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SKUPŠČINA SFRJ 
ZVEZNI ZBOR 

AMANDMAJI 

k ustavi Socialistične federativne republike 

Jugoslavije* Beograd, 22. oktobra 1988 

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

AMANDMA IX 

1. Himna Socialistične federativne republike Jugoslavije je 
»Hej, Slovani«. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 8. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA X 

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 nenehno obnavlja, 
povečuje 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 ekonomsko 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 nosilka pravic in obveznosti v pravnem pro- 
metu glede vseh sredstev, s katerimi razpolaga in jih uporab- 
lja v skladu z njihovo naravo in namenom, z ustavo in z za- 
konom. 

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 družbenoekoriom- 
skih odnosov ustvarjajo prihodek s prodajo proizvodov in 
storitev 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 v združenem delu razporejajo za celotno osebno in 
skupno porabo del dohodka, sorazmeren njihovemu pri- 
spevku, ki so ga dali k ustvarjanju dohodka z živim delom in 
upravljanjem družbenih sredstev kot minulim delom delavcev. 

6. Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo 
gospodarske dejavnosti, pridobivajo dohodek z realnim vred- 
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notenjem vseh dejavnikov proizvodnje in poslovanja ter rezul- 
tatov dela na podlagi delovanja tržnih zakonitosti. 

Izjemno delavci v organizacijah združenega dela v gospo- 
darskih dejavnostih, določenih z zakonom, v katerih delova- 
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 smeta spodkopavati s to ustavo določeni samo- 
stojnost in enakopravnost pri pridobivanju dohodka organiza- 
cij združenega dela, ki opravljajo gospodarske dejavnosti. 

Če se z aktom organa družbenopolitične skupnosti spodko- 
pava s to ustavo določena enakopravnost organizacij združe- 
nega dela pri pridobivanju dohodka na trgu, se z aktom te 
družbenopolitične skupnosti hkrati določi in zagotovi 
ustrezna kompenzacija pod pogoji in na način, ki jih določa 
zakon. 

7. Delavci v organizaciji 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 po samoupravnih interesnih skupnostih in drugih obli- 
kah 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 njihovim opravljanjem, 
dohodek 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, dosegajo pri pridobivanju dohodka enak 
družbenoekonomski položaj kot delavci v drugih organizaci- 
jah 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 skladno s samoupravnim 
sporazumom in zakonom ugotavlja in uporablja za razvoj 
organizacije združenega dela, v kateri je bil dosežen, in kadar 
je to z zakonom določeno, za razvoj materialne osnove dela in 
varstvo življenjskega okolja v občini, skupnosti občin, mestni 
skupnosti in republiki oziroma avtonomni pokrajini ali za 
razvoj komunalne infrastrukture. 

9. Z zakonom se lahko pod pogoji, ki jih določa ustava, 
izjemno začasno omeji razpolaganje delavcev v organizacijah 
združenega dela z delom sredstev družbene reprodukcije ali 
določi obvezno združevanje dela teh sredstev za financiranje 
nujnih potreb družbene reprodukcije, določenih z družbenim 
planom republike oziroma avtonomne pokrajine, kadar je 
zadovoljevanje teh potreb nenadomestljiv pogoj za življenje in 
delo občanov ali za 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 ugodnosti. 

Upravljanje dela obvezno združenih sredstev družbene 
reprodukcije temelji na samoupravnih podlagah. 
10. Delavci v organizacijah združenega dela, ki združujejo 
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sredstva ali delo in sredstva zaradi skupnega poslovanja ob 
skupnem riziku, imajo pravico na tej podlagi skupaj in enako- 
pravno, sorazmerno s sredstvi oziroma z delom in sredstvi, ki 
jih združujejo, upravljati to poslovanje, odločati o skupnem 
dohodku in skupnem prihodku, določati obveznosti in odgo- 
vornosti 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. Organizacije združenega dela lahko za razširitev mate- 
rialne osnove 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 lahko na tej pod- 
lagi uveljavijo pravico do vračila vrednosti teh sredstev in do 
nadomestila za njihovo uporabo v odvisnosti od rezultatov, ki 
jih doseže ta organizacija, ter pravico, da so obveščeni 
o rezultatih uporabe teh sredstev, in si pridobijo pravico do 
sodelovanja pri odločanju o nekaterih zadevah v zvezi z upo- 
rabo vloženih sredstev v skladu z zveznim zakonom. 

Organizacija združenega dela lahko zaradi zbiranja ozi- 
roma vlaganja sredstev občanov izdaja tudi vrednostne 
papirje, ki se glasijo na ime ali na prinosnika in na podlagi 
katerih imetniki teh papirjev uveljavljajo pravico do nadome- 
stila za uporabo teh sredstev oziroma tudi pravico do sodelo- 
vanja pri odločanju pod pogoji in na način, ki jih določa 
zvezni zakon. 

Občani lahko obdržijo lastninsko pravico na vloženih sred- 
stvih, razen v primerih, 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 interesno skupnost ter drugo samoupravno 
organizacijo in skupnost ali njihovo združenje, za družbeno- 
politično organizacijo ali drugo družbeno organizacijo in dru- 
štvo lahko oblikujejo delovno skupnost. Delovno skupnost 
lahko oblikujejo tudi delavci v organih družbenopolitičnih 
skupnosti pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Delavci v delovni skupnosti imajo pravico do sredstev za 
osebno in skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu 
ter zasnovami in merili za delitev, ki veljajo v organizacijah 
združenega dela. Ti delavci imajo tudi druge samoupravne 
pravice v skladu z naravo del, ki jih opravljajo, ter odgovor- 
nostjo organizacij, skupnosti in organov, za katere opravljajo 
dela zaradi uresničevanja njihovih funkcij in nalog. 

Na te delovne 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 povečanju 
produktivnosti dela in večjemu uspehu organizacije združe- 
nega dela, njegovo delo v tej organizaciji ni več potrebno, 
dokler se mu ne zagotovi drugo delovno mesto, ki ustreza 
njegovim delovnim zmožnostim, ali se mu na drug način ne 
zagotovi uveljavljanje pravice do dela ali z zakonom določe- 
nih pravic iz dela. 

Z zakonom se v ta namen lahko določi obvezno združevanje 
ali drugačno zagotavljanje sredstev ter predpišejo pogoji in 
način za njihovo uporabo. 

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

AMANDMA XI 

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 odnosih 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 orga- 
nizacija 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. 

Delovno organizacijo lahko ustanovijo organizacije združe- 
nega dela, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skup- 
nosti in druge družbene 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 določa zakon, lahko ustano- 
vijo delovno organizacijo delovni ljudje in občani, da uresni- 
čujejo 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, uresničujejo 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 nosilka vseh pravic in obveznosti 
v pravnem prometu glede vseh sredstev, s katerimi razpolaga 
in jih uporablja. 

S statutom delovne organizacije se lahko določi, da imajo 
določene pravice in obveznosti v pravnem prometu glede 
določenih sredstev, s katerimi razpolagajo in jih uporabljajo, 
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, skupnosti 
in druge oblike organiziranja združenega dela. 

S samoupravnim sporazumom se določi, katere pravice, 
obveznosti in odgovornosti delavcev v delovni organizaciji se 
uresničujejo v sestavljeni organizaciji združenega dela ali 
v drugi obliki organiziranja združenega dela. 

S samoupravnim sporazumom se lahko določi, da ima 
sestavljena organizacija združenega dela ali druga oblika 
organiziranja združenega dela določene pravice in obvezno- 
sti v pravnem prometu glede določenih sredstev, s katerimi 
razpolaga in jih uporablja. 

6. Organizacije združenega dela, ki opravljajo kot enotni 
tehnološki sistem dejavnosti na področju elektrogospodarstva, 
železniškega prometa in poštno-telefonsko-telegrafskega 
prometa, se obvezno združujejo v skupnosti za območje Soci- 
alistične 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 na celotnem 
območju Socialistične federativne republike Jugoslavije 
v skladu s potrebami in interesi družbenoekonomskega raz- 
voja države ter s potrebami in interesi uporabnikov proizvo- 
dov in storitev. 

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

Zvezni zakon ureja pogoje in način za obvezno združevanje 
teh organizacij v skupnosti ter temelje delovanja teh skup- 
nosti. 

Če se te organizacije samoupravno ne združijo v skupnost 
za območje Socialistične federativne republike Jugoslavije ali 
če na samoupravni podlagi ne uredijo ciljev združevanja in 
medsebojni razmerij, določenih s to ustavo, se z zveznim 
zakonom ustanovi skupnost oziroma začasno uredijo ti cilji 
združevanja in medsebojna razmerja. 

Z zveznim zakonom se lahko določi tudi na drugih področ- 
jih obvezno združevanje organizacij združenega dela v skup- 
nosti ter v druge oblike povezovanja in sodelovanja, 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 
se dopolni 2. oddelek I. poglavja drugega dela ustave SFRJ. 

AMANDMA XII 

Neha veljati 43. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XIII 

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

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 so odgovorni 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 vložile sredstva v njene sklade, v odvisnosti od višine 
teh sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi oziroma njenim 
statutom. 

Organ upravljanja banke je zbor banke, ki ga sestavljajo 
delegati ustanoviteljev banke. 

4. Druge osebe, ki vložijo sredstva v sklade banke, si prido- 
bijo status ustanovitelja banke s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, določenimi v aktu o ustanovitvi oziroma sta- 
tutu banke. 

