-VI.88/ 

I-VI.87 

Struktura 

v X 

I-VI.1987 I-VI.1988 

CELOTNI PRIHODEK SKUPAJ 10185542 26052062 255.8 100.0 

1.Prihodki od prodaje na doaačea trgu 

2.Prihodki od prodaje na tujea trgu 

3.Prihodki od predaje trgovskega blaga 

4.Ostali prihodki 

v tea: 

- prihodki od obresti 

PORABLJENA SREDSTVA SKUPAJ 

v tes: 

1.Porabljene surovine in aaterial 

2.Porabljena energija 

3.Transportne storitve 

4.Revalorizacija porabi j.zalog 

surovin in aateriala 

5.Ostali aaterialni stroški 

6.Nabavna vrednost trgovskega blaga 

7.Drugi poslovni stroški 

8.Afflortizacija skupaj 

9.Revalorizacija prodanih 

zalog materiala 

10.Revalorizacija realiziranih 

proizvodov in storitev 

11.Revalorizacijski odhodki,ki niso 

kriti z revalor.prihodki 

12.Revalorizacija trajnih virov posl. 

sreds.,ki breaeni posl.stroške 

13.Povečanje zalog proizv.in 

gotovih proizvodov 

DOSEŽENI DOHODEK 

4480667 11190124 

1051086 3400532 

2854980 

1798809 

79467 

154602 

327889 

1074056 

2801555 

292501 

406056 

12544 

9408 

7193105 

4268301 

237235 

7948276 20096138 

2607118 6791749 

241180 640723 

376418 

667192 

2709535 

7041523 

800519 

932868 

30698 

236754 "562615 

41994 

82722 333859 

298115 833560 

2259756 5965160 

249.7 

323.5 

251.9 

237.3 

298.5 

252.8 

260.5 

265.7 

243.5 

203.5 

252.3 

251.3 

273.7 

229.7 

244.7 

237.6 

446.4 

403.6 

279.6 

264.0 

44.0 

10.3 

28.0 

17.7 

0.8 

78.0 

25.6 

2.4 

1.5 

3.2 

10.5 

27.5 

2.9 

4.0 

0.1 

2.3 

0.1 

0.8 

2.9 

22.2 

43.0 

13.1 

27.6 

16.4 

0.9 

77.1 

26.1 

2.5 

1.4 

2.6 

10.4 

27.0 

3.1 

3.6 

0.1 

2.2 

0.2 

1.3 

3.2 

22.9 
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Tabela 4 

RAZPOREJANJE DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA GOSPODARSTVA SLOVENIJE 

V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1988 

-tekoče cene 

-v ailij.din 

I-VI.1987 I-VI.1988 Indeks Struktura 

I-VI.88/ v X 

I-VI.87 I-VI.1987 I-VI.1988 

DOSEŽENI DOHODEK 2259756 5965160 264.0 

Izguba skupaj 118636 275596 

-nekrita porabljena sredstva 22492 9238 

-nekrite obveznosti iz dohodka 24185 54696 

-nekriti OD in druge obvezn.iz dohodka 71948 211649 

232.3 

41.1 

226.2 

294.2 

100.0 

19.0 

20.4 

60.6 

100.0 

3.4 

19.8 

76.8 

RAZPOREJENI DOHODEK 2349117 6212369 264.5 100.0 100.0 

Obveznosti iz dohodka skupaj 783131 1834732 234.3 33.3 29.5 

l.Del doh.,ki je rezultat izjean.ugod. 

in del doh.za razvojne presti je 540 2703 500.6 0.0 0.0 

2.Obveznosti iz dohodka,ki niso odvisne 

od dohodka - skupaj 308391 1063631 344.9 13.1 17.1 

v tea: 

- obveznosti do delovnih skupnosti 147793 350920 237.4 6.3 5.6 

- plačila obresti 95152 545422 573.2 4.1 8.8 

- nadon.delav. za rac.idr 866 3486 402.5 0.0 0.1 

- kazni,takse,sodni stroški 1460 4546 311.4 0.1 0.1 

- zavarovalne prenije 39161 105990 270.7 1.7 1.7 

- prispevek za SLO in DS 5513 15663 284.1 0.2 0.3 

- druge z zakonoa določene obveznosti 18438 37598 203.9 0.8 0.6 

3.Obveznosti iz dohodka,ki so odvisne 

od dohodka - skupaj 474198 768396 162.0 20.2 12.4 

v tea: 

- obveznosti do delovnih skupnosti 28336 72685 256.5 1.2 1.2 

- prispevek SIS družbenih dejavnosti 182814 245612 134.4 7.8 4.0 

- prispevek za zagotovitev soc.varn. 131405 63527 48.3 5.6 1.0 

- davki iz dohodka 24320 57283 235.5 1.0 0.9 

- prisp.za ohranitev človekovega okolja 17745 41444 233.6 0.8 0.7 

- članarine 5112 18776 367.3 0.2 0.3 

- druga plačila 84455 269060 318.6 3.6 4.3 
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RAZPOREJENI CISTI DOHODEK 1565984 4377635 279.5 66.7 70.5 

Bruto osebni dohodki - skupaj 1204437 3562171 295.8 51.3 57.3 

Bruto osebni dohodki(brez neposr.sk.por. 1203120 3482915 289.5 51.2 56.1 

- neto osebni dohodki 852681 2056683 241.2 36.3 33.1 

- davki in prispevki iz OD 350437 1426232 407.0 14.9 23.0 

Neposredna skupna poraba 1317 79256 6017.9 0.1 1.3 

Investicijska skupna poraba 17900 16375 91.5 0.8 0.3 

Sredstva TOZD za stanov.izgradnjo 53749 130139 242.1 2.3 2.1 

Skupaj bruto OD in skupna poraba v TOZD 1276084 3708776 290.6 54.3 59.7 

AKUMULACIJA 289895 668854 230.7 12.3 10.8 

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO 
PLANIRANJE 
Priloga 

PREGLED NEKATERIH 

NAJPOMEMBNEJŠIH 

EKONOMSKO-POLITIČNIH 
UKREPOV V LETU 1988 

EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

JANUAR 

Ob vztrajanju Slovenije, Ki podobno kot GZJ in SR Hrvatska, 
zahteva vezavo možnosti plačevanja v tujino na realiziran 
devizni priliv, je Zvezni izvršni svet predlagaL, da bi bile 
možnosti plačevanja v tujino le 50% vezane na devizni priliv, 
50% pa na uvozne pravice, vendar tak predlog ni sprejemljiv. 
Zvezni izvršni svet se je zato v januarju odločil za zažasno 
rešitev in dopolnil Zakon o deviznem poslovanju tako, da 
v načelu izboljšuje položaj aktivnih izvoznikov saj jim v »dolo- 
čenem« obsegu (ki tukaj ni določen) omogoča plačevanje 
uvoza za potrebe reprodukcije v prvi prioriteti iz 110. člena 
deviznega zakona. 

FEBRUAR 

Z odlokom je bil operacionaliziran začasni (velja za 1. četrt- 
letje letošnjega leta) pred mesecem sprejeti popravek deviz- 
nega zakona, ki aktivnim izvoznikom omogoča, da v prvi 
prioriteti iz 110. člena deviznega zakona plačujejo uvoz za 
potrebe reprodukcije v višini največ do 25% svoje pravice do 
uvoza in plačila, pomnožene s koeficientom deviznega priliva 
te organizacije za 1987 leto. Glede na to, da je koeficient 
priliva hibrid med prilivom in izvozom, slovensko gospodar- 
stvo tak način zavrača in čimprej zahteva vezavo na devizni 
priliv v tekočem letu. Zvezi izvršni svet namerava namesto 
sprejemljivega predloga začasno rešitev podaljšati še za en 
kvartal. Is navodila za izračunavanje obsega plačevanja uvo- 
žene opreme v konvertibilnih devizah v tem letu izhaja, da 
lahko organizacije združenega dela v 1988. letu uvozijo več 
opreme kot leto prej. Kriteriji za uvoz opreme so ostali vsebin- 
sko enaki, vendar pa je letos možno uvoziti opremo v višini 
45% od amortizacije v letu 1987 (lani je bilo 31%) ter v višini 
12% od ustvarjenega konvertibilnega izvoza v lanskem letu 
(lani je bilo 9%). Kljub večjim možnostim za uvoz opreme 
v letošnjem letu, še vedno menimo, da bi morala biti pri 
možnostih uvoza opreme dana večja teža kriteriju konvertibil- 
nega izvoza. Ob tem tudi ne gre pozabiti, da je gotovinski 
uvoz opreme omejen na 100.000 $, vsa ostala pa se mora 
praviloma uvažati za ne ravno poceni kredite. 