5. Dobiček, ki ga banka doseže s svojim poslovanjem, se 
razporedi s sklepom zbora 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 
in poslovanje banke urejata akt o ustanovitvi banke in njen 
statut. 

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

AMANDMA XIV 

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

Zavarovalno organizacijo ustanovijo družbene pravne osebe 
in z zakonom določene druge osebe z aktom o njeni ustanovi- 
tvi in z vlaganjem sredstev v začetne sklade varnostnih rezerv. 

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

2. Zavarovalno organizacijo upravljajo ustanovitelji organi- 
zacije. 

Pravico do sodelovanja pri upravljanju zavarovalne organi- 
zacije imajo občani in drugi zavarovanci v skladu z aktom 
o njeni ustanovitvi oziroma njenim statutom. 

Organ upravljanja zavarovalne organizacije je skupščina 

organizacije, ki jo sestavljajo delegati ustanoviteljev organiza- 
cije in zavarovancev. 

3. Dobiček, ki ga doseže zavarovalna organizacija, se raz- 
poredi v varnostne rezerve ter na del, ki se izplača ustanovite- 
ljem oziroma vloži v druge sklade organizacije v sorazmerju 
s sredstvi, ki so jih ustanovitelji vložili v organizacije. 

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

AMANDMA XV 

1. Tuja oseba lahko vloži sredstva v organizacijo združe- 
nega dela, banko ali drugo finančno organizacijo, zadrugo ter 
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. 

Kadar to zahteva družbeni interes, se z zveznim zakonom 
lahko izjemno določi, za katere dejavnosti ali posle oziroma 
na katerih področjih tuja oseba ne more ustanoviti lastnega 
podjetja. 

2. Tuja oseba ima pravico, sodelovati pri upravljanju skup- 
nega poslovanja dokler so sredstva vložena, pravico do trans- 
ferja dobička, pravico do vračila vloge in druge pravice, dolo- 
čene s pogodbo. 

Tuja oseba lahko obdrži lastninsko pravico na vloženih 
sredstvih. 

Kadar je tuja oseba ustanovila lastno podjetje, obdrži last- 
ninsko pravico na vloženih sredstvih in ima lastninsko pravico 
na sredstvih, ki jih je to podjetje ustvarilo s svojim poslova- 
njem. 

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. 

4. Zvezni zakon ureja pravni položaj mešanega podjetja, 
banke ali druge finančne organizacije, pogodbene organiza- 
cije združenega dela in lastnega podjetja in pravni položaj 
tuje osebe, ki je samostojno oziroma skupaj z domačimi 
osebami ustanovila te organizacije, ter temeljne pravice in 
obveznosti delavcev, ki so v njih zaposleni. 

5. S tem amandmajem se nadomesti 27. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XVI 

1. Delavci in drugi delovni ljudje imajo pravico, ko je to 
z ustavo določeno pa tudi dolžnost, da neposredno ali po 
svojih organizacijah ali skupnostih s samoupravnim sporazu- 
mom ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti ali druge 
oblike samoupravnega organiziranja, da bi zadovoljevali 
svoje osebne in skupne potrebe in interese ter s temi potre- 
bami in interesi usklajevali delo. 

2. Delavci in drugi delovni ljudje, ki na področjih 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 
enakopravno in skupno odločajo o opravljanju teh dejavnosti 
v skladu s skupnimi interesi, določajo politiko razvoja in 
pospeševanja teh dejavnosti ter 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 samo- 
upravnega organiziranja, v katerih združujejo sredstva v ta 
namen in določajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti ter 
minulega dela svoje skupne in posamične obveznosti in pra- 
vice, ki jih v njih uresničujejo. 

4. Zvezni zakon lahko določi obvezno ustanavljanje 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- 
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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 odnosi svobodne menjave dela, se 
urejajo tako, da se delavcem in drugim delovnim ljudem, ki 
v njih združujejo sredstva, zagotavlja pravica odločanja o teh 
sredstvih, delavcem organizacij združenega dela, ki oprav- 
ljajo dejavnosti na področjih, za katera je bila ustanovljena 
interesna skupnost oziroma druga oblika samoupravnega 
organiziranja, pa pravica da v odnosih svobodne menjave 
dela dosegajo enak družbenoekonomski položaj kot delavci 
v drugih organizacijah združenega dela. 

6. Zakon oziroma odlok skupščine družbenopolitične 
skupnosti, ki temelji na zakonu, določa načela za organizira- 
nje in urejanje medsebojnih razmerij v samoupravni interesni 
skupnosti ali drugi obliki samoupravnega organiziranja, za 
katero je z ustavo določena obvezna ustanovitev. 

Če v roku, ki ga določi skupščina družbenopolitične skup- 
nosti, ni ustanovljena samoupravna interesna skupnost ali 
druga oblika samoupravnega organiziranja, za katero je 
z ustavo določena obvezna ustanovitev, se z zakonom ozi- 
roma odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki 
temelji na zakonu, ustanovi skupnost oziroma drugaoblika 
samoupravnega organiziranja in začasno uredijo njena orga- 
nizacija in medsebojna razmerja v njej. 

7. Ce samoupravna interesna skupnost ali druga oblika 
samoupravnega organiziranja, za katero je z ustavo določena 
obvezna ustanovitev, ne odloči o vprašanju, od katerega je 
bistveno odvisno njeno delo, lahko skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti pod pogoji in po postopku, ki jih določa 
zakon, z odlokom 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, ko so taki ukrepi 
dovoljeni proti organizaciji združenega dela. 

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

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

AMANDMA XVII 

1. Delavci in drugi delovni ljudje s planiranjem dela in razvoja 
organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter s planiranjem gospodarskega in družbe- 
nega razvoja družbenopolitičnih skupnosti v pogojih delova- 
nja tržnih zakonitosti in ekonomske samostojnosti organizacij 
združenega dela ob upoštevanju znanstvenih spoznanj in na 
njih temelječih ocen razvojnih možnosti usmerjajo materialni 
in družbeni razvoj v skladu s svojimi, na samoupravni podlagi 
določenimi skupnimi interesi. ' 

2. Organizacije združenega dela ter 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 obvezno sprejemanje planov. 

3. Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti 
v okviru enotnega tehnološkega sistema, pomembnega za 
vso državo, sprejmejo svoj in skupni razvojni plan v skladu 
s potrebami uporabnikov njihovih proizvodov in storitev ter 
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 ter 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 ustvarjajo s pred- 
pisi in ukrepi pogoje za uresničevanje družbenih planov in so 
za to odgovorni. 

AMANDMA XVIII 

1. Z družbenim sistemom informiranja se zagotavljajo 
usklajeno evidentiranje, zbiranje, obdelava, izkazovanje in 
izmenjava podatkov, dejstev in informacij, ki so pomembni za 
življenje, delo, razvoj in odločanje na vseh področjih družbe- 
nega življenja, ter dostopnost teh podatkov, dejstev in infor- 
macij. 

2. Evidenco, analitične in informativne zadeve o razpolaga- 
nju z družbenimi sredstvi, kontrolo nad pravilnostjo podatkov 
o razpolaganju s temi sredstvi, nad zakonitostjo razpolaganja 
z družbenimi sredstvi in izpolnjevanjem obveznosti organiza- 
cij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti ter druge zadeve, 
ki jih določa zakon, opravlja služba družbenega knjigovod- 
stva. 

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

AMANDMA XIX 

1. Delovni ljudje in občani medsebojno ali z delom delav- 
cev v združenem delu svobodno združujejo svoje delo in 
sredstva oziroma samo delo ali samo sredstva v zadruge ali 
druge oblike združevanja. 

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 ustanavljati kme- 
tijske, obrtne, stanovanjske, hranilno-kreditne in potrošniške 
zadruge, zadruge za izvajanje intelektualnih storitev in druge 
proizvodne ali storitvene zadruge. 

Zadruga je samostojna samoupravna organizacija zadruž- 
nikov. 

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

O sredstvih, ki jih zadruga ustvari s svojim poslovanjem, 
odločajo zadružniki samostojno v skladu s statutom zadruge. 

Za razširitev materialne osnove dela lahko zadruga zbira 
denarna in druga sredstva občanov. 

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

AMANDMA XX 

1. Kmetje lahko združujejo svoje delo, zemljišče oziroma 
druga sredstva v kmetijske zadruge in druge oblike združeva- 
nja kmetov ali pa jih lahko združujejo z delavci v organizacijah 
združenega dela. 

2. Kmetje ustanovijo kmetijsko zadrugo z aktom o ustano- 
vitvi, 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, delov- 
nih sredstvih oziroma drugih sredstvih, ki jih združijo v kmetij- 
sko zadrugo. 

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

4. Dobiček, ki ga zadruga doseže s svojim poslovanjem, 
razporedijo člani zadruge na sredstva, ki jim gredo glede na 
prispevek, ki so ga dali k ustvarjanju tega dobička s svojim 
delom in sredstvi, združenimi v zadrugo, in na sredstva, ki se 
vnesejo v sklade zadruge, ter na sredstva za druge potrebe. 
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5. Zadružnik, ki je svoje delo, zemljišče oziroma druga 
sredstva združil v zadrugo, 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 zadrugo, in pravico do dela sredstev v skladih zadruge, 
ustvarjenih z njenim poslovanjem, pod pogoji, ki jih določata 
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 oziroma z osebnim 
delom in 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 za doseženimi rezultati svojega 
dela in na tej podlagi zadovoljujejo svoje osebne in družbene 
potrebe ter da si na podlagi svojega prispevka zagotavljajo 
svojo socialno varnost po načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

3. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost 
z osebnim delom, svobodno združujejo svoje delo in sredstva 
oziroma samo delo ali samo sredstva v različne oblike združe- 
vanja. Z zakonom se lahko določijo pogoji za tako združe- 
vanje. 

4. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost 
z osebnim delom, lahko neposredno ali po oblikah svojega 
združevanja združujejo svoje delo in sredstva oziroma samo 
delo ali samo sredstva z organizacijami združenega dela 
v različnih oblikah kooperacije in trajnejšega sodelovanja. 

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 skupaj ustvarjenem dohodku in so udeleženi pri njegovi 
delitvi glede na svoj prispevek k ustvarjanju tega dohodka. 

5. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost 
z osebnim delom, lahko zaposlujejo delavce v mejah, ki jih 
določa zakon. 

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 zaposlujejo ti 
delovni ljudje zagotovljene pravice do sredstev za zadovolje- 
vanje osebnih in skupnih potreb ter druge pravice, ki jih 
določa zakon. 

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 se 
nadomesti z naslovom »Samostojno osebno delo«. 

AMANDMA XXII 

1. Delovni človek lahko ustanovi pogodbeno organizacijo 
združenega dela ter 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 udeležbe v dohodku 
v skladu z načeli, ki veljajo za združevanje družbenih sredstev 
v organizacijah združenega dela, ter pravica, da ponovno 
vloži sredstva. 

V pogodbeno organizacijo združenega dela lahko združijo 
sredstva tudi drugi delovni ljudje in občani. 

2. S tem amandmajem se nadomestita prvi in tretji odsta- 
vek 67. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXIII 

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 se nadomestita prvi in drugi odstavek 80. člena ustave 
SFRJ. « 

AMANDMA XXIV 

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 
odločajo delavci v organizacijah združenega dela z referendu- 
mom in z drugimi oblikami osebnega izjavljanja. S statutom 
se določi, kdaj je odločitev sprejeta. 

2. V organizaciji združenega dela se oblikuje 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 
samoupravne sporazume, odloča o planiranju dela in razvoja, 
določa temelje poslovne politike, voli, imenuje in razrešuje 
poslovodne in izvršilne organe ter usmerja in kontrolira nji- 
hovo delo in opravlja druge zadeve, ki jih določa statut orga- 
nizacije 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 oblikujejo skupni organ za upravljanje zadev skup- 
nega pomena. 

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

Sestava delavskega sveta organizacije združenega dela 
mora ustrezati socialni sestavi delavcev v organizaciji združe- 
nega 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 odgovorni za svoje delo. 

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

Poslovodni organ izvršuje sklepe delavskega sveta in odlo- 
čitve, 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. 

Z zakonom se lahko določijo pogoji, pod katerimi je lahko 
poslovodni organ razrešen še pred iztekom časa, za katerega 
je bil imenovan. 

6. Delavci v delovnih skupnostih uresničujejo samouprav- 

AMANDMA XXI 
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Ijanje v skladu z naravo del, ki jih opravljajo, z interesi, zaradi 
katerih so bile delovne skupnosti oblikovane, in v skladu 
z zakonom. 

7. S 1. točko 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 se 
dopolni I. poglavje drugega dela ustave SFRJ. 

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

AMANDMA XXI/ 

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 zaupajo 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 
zaupajo mestni skupnosti tudi druge pravice in dolžnosti. 
Republika oziroma avtonomna pokrajina lahko zaupa mestni 
skupnosti določene zadeve iz svoje pristojnosti. 

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

AMANDMA XXVI 

1. Delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah 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) delavci v delovnih skupnostih ter aktivne vojaške osebe 
in civilne osebe v službi v oboroženih silah Socialistične 
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 imajo lastninsko 
pravico, delavci, ki so pri njih zaposleni, in delavci, s katerimi 
združujejo svoje delo in sredstva, organizirani v zadruge in 
druge z zakonom določene oblike združevanja, a|i so v odno- 
sih 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 
v delovni skupnosti z manjšim številom delavcev opravljajo 
funkcijo delegacije vsi delavci. 

Delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih lahko s sta- 
tutom določijo, da opravlja funkcijo delegacije 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 krajevne skupnosti ali 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 krajevne 
skupnosti ali 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 
v ustrezne zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti in 
sodelujejo pri določanju kandidatov na način, ki ga določa 
zakon. 

Na listi kandidatov mora biti število določenih kandidatov 
za delegate 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 zaradi oblikovanja skupnih stališč 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 ter drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih neposredno in s tajnim glasovanjem ali pa 
delegirajo delegate v ta zbora 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 ter dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki so pove- 
zane predvsem z delom in odnosi v družbeni reprodukciji, 
neposredno in s tajnim glasovanjem na način, ki ga določata 
ustava in zakon. 

5. Družbenopolitične organizacije v okviru Socialistične 
zveze delovnega ljudstva z dogovorom določijo listo kandida- 
tov za delegate v družbenopolitični zbor skupščine družbeno- 
politične skupnosti izmed svojih članov na podlagi kandida- 
cijskega 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 skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti neposredno, s splošnim in 
tajnim glasovanjem. 

6. Delegat, izvoljen z neposrednim in tajnim glasovanjem, 
ima pravice in dolžnosti člana delegacije samoupravne orga- 
nizacije, skupnosti oziroma družbenopolitične organizacije. 

7. Skupščina družbenopolitične skupnosti voli oziroma 
imenuje nosilce funkcij v državnih organih na podlagi liste, ria 
kateri je število določenih kandidatov večje od števila, ki se 
voli oziroma imenuje, če za posamezne funkcije ni z zakonom 
oziroma statutom drugače določeno. 

8. S 1. točko se nadomesti 133. člen; z 2. točko se dopolni 
138. člen; s 3. točko se dopolni 137. člen; s 4. točko se 
nadomesti prvi odstavek 138. člena; s 5. točko se nadomesti 
139. člen; s 6. točko se dopolni 8. oddelek II. poglavja drugega 
dela; s 7. točko se dopolni 94. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XXVII 

1. Zakon ali odlok občinske skupščine, ki temelji na 
zakonu, določa način izvrševanja javnih pooblastil, ki so 
zaupana posameznim organizacijam in skupnostim, ter pra- 
vice skupščin in drugih organov družbenopolitičnih skupno- 
sti glede dajanja smernic tem organizacijam in skupnostim in 

poročevalec 



glede opravljanja nadzorstva v zvezi z izvrševanjem javnih 
pooblastil. 

2. Z zakonom se lahko določi obvezno združevanje ali 
drugačno zagotavljanje sredstev za materialno varnost brez- 
poselnih oseb, prekvalifikacijo delavcev in ustvarjanje ugod- 
nih 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. 

5. Zvezni zakon določa načela o ustanavljanju in sestavi 
rednih sodišč ter 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 neposredno dajati 
obvezna navodila za delo nižjemu javnemu tožilcu, kadar je 
z ustavo določeno, pa tudi drugemu javnemu tožilcu. 

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. člena; z 2. 
točko se dopolni 159. člen; s 3. točko se nadomesti drugi 
odstavek 171. člena; s 4. točko se nadomestita prvi in drugi 
odstavek 207. člena in razveljavi tretji odstavek 207. člena; s 5. 
točko se dopolni 220. člen; s 6. točko se nadomesti drugi 
odstavek 230. člena; s 7. točko se dopolni 235. člen ustave 
SFRJ. 

AMANDMA XXVIII 

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

2. S tem amandmajem se dopolni III. poglavje drugega dela 
ustave SFRJ. 

AMANDMA XXIX 

1. Republike in avtonomni pokrajini lahko pri uresničeva- 
nju neposrednega sodelovanja v mejah 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 spremljajo in spodbujajo sodelovanje 
republik in avtonomnih pokrajin in lahko dajejo pobude za 
sklepanje dogovorov. 

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

odgovornost udeležencev dogovora za njihovo izpolnjevanje. 
3. S tem amandmajem se dopolni 244. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XXX 

1. Odločbe, listine in drugi posamični akti, ki jih izdajo 
državni organi in pooblaščene organizacije, veljajo enako na 
celotnem območju Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije. 

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; z 2. točko se nadome- 
sti drugi odstavek 254. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXI 

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 
družbenih prihodkov kot družbene službe. 

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

Zvezni zakon ureja položaj in temelje delovanja služb druž- 
benih prihodkov. 

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 se dopolni I. poglavje tretjega 
dela ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXII 

■1. Davki iz dohodka oziroma dobička organizacije združe- 
nega dela in druge pravne osebe se plačujejo po predpisih in 
v korist družbenopolitične skupnosti, na katere območju ta 
organizacija oziroma ta oseba ali njuni deli trajno opravljajo 
dejavnost. 

Prispevki iz dohodka organizacije združenega dela in druge 
pravne osebe se plačujejo po sklepu in v korist samoupravne 
interesne skupnosti ali druge oblike samoupravnega organizi- 
ranja, ki zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov ozi- 
roma uporabo storitev, za katere se plačujejo ti prispevki. 