MAJ 

Ukinjen je bil odlok o vrstnem redu plačevanja v tujino po 
110. čl. Zakona o deviznem poslovanju in spremenjena je bila 
uredba o delovanju deviznega trga, s čimer so v večji meri 
odpravljene težave pri plačilih v tujino. 

Z dopolnitvami carinskega zakona se opredeljuje vrsta 
določil, ki predpisujejo oprostitev oziroma znižanje carine pri 
uvozu blaga in storitev (npr. organizacije, ki opravljajo za 
letališke storitve ne plačajo carine za opremo in nadomestne 
dele, ki se uporabljajo za varnost na letališčih, ne plača se 
carina za opremo in nadomestne dele za preprečevanje pro- 
meta orožja, razstreliva, mamil itd., za zdravila, ki jih za 
osebno uporabo prejmejo državljani iz tujine itd.). 

Z odlokom o metodologiji za oblikovanje tečaja dinarja se 
določa prilagajanje tečaja dinarja v skladu z relativnimi raz- 
merji cen na drobno na domačem trgu in tujem trgu in 
medvalutnimi razmerji na zunanjih deviznih trgih, ob upošte- 
vanju plačilno bilančnih razmerij in ponudbe ter povpraševa- 
nja po devizah na enotnem deviznem trgu. Kontinuirano ures- 
ničevanje politike realnega tečaja dinarja bo zvezni izvršni 
svet zagotovil z določanjem realne margine v višini 10%; ta se 
določa v odstotkih glede na stanje tečajev na določen dan. 

Določen je tudi način oblikovanja tečaja dinarja za obra- 
čunski dolar, ki se oblikuje dnevno tako, da se srednji tečaj 
USD, oblikovan za tisti dan zmanjša za 5%. 

Z odloki o vračilu davščnih, carinskih in drugih dajatev ter 
ukrepih za stimuliranje izvoza so bile močno znižane stopnje 
(v povprečju na 6-7%) za stimuliranje izvoza. 

Z odlokom je bilo določeno, da narodna banka republike 
oz. avtonomne pokrajine lahko pri rednem poslovanju s tujino 
enkratno dovoli podaljšanje roka vnosa deviz (42.člen zakona 
o deviznem poslovanju). To podaljšanje znaša za evropske in 
sredozemske dežele do 45 dni, za prekomorske pa do 60 dni. 
Poleg tega pa so možne tudi izjeme kot so: vojno stanje 
v državi kupca, pogrešano ali poškodovano blago na poti, 
spori o cenah, kakovosti in količini dobavljenega blaga, 
postopki prisilne poravnave. V teh primerih gre lahko za 
odstopanja od teh predpisanih rokov. 

Po spremembi letošnje jugoslovanske resolucije so bili 
(glede na določila iz februarja) spremenjeni deleži v okviru 
pravic za uvoz opreme, po katerih je možno uvoziti opremo 
v višini 42% v preteklem letu obračunane amortizacije ter 15% 
od konvertibilnega izvoza v preteklem letu. 

JULIJ 

Z odlokom o plačilu takse za uvoženo blago se predpisuje 
plačilo posebne takse za uvoženo blago od carinske osnove 
v višini 4,8% oziroma 10% za večino predmetov zabavne 
elektronike. Pri uvozu opreme in reprodukcijskega materiala 
na kredit pa je ta taksa znižana na 0-3,5% - odvisno od roka 
vračila kredita. Pri uvozu opreme znaša 3,5%, oziroma pri 
reprodukcijskem materialu 2,5% če je vračilna doba 3-6 
mesecev, če pa je doba vračanja kredita daljša od 3 let pri 
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opremi oz. od 1 leta pri reprodukcijskem materialu pa velja 
oprostitev plačila te takse v celoti. Navedeno takso je 
potrebno plačevati tudi pri uvozu v okviru ramplacementa ter 
uvozu za potrebe zdravstva, znanstveno-raziskovalne, učne 
ter kulturne dejavnosti ter za uvoz, ki ga realizirajo zdomci in 
tuji državljani, za kar je do sedaj veljala oprostitev. 

AVGUST 

Z namenom doseči večji vpliv uvoženega blaga na cene in 
preskrbljenost domačega trga in preprečevanje monopolistič- 
nega obnašanja organizacij združenega dela v prometu blaga 
za široko potrošnjo je bil sprejet odlok o uvozu blaga za 
intervencijo na domačem trgu do višine 400 mio USD , po 
katerem je omogočen interventni uvoz končnih izdelkov za 
široko potrošnjo brez plačila uvoznih dajatev, ter uvoz surovin 
in repromateriala za proizvodnjo le-teh brez plačila carine in 
dela uvoznih dajatev. 

KREDITNO MONETARNA POLITIKA 

JANUAR 

Do sprejetja Odloka o uresničevanju ciljev in nalog skupne 
emisijske in denarne politike za leto 1988 se je podaljšala 
veljavnost Odloka iz leta 1987. 

Za nekatere zunanje kredite, pokriva NBJ tečajne razlike iz 
posebej zbranih sredstev. V januarju se je kritje tečajnih razlik 
razširilo še na banke-garante za Feni in na nekatere obvezno- 
sti, nastale v letih 1980 do 1982 do tujih železniških uprav. Za 
leto 1988 potrebuje NBJ 402 milijarde din. Eden od virov so 
tudi prispevki republik - za leto 1988 znaša obveznost repu- 
blik 95 milijard din. 

Do konca maja veljajo nove obrestne mere, ki jih NBJ 
plačuje bankam za pri njej deponirana devizna sredstva obča- 
nov. Za dinarsko protivrednost teh deviznih sredstev plačuje 
NBJ 6% obrestno mero. Banke pa plačujejo NBJ za kredite 
prejete iz naslova deviznih sredstev občanov obresti v višini 
eskontne stopnje. Eskontna stopnja za januar znaša 108%. 

FEBRUAR 

V tem mesecu je sprejet Odlok o uresničevanju ciljev in 
nalog... 

Obvezna rezerva od rasti nekaterih kreditov za izvoz se je 
nekoliko znižala. Od kreditov danih kmetijstvu za odpravo 
elementarnih nesreč, pa je ukinjena. Tudi obvezna rezerva na 
depozite se je spremenila - na depozite za stanovanjsko 
gradnjo ni več 11% temveč 2% obvezna rezerva. 

Eskontna stopnja za februar znaša 48%. 

MAREC 

Za marec znaša stopnja revalorizacijskih obresti 99%, 
eskontna stopnja NBJ pa znaša 101%. Povečala se je tudi 
obrestna mere za zamudne obresti, ki znaša 50 % nad 
eskontno stopnjo (za marec je to 151%). 

APRIL 

Za april je bila določena 111% stopnja revalorizacijskih 
obresti in 113% eskontna stopnja NBJ. 

MAJ 

Obvezna rezerva bank pri NBJ se je povečala od 11% na 
13% vseh depozitov na vpogled,dočim je bila obvezna rezerva 
na kredite ukinjena. Eskontna stopnja NBJ je znašala v maju 
117%, revalorizacijska stopnja pa je bila 115 %. Tudi obrestna 
mera za sredstva deponirana pri NBJ se je povečala in sicer, 
od 65 % eskontne stopnje kot je znašala prej na 100 
% eskontne stopnje. Spremenil se je zakon o celotnem pri- 
hodku in dohodku, tako da se obračunavajo obresti za kratko- 
ročne kredite in depozite na vpogled po nominalni obrestni 
meri, ki se ne pripiše glavnici. Obrestna mera za kredite nad 
1 letom in za depozite nad 3 meseci pa se glavnica vsak 
mesec revalorizira in na tako izračunano novo glavnica se 
nato izračunajo realne obresti. 

Dopolnjen je bil odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske 
politike, kjer je bilo določeno, da se sme neto domača aktiva 
bank povečati od januarja do junija za 11,6%; od januarja do 
septembra za 16,4%; in v vsem letu za 25,5%. 

JUNIJ 

V juniju je bil potrjen zaključni račun prihodkov in odhod- 
kov NB Slovenije za leto 1987 in poračunani ter vrnjeni pre- 
sežki v višini 16.248 mio din (474 mio din je bilo porabljeno za 
pospeševanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja 
v obmejnem območju in z deželami v razvoju, ostalo v višini 
15.774 mio din pa je bilo porabljeno za blagovne rezerve). 