Davki iz osebnih dohodkov oziroma dohodkov delavcev in 
občanov, razen davka od premoženja in dohodka od premo- 
ženja, se plačujejo v skladu z zveznim zakonom po predpisih 
in v korist družbenopolitične skupnosti, na katere območju 
delavec ali občan živi. 

Prispevki iz osebnih dohodkov oziroma dohodkov delavcev 
in občanov se plačujejo v skladu z zveznim zakonom po 
sklepu in v korist samoupravne interesne skupnosti ali druge 
oblike samoupravnega organiziranja, ki delavcu in občanu ali 
njunim družinskim članom zagotavlja zadovoljevanje potreb 
in interesov oziroma uporabo storitev, za katere se plačujejo ti 
prispevki: 

2. S tem amandmajem se nadomesti 266. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXIII 

1. Družbeni plan Jugoslavije, ki se opira na znanstvena spoz- 
nanja in upošteva mednarodne ekonomske odnose in medna- 
rodne obveznosti Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije, določa v pogojih delovanja tržnih zakonitosti in ekonom- 
ske samostojnosti organizacij združenega dela na enotnem 
jugoslovanskem trgu skupno razvojno in ekonomsko politiko 
in usmerja gospodarski in družbeni razvoj Jugoslavije 
v skladu s skupnimi, na samoupravni podlagi določenimi 
interesi delavcev v združenem delu in drugih delovnih ljudi ter 
s skupno dogovorjenimi interesi republik in avtonomnih po- 
krajin. 

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 

poročevalec 9 



in dolžnostmi, določenimi z ustavo, sprejemajo zaradi zago- 
tavljanja pogojev za čim skla'dnejši 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 XXXIV 

1. Ustanovi se poseben sklad federacije za kreditiranje in 
druge oblike spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Sklad spodbuja združevanje dela in sredstev med organiza- 
cijami združenega dela. 

Z zveznim zakonom se določijo gospodarsko manj razvite 
republike in avtonomni pokrajini, stalni viri sredstev sklada, 
posebni pogoji kreditiranja in drugih oblik spodbujanja iz teh 
sredstev ter način poslovanja sklada. 

Za potrebe sklada lahko organi federacije razpisujejo 
obvezna posojila. 

2. S tem amandmajem se nadomestijo prvi, drugi in tretji 
odstavek 258. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXV 

1. Monetarni, devizni in kreditni sistem so enotni. 
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 in skupne temelje kre- 
ditne politike ter zvezne zakone, druge predpise in splošne 
akte na področju monetarnega, kreditnega in deviznega 
sistema ter ji je odgovorna za ta in za enotno izvajanje in 
nenehno spremljanje izvajanja politike in izvrševanja zveznih 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov na teh področjih. 

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 v mejah svojih pravic in 
dolžnosti samostojno 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 za uresničevanje te 
politike Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik 
in narodni banki avtonomnih pokrajin. 

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 zvezni zakon, in druge z zvez- 
nim zakonom določene bančne posle za račun federacije. 

Poslovanje Narodne banke Jugoslavije za račun federacije 
oziroma 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 more ukvarjati z drugo 
dejavnostjo poslovnih bank. 

Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin se ne morejo 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, drugih predpisov in splošnih aktov na področju 
enotnega monetarnega, kreditnega in deviznega sistema, 
odloča svet guvernerjev. Svet guvernerjev sprejema pri odlo- 
čanju o teh zadevah sklepe in ukrepe za njihovo izvajanje. 
Sklepe in druge akte s področja poslovanja Narodne banke 
Jugoslavije, o katerih ne odloča svet guvernerjev, 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 Jugosla- 
vije. 

Guverner Narodne banke Jugoslavije ima pravico zadržati 
izvršitev sklepov in splošnih aktov sveta guvernerjev, če meni, 
da so v nasprotju z določeno politiko ter z zveznimi zakoni, 
drugimi predpisi in splošnimi akti s področja poslovanja 
Narodne banke Jugoslavije, in mora o tem obvestiti Skup- 
ščino 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 sprejme za izvajanje te politike svet 
guvernerjev v mejah pravic in dolžnosti Narodne banke Jugo- 
slavije. 

7. Politično kontrolo 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 drug 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 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 2. oddelek I. poglavja 
četrtega dela ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXVI 

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

Republike in avtonomni pokrajini medsebojno sodelujejo 
pri uresničevanju mednarodnega sodelovanja, z zveznimi 
organi pa usklajujejo svoje mednarodno sodelovanje. Avto- 
nomni pokrajini usklajujeta svoje mednarodno sodelovanje 
tudi z organi Socialistične republike Srbije. 

2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 271. 
člena in dopolni 271. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXVII 

1. Zvezni organi in republiški oziroma pokrajinski organi 
medsebojno sodelujejo in se redno obveščajo o izvrševanju 
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. 
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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 izvršni svet skupščine repu- 
blike oziroma izvršni svet skupščine avtonomne pokrajine. 

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 naj postavi vprašanje odgovornosti pristojnega republi- 
škega ali pokrajinskega organa oziroma funkcionarja, ki vodi 
ta organ. 

Če 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, Zvezni izvršni svet predlaga Skupščini 
SFRJ, naj zahteva, da skupščina republike oziroma skupščina 
avtonomne pokrajine sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili izvr- 
ševanje zveznega zakona, drugega predpisa ali splošnega 
akta, in naj postavi vprašanje odgovornosti pristojnega 
organa oziroma funkcionarja, ki vodi ta organ. Če utegne 
neizvrševanje tega zakona, drugega predpisa ali splošnega 
akta povzročiti hujše škodljive materialne posledice, ogroziti 
življenje in zdravje ljudi ter varnost države ali povzročiti druge 
hujše posledice, Zvezni izvršni svet neposredno zagotovi nje- 
govo izvrševanje in o tem 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 izvajati tudi druge ukrepe inšpekcijskega nadzor- 
stva, določene z zveznim zakonom. 

Zvezni upravni organi neposredno opravljajo inšpekcijske 
zadeve pri izvrševanju zveznih zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov, za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni 
organi s pooblastili, ki jih določi zvezni zakon, če opravljanje 
inšpekcijskih zadev z zveznim zakonom ni zaupano drugim 
organom. 
6. S 1. do 4. točko in s prvim odstavkom 5. točke se nadome- 
stijo tretji in četrti odstavek 273. člena in 275. člen; z drugim 
odstavkom 5. točke se nadomesti četrti odstavek 364. člena 
ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXVIII 

1. Skupni obseg sredstev za financiranje Jugoslovanske ljud- 
ske armade se določi za obdobje za katero se sprejema 
srednjeročni družbeni plan Jugoslavije, v odstotku od narod- 
nega dohodka Jugoslavije za zadevno obdobje v skladu s tem 
srednjeročnim družbenim planom, po planu razvoja, izgrad- 
nje in opremljanja Jugoslovanske ljudske armade. Na tej 
podlagi se vsako leto v proračunu federacije zagotavljajo 

sredstva za financiranje Jugoslovanske ljudske armade 
v odstotku od uresničenega narodnega dohodka. 

2. Zaradi zagotavljanja stabilnosti financiranja Jugoslovan- 
ske ljudske armade se lahko z zveznim zakonom v okviru 
proračunskih prihodkov federacije določijo za financiranje 
Jugoslovanske ljudske armade poseben davek od prometa 
proizvodov in storitev ter drugi namenski viri, če je zaradi 
zagotovitve potrebnega zneska sredstev nujno, pa tudi drugi 
davki v okviru temeljev davčnega sistema, do odstotka, dolo- 
čenega v srednjeročnem družbenem planu Jugoslavije, s tem 
da ostane udeležba posamezne republike in avtonomne 
pokrajine pri financiranju funkcij federacije v okviru določe- 
nega razmerja. 

3. S 1. točko se nadomesti zadnji stavek tretjega odstavka 
279. člena; z 2. točko se dopolnita drugi odstavek 264. člena 
in drugi odstavek 279. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA XXXIX 

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 znanstveno-tehnološkega razvoja Ju- 
goslavije; 

(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 teme- 
lje kreditne politike; 

(5) ureja temelje davčnega sistema - vire, vrste, zavezance 
in osnove - ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslo- 
vanskega 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 temelje pravnega položaja in poslovanja organiza- 
cij združenega dela in drugih subjektov tržnega poslovanja na 
enotnem gospodarskem območju Jugoslavije; 

(10) ureja enoten način izkazovanja družbenega proizvoda; 
(11) ureja in zagotavlja upravljanje in razpolaganje z druž- 

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

(12) ureja himno Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije; 

(13) ureja temelje sistema varstva in zboljševanja življenj- 
skega okolja ter varstvo in zboljševanje življenjskega okolja, 
ki sta pomembni 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; ureja promet in prevoz 
razstreliv ter radioaktivnih in drugih nevarnih snovi in njihovo 
odlaganje ter prevoz vnetljivih tekočin in plinov ter opravlja 
nadzorstvo nad izvrševanjem zveznih predpisov na teh po- 
dročjih; 

(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, 
pomembne za vso državo; 

(16) ureja in zagotavlja sistem izvrševanja kazenskih sank- 
cij zoper obsojene aktivne vojaške osebe in tujce; 

(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 kakovo- 
sti proizvodov, blaga in storitev; 
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(18) ureja temelje raziskovanj atmosfere in temelje mete- 
orološke in hidrološke dejavnosti, pomembne za vso državo; 

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

2. S (1) podtočko 1. točke se dopolni prvi odstavek 281. 
člena; z (2), (3), (5), (6), (7) in (10) podtočko se dopolni 5. točka 
prvega odstavka 281. člena; s (4) podtočko se nadomestijo 
besede »ureja temelje kreditnega in bančnega sistema« v 5. 
točki prvega odstavka 281. člena; z (8) podtočko se nadome- 
stijo besede »položaj in temelje delovanja službe družbenega 
knjigovodstva« v 5. točki prvega odstavka 281. člena; z (9) 
podtočko se nadomesti stavek »ureja temelje pravnega polo- 
žaja in poslovanja organizacij združenega dela in organizacij 
poslovnega združevanja na enotnem gospodarskem območju 
Jugoslavije« v 5. točki prvega odstavka 281. člena; z (11) 
podtočko se nadomesti stavek »ureja upravljanje in razpola- 
ganje z družbenimi sredstvi, ki se uporabljajo v Jugoslovanski 
ljudski armadi in za njene potrebe« v 6. točki prvega odstavka 
281. člena; z (12) podtočko se nadomesti stavek »določa 
himno Socialistične federativne republike Jugoslavije« iz 9. 
točke prvega odstavka 281. člena; s (13) podtočko se nado- 
mestijo stavki »ureja varstvo in zboljševanje človekovega oko- 
lja, ki sta pomembni za vso državo in mednarodno skupnost«, 
»ureja promet s strupi ter proizvodnjo in promet z mamili« in 
»ureja promet in prevoz razstreliv ter radioaktivnih in drugih 
nevarnih snovi in prevoz vnetljivih tekočin in plinov, kadar je 
to pomembno za vso državo« v 10. točki prvega odstavka 281. 
člena in se dopolni 10. točka prvega odstavka 281. člena; 
s (14) podtočko se nadomesti stavek »ureja temelje režima 
voda, ki so v interesu dveh ali več republik oziroma avtonom- 
nih pokrajin« 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 se nadomesti prvi 
stavek 15. točke prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ. 

Razveljavi se 5. točka prvega odstavka 281. člena ustave 
SFRJ, ki se glasi: »ureja obvezno združevanje organizacij 
združenega dela v skupnosti, kadar to zahteva tehnološka 
enotnost sistema na posameznih področjih in kadar je to 
pomembno za vso državo«. 

AMANDMA XL 

1. Zvezni zbor sestavlja po trideset delegatov delovnih ljudi in 
občanov iz samoupravnih organizacij in skupnosti in družbe- 
nopolitičnih organizacij iz vsake republike oziroma po dvajset 
delegatov iz vsake avtonomne pokrajine. 

Več kot polovico delegatov v Zveznem zboru sestavljajo 
delegati iz združenega dela. 

Delegatsko volilno enoto v republikah in avtonomnih pokra- 
jinah za delegate v Zveznem zboru, določeno z zakonom, 
sestavljajo delovni ljudje in občani v samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah iz ene 
ali več občin. 

Način oblikovanja delegatskih volilnih enot in način obliko- 
vanja in dela konference delegacij v delegatskih volilnih eno- 
tah 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 Zveznem zboru predlagajo v dele- 
gatski volilni enoti delovni ljudje in občani ter delegacije 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in družbe- 
nopolitičnih organizacij v okviru Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva izmed delovnih ljudi in občanov njihove dele- 
gatske volilne enote. 

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

Delegate za Zvezni zbor volijo delovni ljudje in občani 
v delegatski volilni enoti neposredno, s splošnim in tajnim 
glasovanjem. 

2. Delegacijo skupščine republike oziroma skupščine avto- 
nomne pokrajine v Zboru republik in pokrajin sestavlja več 
kot 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- 
stveno-tehnološkega razvoja Jugoslavije; 

2) določa politiko in sprejema zvezne zakone, ki urejajo 
odnose na področjih: monetarnega sistema in emisije 
denarja, deviznega sistema, zunanjetrgovinskega prometa, 
kreditnih in drugih ekonomskih 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 proizvodov in storitev; kreditiranja in 
drugih oblik spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; določanja pri- 
hodkov, ki jih uresničujejo družbenopolitične skupnosti 
z obdavčevanjem proizvodov in storitev v prometu; omejitve 
trga ter svobodnega prometa blaga in storitev; temeljev, oblik 
in načina kompenzacij; temeljev davčnega sistema (vire, 
vrste, zavezance in osnove), ki so pomembni za delovanje 
enotnega jugoslovanskega trga; obveznega združevanja 
organizacij združenega dela, ki opravljajo kot enotni tehnolo- 
ški sistemi dejavnosti na področjih elektrogospodarstva, 
železniškega prometa in poštno-telefonsko-telegrafskega 
prometa; obveznega združevanja organizacij združenega 
dela v skupnosti ter druge oblike povezovanja in sodelovanja 
tudi na drugih področjih, kadar je tehnološka enotnost siste- 
mov na teh področjih pomembna za vso državo; sistema in 
virov sredstev za financiranje federacije; 

3) določa za vsako leto skupni obseg proračunskih prihod- 
kov federacije; določa skupni obseg sredstev za financiranje 
Jugoslovanske ljudske armade za obdobje, za katero se spre- 
jema srednjeročni družbeni plan Jugoslavije, in sprejema 
zvezne zakone, s katerimi se določajo posebni davek od 
prometa proizvodov in storitev, drugi namenski viri ter drugi 
davki v okviru temeljev davčnega sistema; 

4) daje avtentično razlago zveznih zakonov, ki jih sprejema. 
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 predlog zakona oziroma drugega splošnega 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 
oziroma drugega splošnega akta v celoti. 
6. Če se do dneva ko bi moral biti sprejet proračun federacije, 
ne doseže soglasje skupščin republik in skupščin avtonomnih 
pokrajin glede skupnega obsega sredstev za financiranje 
federacije, se do določitve skupnega obsega teh sredstev 
potrebe federacije začasno financirajo na podlagi proračuna 
iz prejšnjega leta, za financiranje Jugoslovanske ljudske 
armade pa se na predlog Predsedstva SFRJ določijo sredstva 
v znesku do ustreznega dela skupnega obsega sredstev iz 
srednjeročnega planskega obdobja za zadevno leto. 

7. 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. 

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

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

1. Predsedstvo SFRJ sestavljajo po en član iz vsake repu- 
blike in avtonomne pokrajine, ki ga voli skupščina republike 
oziroma skupščina avtonomne pokrajine s tajnim glasova- 
njem na skupni seji vseh zborov skupščine na predlog Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva republike oziroma avto- 
nomne pokrajine. Predlog se daje po izvedenem predhodnem 
postopku izjavljanja o kandidatih za člane Predsedstva SFRJ 
v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Jugoslavije. 

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

Skupščina republike oziroma skupščina avtonomne pokra- 
jine lahko na lastno pobudo, na predlog Socialistične zveze 
delovnega ljudstva republike oziroma avtonomne pokrajine 
ali na predlog Skupščine SFRJ po izvedeni predhodni raz- 
pravi v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Jugoslavije raz- 
reši člana Predsedstva SFRJ pred iztekom časa, za katerega 
je bil izvoljen. 

3. Med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti izdaja 
Predsedstvo SFRJ na svojo pobudo ali na predlog Zveznega 
izvršnega sveta uredbe z zakonsko močjo o vprašanjih iz 
pristojnosti Skupščine SFRJ ter voli oziroma imenuje in razre- 
šuje funkcionarje, 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 
izjemno, dokler traja 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 oganov. 

4. S 1. točko se nadomesti 1. točka amandmaja IV k ustavi 
SFRJ; z 2. točko se dopolni 324. člen; s 3. točko se nadomesti 
317. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XLII 

Nehajo veljati 4. točka 288. člena; 7. točka 315. člena; prvi in 
drugi odstavek 332. člena ustave SFRJ; 2. in 3. točka amand- 
maja IV k ustavi SFRJ. 

AMANDMA XLIII 

1. Zvezni izvršni svet sestavljajo predsednik, določeno šte- 
vilo članov in zvezni sekretarji ter drugi funkcionarji, ki vodijo 
zvezne upravne organe, določene z zveznim zakonom: 

Pri izvolitvi članov Zveznega izvršnega sveta in imenovanju 
zveznih sekretrjev in drugih funkcionarjev, ki vodijo zvezne 
upravne organe in ki so člani Zveznega izvršnega sveta, se 
upošteva enakopravna zastopanost republik in ustrezna 
zastopanost avtonomnih pokrajin. 

2. S tem amandmajem se nadomestita prvi in četrti odsta- 
vek 348. člena ustave SFRJ. 

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

zakon, na zadnji stopnji ali po izrednem pravnem sredstvu 
o sporih, ki nastanejo iz protiustavnih in protizakonitih posa- 
mičnih aktov in dejanj, s katerimi se spravljajo oganizacije 
združenega dela ali delovni ljudje glede na sedež oziroma 
stalno prebivališče v neenakopraven položaj na enotnem jugo- 
slovanskem trgu ali s katerimi se kako drugače spodkopava 
enotnost jugoslovanskega trga, med drugim tudi o sporih 
o povračilu škode, ki je bila s tem povzročena; 

2) odloča o premoženjskih sporih med federacijo in repu- 
bliko oziroma avtonomno pokrajino ter med republiko ozi- 
roma avtonomno pokrajino in drugo republiko; 

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

4) odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe red- 
nih in samoupravnih sodišč, če tako določa zvezni zakon; 

5) 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; 

6) odloča o sporih o pristojnosti med sodišči z območja 
dveh ali več republik, med sodišči z območja avtonomnih 
pokrajin in sodišči z območja drugih republik ter med voja- 
škimi sodišči in drugimi sodišči; 

7) 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 XLVI 

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

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

3. S 1. točko se dopolni drugi odstavek 387. člena; z 2. 
točko se nadomesti drugi odstavek 1. točke amandmaja VII 
k ustavi SFRJ. 