Eskontna stopnja NBJ je znašala v juniju 66%. Tudi revalori- 
zacijska stopnja se je prepolovila, tako da je znašala le 56%. 

Obvezna rezerva bank se je ponovno povečala, tako da 
znaša zdaj 14% depozitov na vpogled. V juniju je Svet guver- 
nerjev, po skoraj polletnem premoru, ponovno omejil rast 
bančnih plasmajev, ki so smeli na dan 30. junija 1988 znašati 
največ 30% več od doseženega stanja konec leta 1987. V juliju 
ta ukrep ni več veljal. 

JULIJ 

Z julijem je bila postavljena nova metodologija za izračun 
eskontne stopnje NBJ — določa se na osnovi povprečnega 
porasta cen na drobno v preteklih 3 mesecih (prej: v prete- 
klem mesecu). Zato je znašala eskontna stopnja NBJ le 237% 
(po prejšnji metodologiji bi znašala 895%). 

Dopolnjen je bil pravilnik o načinu revalorizacije sredstev. 
Tako banke zdaj revalorizirajo kredite do 1 leta po eskontni 
stopnji NBJ, depozite na vpogled in vezane do 3 mesecev pa 
po dogovorjeni stopnji, ki mora biti v skladu z zveznimi 
predpisi. Depozite nad 3 mesece in kredite nad 1 leto revalori- 
zirajo banke mesečno, na osnovi porasta cen na drobno 
v tekočem mesecu. 

Za julij je bila določena 237 % eskontna stopnja NBJ. 

AVGUST 

Za avgust je bila določena 288 % eskontna mera NBJ. 
Dopolnjen je bil zakon o celotnem prihodku in dohodku, 

tako da se obveznosti in terjatve revalorizirajo na osnovi 
porasta cen na drobno iz predhodnega meseca. 

POLITIKA CEN 

JANUAR 

Z zveznim odlokom o najvišji ravni cen zvišane cene mleka, 
hrane za dojenčke, zdravil in kave. Z občinskimi odloki o dolo- 
čitvi najvišjih cen omogočeno samostojno oblikovanje cen na 
področju turizma, dela tehničnih in poslovnih storitev, dela 
storitev s področja znanosti, kulture in izobraževanja. Za 
določene finančne, tehnične, poslovne in kulturne storitve 
omogočeno povišanje cen. 

FEBRUAR 

Z republiškim odlokom o določitvi najvišjih cen povišane 
cene RTV naročnine in prekladalnih storitev ter omogočeno 
samostojno oblikovanje cen za loterije in stave ter cene stori- 
tev raziskovalno-razvojnega dela. Z občinskimi odloki o dolo- 
čitvi najvišjih cen omogočeno povišanje cen obrtnih in oseb- 
nih storitev, družbenega varstva otrok in mladine in stanarin 
ter omogočeno samostojno oblikovanje cen storitev na 
področju izobraževanja, znanosti, kulture in informacij. 

MAREC 

Z zveznim odlokom določena najvišja raven cen v 18 pano- 
gah za 48 podskupin proizvodov in omogočeno povišanje 
med 9 do 35%, pretežno pa med 10 do 20% (popravki cen so 
se nanašali na okoli 17% vrednosti slovenske industrijske 
proizvodnje). Z republiškim odlokom omogočeno povišanje 
cen servisnih storitev. 
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APRIL 

Z zveznim odlokom določene zaščitne cene nekaterih kme- 
tijskih proizvodov (sončnice, soja, sladkorna pesa)za leto 
1988. Z občinskimi odloki omogočeno samostojno oblikova- 
nje cen m2 stanovanj, storitev v cestnem prometu, rečnega in 
jezerskega prometa, zdravstvenega in socialnega varstva, 
povišanje cen družbenega varstva otrok in mladine. 

MAJ 

Z odlokom so bile določene najvišje ravni cen zemeljskega 
plina. Po 27. maju so prenehali veljati ukrepi o »zamrznitvi« 
cen, ki so bili sprejeti 15. novembra 1987. Nov ukrep sprejet 
v dogovoru v MDS 27. maja 1988 je liberaliziral cene za okoli 
60% vrednosti industrijske proizvodnje, medtem ko se za 40% 
še ohranja neposredni nadzor nad cenami industrijske proiz- 
vodnje. Prav tako se ohranja neposredni nadzor cen infra- 
strukturnih dejavnosti kot so PTT storitve, notranji prevoz 
v železniškem prometu, energetika, premog, naftni derivati, 
plin ter nekatera osnovna živila. 