AMANDMA XLVII 

V 10. členu; v drugem odstavku 12. člena; v prvem odstavku 
45. člena; v prvem odstavku 98. 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 17. členu; v 26. členu; 
v prvem in drugem odstavku 21. člena; v prvem odstavku 33. 
člena; v 89. členu; v četrtem odstavku 116. člena in v prvem 
odstavku 118. člena ustave SFRJ se črta beseda: »temeljna« 
v različnih sklonih. 

V drugem stavku drugega odstavka 108. člena se črtajo 
besede: »delovne organizacije in sestavljene«; v prvem 
odstavku 226. člena se črtajo besede: »o organiziranju in 
izločitvi temeljnih organizacij združenega dela«. 

AMANDMA XLVIII 

Za izvedbo amandmajev od IX do XLVII k ustavi Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije 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 hkrati z amand- 
maji od IX do XLVIII k ustavi Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. 

AMANDMA XLIV 

Nehajo veljati 355., 356. in 357. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA XLV 
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SKUPŠČINA SFRJ 
ZVEZNI ZBOR 

USTAVNI ZAKON Beograd, 22. oktobra 1988 

za izvedbo amandmajev od IX do XLVII k ustavi 

Socialistične federativne republike Jugoslavije 

1. člen 
Amandmaji od IX do XLVII k ustavi SFRJ (v nadaljnjem 

besedilu: 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 združenega 

dela v njihovi sestavi ter sestavljanje organizacije združenega 
dela morajo svoje samoupravne splošne akte uskladiti 
z amandmaji do 31. decembra 1991. 

3. člen 
Določbe amandmajev XXVI in XL, ki se nanašajo na obliko- 

vanje delegacij in izvolitev članov delegacij in delegatov za 
zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti, se uporabljajo 
od volitev v letu 1990. 

4. člen 
Določbe amandmaja XL, ki se nanašajp na trajanje mandata 

predsednika in podpredsednika Skupščine SFRJ ter predsed- 
nikov zborov Skupščine SFRJ, se uporabljajo od 15. maja 
1990. 

5. člen 
Določbe amandmaja XLI, ki se nanašajo na sestavo Pred- 

sedstva SFRJ, in pravico Skupščine SFRJ, da lahko predlaga 
razrešitev člana Predsedstva SFRJ, se uporabljajo od 15. maja 
1989. 

6. člen 
Določba amandmaja XLII, ki se nanaša na prenehanje 

veljavnosti določb ustave SFRJ o Svetu federacije, se uporab- 
lja od 1. januarja 1991. 

7. člen 
Določba amandmaja XLVI, ki se nanaša na trajanje mandata 

predsednika Ustavnega sodišča Jugoslavije, se uporablja od 
15. maja 1990. 

8. 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 izteku obdobja, za 
katero so bile izvoljene na te funkcije, znova izvoljene na iste 
funkcije. 

9. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon 

o obveznem združevanju dela in sredstev organizacij združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev, 
s proizvajalnimi organizacijami združenega dela (Uradni list 
SFRJ, št. 66/80, 26/84, 70/85 in 72/86). 

10. člen 
Do 31. julija 1989 morajo biti z amandmaji usklajeni nasled- 

nji 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 dejavno- 
sti organizacij združenega dela v prosti coni (Uradni list SFRJ, 
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, 16/86 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/ 
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 (Uradni 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). 

11. člen 
Drugi zvezni zakoni, ki niso v skladu z amandmaji, morajo 

biti usklajeni z njimi do 31. decembra 1989. 

12. člen 
Do 31. julija 1989 morajo biti usklajene z amandmaji 

določbe zveznih zakonov in drugih splošnih aktov, ki jih je 
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sprejel Zbor republik in pokrajin, ki določajo, da predpise za 
njihovo izvrševanje izdaja Zvezni izvršni svet na podlagi 
soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih organov. 

13. člen 
Zvezni predpisi, izdani za izvrševanje zveznega zakona iz 9. 

člena tega zakona nehajo veljati hkrati s prenehanjem veljav- 
nosti tega zakona. 

Zvezni predpisi, izdani za izvrševanje zveznih zakonov, ki 
morajo biti po tem zakonu usklajeni z amandmaji, morajo biti 
usklajeni z njimi v treh mesecih po uskladitvi teh zakonov. 

14. člen 
Ta zakon začne veljati, ko ga hkrati z razglasitvijo amand- 

majev razglasi Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

SKLEP 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ, da se začne s pripravo in sprejemanjem nove 
ustave SFRJ ' 

Na podlagi rezultatov iz razprav, k i so 
potekale v času sprejemanja amandma- 
jev k ustavi SFRJ in stališč I. konference 
ZKJ ter sklepov 18. seje CK ZKJ - upo- 
števajoč stališča Komisije Skupščine 
SFRJ za ustavna vprašanja, ki so bila 
dana v obrazložitvi besedila predloga 
amandmajev k ustavi SFRJ, da vseh 
predlogov in pobud, ki so jih dale skup- 
ščine socialističnih republik in skupšči- 
ne socialističnih avtonomnih pokrajin 
ob obravnavi amandmajev k ustavi 
SFRJ, v javni razpravi še posebej pa 
razpravi na sejah Zveznega zbora ter 
sejah delovnih teles, ni bilo mogoče za- 
jeti s temi spremembami ustave SFRJ, 
je Zvezni zbor Skupščine SFRJ na seji 
22. oktobra 1988 sprejel 

SKLEPE 

1. Zvezni zbor Skupščine SFRJ oce- 

njuje, da so upravičeni predlogi številnih 
organov in institucij, delovnih ljudi in ob- 
čanov, da se takoj po razglasitvi amand- 
majev k ustavi SFRJ začne s pripravo 
nove ustave SFRJ. 

2. Zbor meni, da je nujno pripraviti in 
Zveznemu zboru Skupščine SFRJ pred- 
ložiti predlog, da se začne s pripravo in 
sprejemanjem nove ustave SFRJ. 

Zbor predlaga, da se do konca leta 
v okviru Zvezne konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Jugoslavije 
opravijo konsultacije o tem, kdo od pred- 
lagateljev, določenih z ustavo SFRJ, bo 
predložil zboru ta predlog. 

3. Zbor ugotavlja, da je potrebno izde- 
lati moderno ustavo SFRJ, ki bo bolj 
ustrezala doseženi stopnji našega druž- 
benoekonomskega in političnega razvo- 
ja, ki bo prispevala k zmanjšanju norma- 
tivizma in hkrati omogočila ustavne pred- 
postavke za nadaljnji razvoj družbenopo- 

litičnega in ekonomskega sistema soci- 
alističnega samoupravljanja. Pri tem ni 
mogoče v ničemer odstopiti od osnov 
našega sistema, ki temelji na razvoju so- 
cialistične samoupravne demokracije, fe- 
deralni ureditvi in spoštovanju enako- 
pravnosti narodov in narodnosti, družbe- 
ni lastnini in oblasti delavskega razreda. 

4. Pri pripravi predloga za izdajo nove 
ustave SFRJ je treba upoštevati rezultate 
iz razprav, ki so potekale v času spreje- 
manja amandmajev k ustavi SFRJ. 

5. Zbor poudarja, da je pri opredelje- 
vanju koncepcije nadaljnjega ustavnega 
razvoja potrebno v največji možni meri 
uporabiti rezultate znanstvenih razisko- 
vanj in spoznanj s tega področja ter opo- 
zarja na potrebo po vsestranskem vklju- 
čevanju znanstvenih, strokovnih in javnih 
delavcev ter vseh ustvarjalnih sil pri tej 
pomembni družbeni nalogi. 

poročevalec 15 



UVODNA BESEDA 

Mirana Potrča, predsednika Skupščine SR Slovenije in 

predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna 

vprašanja k Informaciji o usklajevanju predloga amandmajev 

k ustavi SFRJ na skupnem zasedanju zborov Skupščine SRS 

25.10.1988 

Na zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije 28. septem- 
bra sem vam govoril o bistveni vsebini delovnega besedila 
predloga amandmajev k ustavi SFRJ, kakor ga je po oprav- 
ljeni javni razpravi določila zvezna ustavna komisija. 

V skladu z mnenjem, ki ga je sprejela naša skupščina ob 
osnutku amandmajev, smo na omenjenem zasedanju zborov 
ugotovili, da so v predlogu amandmajev v celoti ali smiselno 
upoštevana naša stališča, ki so se nanašala na 

- monopolni dohodek, 
- pristojnosti federacije na področju vzgoje in izobraže- 

vanja, 
- enotno strategijo tehnološkega razvoja, 
- pristojnosti federacije, da določa temelje organiziranja 

družbenih organizacij in društev, 
- pristojnosti federacije na področju rednih sodišč in jav- 

nih tožilstev, 
- in na posebna pooblastila zveznega javnega tožilca. 
Za septembrsko sejo vam je ustavna komisija Skupščine SR 

Slovenije poslala tudi podrobno poročilo o tem, kako so bili 
upoštevani vsi drugi predlogi, ki smo jih oblikovali v mnenju 
naše skupščine. Na podlagi tega poročila in razprave na 
zborih smo ocenili velik napredek, ki je bil storjen pri obliko- 
vanju vsebine amandmajev o družbenoekonomski ureditvi, 
kakor tudi na področju političnega sistema. Vseh razlogov za 
tako oceno danes ne bi ponavljal, saj smo to nedvoumno in 
jasno ugotovili v stališčih, ki smo jih na tej seji sprejeli. 

Od zadnjih zasedanj zborov slovenske skupščine je inten- 
zivno delala ustavna komisija Skupščine SFRJ. Naša ustavna 
komisija pa je na treh sejah v tem času ocenjevala, koliko so 
predlagane rešitve amandmajev skladne z mnenji naše skup- 
ščine. Pismeno poročilo z 9. seje naše ustavne komisije z dne 
11. oktobra in 10. seje z dne 12. oktobra ste delegati prejeli. 
Poročilo z 11. seje, ki je bila 19. in 20. oktobra pa ste prejeli 
danes. Tudi v zadnjem mesecu dni, tako kot ves čas doslej, 
smo v zvezni ustavni komisiji delovali dosledno v skladu 
s stališči naše skupščine in ustavne komisije. 

V prvih dneh oktobra so razpravo o predlogu amandmajev 
opravili tudi delegati v vseh delovnih telesih Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. Tudi v tej razpravi so delegati iz SR Slove- 
nije dosledno zastopali stališča naše skupščine. Na teh sejah 
delovnih teles Zveznega zbora se je potrdila ocena, ki je bila 
značilna že za javno razpravo o osnutku amandmajev, da so 
pogledi na nekatere ustavne rešitve, predvsem pa na odnose 
v federaciji in na pristojnosti federacije v mnogih drugih 
republikah in pokrajinah bistveno različni. Predlogi, ki so jih 
v skladu s stališči Skupščine SR Slovenije zastopali naši 
delegati namreč praviloma niso dobivali podpore. Ravno 
obratno, podporo so dobivali predlogi za nadaljnjo širitev 
pristojnosti federacije, za spremembo strukture zvezne 
skupščine, za drugačno volitev Predsedstva SFRJ in drugi. Na 
tej podlagi so bili v odborih Zveznega zbora oblikovani mnogi 
dodatni predlogi, o katerih smo morali ponovno razpravljati 
v zvezni in naši ustavni komisiji. Ker zvezna ustavna komisija 
večine teh predlogov ni mogla sprejeti, saj za njih ne bi bilo 
mogoče zagotoviti soglasja skupščin republik in pokrajin, so 
delegati Zveznega zbora na zasedanju 20. oktobra z večino 
glasov ponovno zahtevali od zvezne ustavne komisije, da med 
drugimi obravnava in vključi v amandmaje tudi naslednje 
predloge: 

- da so temelji enotnega jugoslovanskega trga tudi skupni 
temelji razvoja kmetijstva, 

- da naj federacija ureja enotne temelje vzgoje in izobraže- 
vanja, 

- da naj bodo med temelje davčnega sistema vključeni tudi 
način obdavčenja in davčne olajšave, 
- da se mora Predsedstvo SFRJ voliti v Skupščini SFRJ, 
- da mora zvezni zakon predvideti omejitev lastninske pra- 

vice na stanovanjih in poslovnih prostorih, 
- da naj se spremeni ime Socialistične avtonomne pokra- 

jine Kosovo v Socialistično avtonomno pokrajino Kosovo in 
Metohija. 

Prvi dan zasedanja Zveznega zbora amandmaji, ki so jih 
predlagali delegati iz Slovenije, niso dobili večinske podpore. 

Ustrezno podporo pa je dobil predlog naših delegatov, da 
morajo biti vsebina amandmajev le take rešitve, h katerim 
bodo lahko dale soglasje skupščine vseh republik in avto- 
nomnih pokrajin. Ob tem predlogu so delegati le terjali, da to 
načelo ne more veljati za amandma o finansiranju JLA, ki 
mora biti vključen v besedilo predloga amandmajev. 

Na teh podlagah smo v ustavni komisiji Skupščine SFRJ 21. 
in 22. oktobra, ko je potekala tudi seja Zveznega zbora, 
usklajevali predloge amandmajev. 

V končni fazi ni bila v predlog amandmajev vključena 
nobena določba, h kateri ne bi dali soglasja predstavniki vseh 
skupščin republik in pokrajin. Na izrecno izjavo predstavnikov 
Slovenije in Hrvaške ni bil sprejet predlog o volitvi Predsed- 
stva SFRJ v Skupščini SFRJ. Zaradi izjave predstavnikov SAP 
Kosovo, da ne morejo v Skupščini SAP Kosova zagotoviti 
soglasje, če bo spremenjeno ime pokrajine, so predstavniki 
SR Srbije ta predlog umaknili. Na izrecno izjavo predstavni- 
kov iz SR Slovenije pa so bili umaknjeni še amandmaji 
o državni varnosti, o spremenjenih pristojnostih in drugač- 
nemu odločanju v Zboru republik in pokrajin, ter o razširitvi 
pristojnosti zveznega in ustavnega sodišča. 

Zvezni zbor je v soboto, 22. oktobra pozno popoldan določil 
predlog amandmajev k ustavi SFRJ. 
Prav je, da vas na kratko seznanim z vsebino rešitev iz pred- 
loga amandmajev, ki se pomembneje razlikujejo od delov- 
nega besedila, ki ga poznate. 

Spremembe, ki so vsebinske, ne pa redakcijske narave so 
naslednje: 

A 8/a - oblikuje se nov amandma, v katerem je določeno, 
da je himna SFRj pesem »Hej Slovani", Skupščina SFRJ pa je 
pristojna, da odloča o besedilu himne; 

A 9/ točka 8 - renta se lahko uporablja tudi za varovanje 
človekovega okolja; 

A 9/ točka 11 - precizirajo se določbe o vrednostnih papirjih 
- vrednostni papirji, ki jih izdajajo organizacije združenega 
dela zaradi zbiranja oziroma vlaganja sredstev se glasijo na 
ime ali prinositelja, imetniki vrednostnih papirjev pa imajo 
pravico do nadomestila za uporabo sredstev oziroma tudi 
pravico do udeležbe pri odločanju, in sicer v skladu z zveznim 
zakonom; 

A 10/ točka 8 - z zveznim zakonom se za velike tehnično- 
tehnološke sisteme določajo le pogoji in način funkcioniranja 
skupnosti, ne pa tudi organizacij združenega dela, ki so 
združene v te skupnosti; 

- v obrazložitvi pa je navedeno, da se s skupnimi plani in 
z zakonom ne more predvideti obvezno združevanje sredstev 
organizacij združenega dela; 

A 13/ točka 1 - predvideno je, da se z zveznim zakonom 
lahko izjemoma, če to zahteva družbeni interes, določi v kate- 
rih dejavnostih ali poslih oziroma na katerih območjih tuja 
oseba ne more ustanoviti lastnega podjetja; 

točka 2 - precizirano je, da tuja oseba zadrži lastninsko 
pravico na vloženih sredstvih, če ustanovi lastno podjetje pa 
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tudi na sredstvih, ki jih je to podjetje ustvarilo s svojim 
poslovanjem; 

A 24/ točka 4 - delegat, ki je izbran na neposrednih volitvah 
ima pravice in dolžnosti člana delegacije ne le v samoupravni 
organizaciji ali skupnosti, temveč tudi v družbenopolitičnih 
organizacijah, saj je za volitve v družbenopolitični zbor lahko 
kandidiran in predlagan vsak član družbenopolitičnih organi- 
zacij, ne pa le izvoljeni član organa družbenopolitičnih orga- 
nizacij; 

A 24/ nova točka 7 - sprejeto je splošno načelo o odprtih 
kandidatnih listah za volitve in imenovanja vseh nosilcev 
funkcij v državnih organih. V zakonu in statutu pa je mogoče 
določiti izjemo od tega načela; 

A 25/ točka 4 - črta se določba, ki predpisuje, da se v pri- 
meru nasprotja republiškega ali pokrajinskega zakona z zvez- 
nim zakonom, do odločitve ustavnega sodišča uporablja 
zvezni zakon. Istočasno pa se črta tudi 3. odstavek 207. člena 
ustave, ki je določal prednost uporabe republiškega ali zvez- 
nega zakona v odvisnosti od tega, ali so bili za njegovo 
izvrševanje odgovorni organi v republikah ali zvezni organi; 

A 30/a - 258. člen ustave SFRJ o skladu federacije se 
preblikuje tako, da to sedaj ni le sklad za kreditiranje, temveč 
tudi sklad za druge oblike spodbujanja hitrejšega razvoja 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin. V ustavno besedilo se vnaša določba, da sklad 
pospešuje združevanje dela in sredstev med organizacijami 
združenega dela; 

A 33/ točka 3 - določeno je, da lahko ZIS neposredno 
zagotavlja izvrševanje zakonov, za katerih izvrševanje so sicer 
odgovorni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah le, 
če neizvrševanje takega zakona lahko povzroči večje škod- 
ljive materialne posledice, ogrozi življenje in zdravje ljudi, 
varnost države ali povzroči druge težje posledice; 

A 33/ točka 6 - črta se določba, s katero bi se lahko 
v republikah in pokrajinah ustanavljale enote zveznih organov 
državne varnosti: 

A 34 - v prvem odstavku amandmaja, ki ureja finansiranje 
JLA, je določeno, da se sredstva za JLA vsako leto ugotavljajo 
na podlagi odstotka od ustvarjenega narodnega odhodka. 