Z zveznim odlokom je Zvezni izvršni svet 27. maja določil 
najvišje ravni cen za 17 podskupin industrijske proizvodnje. 
Določene so bile tudi najvišje ravni cen za elektrogospodar- 
stvo, premogovnike, poštne storitve, železniški promet in 
nekatere kmetijske proizvode. Sprejet je bil odlok o načinu 
oblikovanja cen v prometu na debelo in na drobno ter iz 
uvoza. 

Z zveznim odlokom so bili določeni proizvodi, za katere 
morajo organizacije združenega dela pošiljati Zveznemu 
zavodu za cene obvestilo o cenah in sicer 30 dni pred namera- 
vano spremembo cen ter odlok o dajanju soglasja k cenam. 

Z republiškim in občinskimi predpisi je bilo 20.maja omogo- 
čeno samostojno oblikovanje cen za pretežen del proizvodov 
in storitev iz republiške in občinske pristojnosti ter omogo- 
čeno povišanje cen v cestnem potniškem prometu in časo- 
pisov. 

JUNIJ 

Z občinskimi odloki povečane stanarine in cene komunal- 
nih storitev (za 35%). 

JULIJ 

Z zveznim odlokom določene zaščitne cene kmetijskih pri- 
delkov za leto 1988 ter določene nove cene črne metalurgije, 
koksa in nezgorljivega materiala. 

Z republiškim odlokom omogočeno povišanje RTV naroč- 
nine ter cen storitev v cestnem potniškem prometu. 

AVGUST 

Z zveznim odlokom določene cene jedilnega olja, moke tipa 
»850«, osnovnega kruha, nafte in naftnih derivatov ter zemelj- 
skega plina. Z odlokom Zveznega izvršnega sveta povečane 
kompenzacije pri jedilnem olju, mleku in moki tipa »850«. 
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POPRAVKI! 

V Poročevalcu štev. 22 z dne 2. 8. 1988 je prišlo v naslo- 
vih na prvi in 67. strani do napake in se naslov pravilno 
glasi: 

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjeva- 
nju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo (ESA- 
492) 

Zaradi napake v tiskarni je prišlo tudi do nejasnosti v 19. 
členu zakona, ki se pravilno glasi: 

19. člen 
ZAVEZANCI BODO AKONTACIJE USKLADILI Z OSNOVO 

IZ 2. ČLENA IN STOPNJO IZ 4. ČLENA TEGA ZAKONA ZA 
OBRAČUN OBVEZNOSTI ZA LETO 1988 PO PERIODIČ- 
NEM OBRAČUNU ZA PRVIH DEVET MESECEV LETA 1988 
V PETIH ENAKIH MESEČNIH DELEŽIH DO PREDLOŽITVE 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA 1988. LETO. 

Predlagatelj Predloga zakona o spremembah in dopol- 
nitvah obrtnega zakona (ESA-448) nam je sporočil, da je 
pri prepisovanju besedila prišlo do tehničnih napak in 
bralce prosimo, da jih upoštevajo: 

13. člen 
V tretji vrsti drugega odstavka se beseda »občinski« črta 

in se za besedo »organ« doda beseda »občine«. 

17. člen 
V tretji vrsti drugega odstavka se za besedo »ZAKONI- 

TOST« doda beseda »DELA«. 

Zaradi napake v tiskarni je prišlo še do dveh napak: 
V 90. členu mora biti zadnji odstavek napisan z velikimi 

črkami. V 107. členu pa zadnji del prvega odstavka, ki se 
glasi: KI O TEM IZDA POTRDILO IN JO VPIŠE V REGISTER 
OBRATOVALNIC. 

Zaradi napake predlagatelja nismo prejeli zadnje strani 
predloga zakona, ki jo danes objavljamo v celoti: 

(3) Z DENARNO KAZNIJO NAJMANJ 100.000 DINARJEV 
SE KAZNUJE SAMOSTOJNI AVTOPREVOZNIK, KI 
V VOZILU NIMA OBRTNEGA DOVOLJENJA (drugi ostavek 
121. člena). 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

155. člen 
Predpisi določeni v tretjem odstavku 7. člena, tretjem 

odstavku 94. člena in drugem odstavku 125. člena morajo 
biti izdani v roku 3 mesecev od uveljavitve tega zakona. 

156. člen 
Samostojni obrtniki, ki ob uveljavitvi tega zakona že 

opravljajo dejavnost, morajo uskladiti svoje poslovanje 
s predpisi iz 7. člena in 5. tč. 90. člena do 1. 1. 1989. 

Delovni ljudje in občani, ki opravljajo dejavnost kot 
postranski poklic po 115. in 116. členu morajo uskladiti 
svoje poslovanje s tem zakonom v 6 mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

Delovni ljudje in občani oziroma kmetje, ki sprejemajo 
goste na prenočevanje morajo uskladiti svoje poslovanje 
s tem zakonom v 6 mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Samostojni avtoprevozniki morajo uskladiti svoje poslo- 
vanje z določbo 119. člena tega zakona v 6 mesecih po 
njegovi uveljavitvi. 

157. člen 
Postopki za pridobitev obrtnega dovoljenja, ustanavlja- 

nja pogodbenih organizacij in zadrug ali za opravljanje 
dejavnosti na podlagi priglasitve, ki so Ob uveljavitvi tega 
zakona v teku, se dokončajo po tem zakonu. 

158. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati obrtni 

zakon (Uradni list SRS, št. 1/79, 6/83 in 37/85). 

159. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu SRS. 
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DO INFORMACIJSKO ORGANIZACIJSKO SVETOVANJE 
IN INENIRING — GRAD 

INFORMACIJA BLIŽE OBČANU 

Zvezni zakon o informiranju določa, da morajo občani in 
delegati pravočasno imeti prave podatke, ki so pomembni 
za njihovo samoupravno in delegatsko odločanje. Repu- 
bliški zakon pa, da morajo občine informativno službo 
urediti tako, da so vsi podatki primerljivi in da se njihov 
informacijski sistem povezuje z ostalimi. Pri integralnem 
informacijskem sistemu občine, ki smo ga izdelali v DO 
GRAD, smo pri projektiranju uporabili metodologijo celo- 
vite analize in projektiranja informacijskih sistemov. 

Avtomatizacija informacijskih sistemov v občinah naj bi 
omogočila točne in hitro dostopne podatke. Za avtomati- 
zacijo delovnih procesov je potrebno procese in nanje 
vezane podatkovne razrede obravnavati in organizirati 
v naslednjih celotah: 

- osnovne podatkovne baze intgralnega informacij- 
skega sistema občine (IISO) o fizičnih, pravnih osebah in 
teritorialnih enotah 

- ISDO - sistem za spremljanje dela in odločanja 
- PISO - pravni informacijski sistem občine 
- ISLO - informacijski sistem za ljudsko obrambo 
- ISPL - informacijski sistem za planiranje 
- ISK - informacijski sistem za kadre 

- ISFMP - informacijski sistem za finančno materialno 
poslovanje 

- ISDP - informacijski sistem za družbene prihodke 
- ISPROST - informacijski sistem za prostorske za- 

deve 
- KNIS - knjižnični informacijski sistem 
- iSAPP - informacijski sistem za avtomatizirano 

pisarniško poslovanje ter druge podatkovne evidence. 
Izkušnje kažejo, da informacijskih tokov ni mogoče 

avtomatizirati naenkrat in jih uskladiti z delovnimi procesi. 
Zato bi morali v vsaki občini najprej določiti obseg in 
dinamiko vključevanja v informacijski sistem posameznih 
podsistemov, oziroma njihovo povezovanje v družbeni 
sistem informiranja. 

Celovit informacijski sistem omogoča pregled nad 
podatki za neposredno odločanje, pa tudi za planiranje in 
strateško planiranje. Pri tem je izredno pomembno, da je 
zajemanje podatkov natančno na mestih, kjer nastajajo ter 
upošteva zahteve po enkratnih in sprotnih vnosih po- 
datkov. 

Informatizacija družbene uprave lahko veliko pripomore 
k zahtevani racionalizaciji poslovanja, pripomore k zmanj- 
šanju stroškov in delavcev ter občanom posreduje 
podatke, ki jih zahtevajo. 

DO GRAD organizira predstavitev integralnega sistema 
in nekaterih podsistemov, ki bo 27. 9. 1988 ob 9.30 v Ljub- 
ljani, Vošnjakova 1/13. 
Vse informacije dobite na tel. (061) 328-570. 
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