Drugi odstavek tega amandmaja, ki je doslej določal, da se 
lahko za finansiranje JLA predpiše tudi davek iz dohodka, se 
v celoti spremeni tako, da sedaj glasi: 

»zaradi zagotavljanja stabilnosti finansiranja JLA, se lahko 
z zveznim zakonom, v okviru prihodkov proračuna federacije, 
za finansiranje JLA določijo poseben davek na promet proiz- 
vodov in storitev in drugi namenski viri, če pa je zaradi 
zagotavljanja potrebnega zneska sredstev nujno, pa tudi 
drugi davki v okviru temeljev davčnega sistema do odstotka, 
določenega v srednjeročnem planu s tem, da udeležba posa- 
mezne socialistične republike in socialistične avtonomne 
pokrajine pri finansiranju funkcij federacije ostane v okviru 
določenega razmerja;« 

A 35/ točka 1, podtočka 5 - besedilo podtočke o davčnem 
sistemu zdaj glasi: 

»ureja temelje davčnega sistema - vire, vrste, zavezance in 
osnove - ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga. S tem je določeno, da so le te štiri osnove vsebina 
urejanja zveznega zakona, in sicer le za subjekte tržnega 
poslovanja; 

A 35/ točka 1, podtočka 10- črta se besedilo, da federacija 
ureja temeljne odnose v zadružništvu; 

A 35/ točka 1, podtočka 12 - črta se besedilo, da federacija 
v celoti ureja vprašanja državne varnosti in zagotavlja izvrše- 
vanje zveznih zakonov na tem področju; 

A 35/ točka 1, podtočka 13 - pristojnosti federacije se 
dopolnjujejo s pooblastilom, da ureja promet in prevoz eks- 
plozivov, radioaktivnih in drugih nevarnih snovi ter njihovo 
skladiščenje in prevoz vnetljivih tekočin in plinov ter opravlja 
nadzorstvo nad izvrševanjem zveznih predpisov na teh po- 
dročjih; 

A 36/ točka 1 in 2 - predvideno je, da morata Zvezni zbor in 
delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
sestavljati ne najmanj polovica, temveč več kot polovica dele- 
gatov iz združenega dela; 

A 36/ točka 3, podtočka 2 - amandma o zboru republik in 
pokrajin se dopolnjuje z določbo, da ta zbor določa tudi 
politiko na področjih, za katere je pristojen sprejemati zvezne 
zakonš. S tem se pristojnost tega zbora ne spreminja; 

A 36/ točka 3, podtočka 5 - črta se določba, da Zbor 

republik in pokrajin odloča s soglasjem tudi o aktih, ki jih 
sprejema na podlagi zakona, tako da zdaj to ne velja le za 
zakone temveč tudi za določanje politike za izvrševanje za- 
konov; 

A 35/ točka 3, podtočka 3 - Zbor republik in pokrajin je 
pristojen za odločanje o potrebnih sredstvih za JLA in sicer 
v skladu z določbami 34. amandmaja; 

A 35/ točka 6 - črta se določba, da se v primeru, če ni 
doseženo soglasje o proračunu, za finansiranje JLA avtoma- 
tično in brez odločanja uporabljajo sredstva, ki ustrezajo 
odstotku od narodnega dohodka, določenem v srednjeroč- 
nem planu; Namesto tega je sedaj določeno, da se o tem 
posebej odloča, in sicer na predlog Predsedstva SFRJ, vendar 
le do ustrezne višine sredstev, ki so predvidena v srednjeroč- 
nem planu; 

A 35/ točka 7 - črta se določba, da se akti, ki jih sprejema 
Zbor republik in pokrajin na podlagi zakona sprejemajo z 2/3 
večino, ne pa na podlagi soglasja vseh skupščin republik in 
pokrajin; 

A 37/ točka 1 in 2 - člane Predsedstva SFRJ s tajnim 
glasovanjem volijo skupščine republik in pokrajin na skupni 
seji vseh zborov. Predlog za izvolitev se daje po predhodno 
opravljeni razpravi o kandidatih v Zvezni konferenci SZDL. 

Član Predsedstva SFRJ je lahko predčasno razrešen, če 
tako iniciativo da skupščina, ki ga je izvolila, SZDL republike 
ali pokrajine ali Skupščina SFRJ - kar je dopolnitev - vse po 
predhodni razpravi v SZDL Jugoslavije. 

Določbe o sestavu predsedstva in o pravici Skupščine 
SFRJ, da predlaga razrešitev članov Predsedstva SFRJ, se 
uporabljajo od 15. maja 1989; 

A 37/ točka 3a - V amandmaje se vključuje nova točka, 
s katero se iz ustave SFRJ črtajo vse določbe o svetu federa- 
cije. 

Te določbe pričnejo veljati s 1. januarjem 1991, ko bo tudi 
ukinjen svet federacije; 

A 37a - spreminja se določba, ki se nanaša na volitve članov 
Zveznega izvršnega sveta in sicer tako, da se enakopravno 
zastopanost republik oziroma ustrezna zastopanost avtonom- 
nih pokrajin le upošteva ni pa obvezna. 

A 38/ točka 1 podtočka 2 - predvidena je pristojnost zvez- 
nega sodišča, da odloča tudi o premoženjskih sporih med 
republikami oziroma med avtonomno pokrajino in drugo re- 
publiko; 

A 38/ točka 1 podtočka 5 - črta se določba, po kateri bi bilo 
zvezno sodišče pristojno, da na zadnji stopnji odloča 
o gospodarskih sporih, če so stranke iz različnih republik ali 
avtonomnih pokrajin; 

A 38/ točka 1 podtočka 6 - črta se določba, po kateri bi 
zvezno sodišče lahko odločalo o kršitvah pravic in svoboščin 
človeka in občana; 

A 39/ točka 1, 2 in 4 - črtajo se vse točke amandmajev, ki so 
razširjale pristojnosti ustavnega sodišča Jugoslavije. Ni torej 
več določb, da bi ustavno sodišče presojalo skladnost samo- 
upravnih splošnih aktov z vsemi zveznimi zakoni, ne glede na 
to, ali so za njihovo izvrševanje odgovorni zvezni ali republiški 
organi; odločalo pa tudi ne bo o skladnosti dogovorov repu- 
blik in pokrajin z ustavo SFRJ. 

Za presojanje sprejetega predloga amandmajev k ustavi 
SFRJ je danes za nas bistveno predvsem, kako so bila uveljav- 
ljena stališča, ki jih je naša skupščina oblikovala na sejah 
zborov 28. in 29. septembra. 

Skupščina je na tem zasedanju ugotovila, da besedilo pred- 
loga amandmajev še vedno vsebuje posamezne rešitve, ki 
niso sprejemljive in h katerim Skupščina SR Slovenije ne bo 
mogla dati soglasja. Glede osmih točk, ki jih vsebuje ta del 
stališč skupščine, moramo ugotoviti naslednje: 

1. Črtano je besedilo 4. odstavka 25. amandmaja, ki je 
določal začasno prednost zveznega pred republiškim zako- 
nom. Ustavna komisija je ob tem ocenila, da je stališče skupš- 
čine uveljavljeno, kljub temu, da je istočasno črtan tudi 3. 
odstavek 207. člena ustave. 

2. Črtane so vse določbe, ki so predvidevale širitev pristoj- 
nosti federacije na področju državne varnosti. 

3. Črtana je določba, da federacija ureja temeljne odnose 
v zadružništvu. 

4. Pristojnosti Zbora republik in pokrajin niso spreme- 
njene, tako da bo ta zbor tudi nadalje odločal s soglasjem 
o politiki na področjih, ki so v njegovi pristojnosti. 
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5. V predlog amandmajev ni vključeno besedilo o spre- 
membi načina volitev Predsedstva SFRJ. 

6. Ni sprejet predlog, da se v Zboru republik in pokrajin, 
namesto s soglasjem, lahko odloča z 2/3 večino. 

7. Zvezno sodišče nima pristojnosti, da odloča o pravicah 
in svoboščinah človeka in občana. 

Od 8 stališč jih je sedem v celoti in dobesedno uveljavljenih. 
Glede določbe o finansiranju JLA pa je prav poudariti, da 

Skupščina SR Slovenije nikoli ni nasprotovala predlogu Pred- 
sedstva SFRJ, da se zagotovi stabilno in dolgoročno finansi- 
ranje JLA. Nasprotno, tudi sama se je zavzemala za tako 
rešitev. Opozarjala je le, da ta rešitev ne sme povzročiti 
spreminjanja odnosov v federaciji, da ne sme okrniti odgovor- 
nosti republik in pokrajin za finansiranje JLA kot skupne 
oborožene sile vseh narodov in narodnosti in vseh delovnih 
ljudi in občanov, da mora finansiranje JLA ostati bistvena 
vsebina odločanja skupščin, da mora JLA deliti usodo združe- 
nega dela in skupnih družbenih možnosti ter pogojev, kakor 
tudi, da se mora tudi pri finansiranju JLA ohraniti načelo, da 
se vse funkcije federacije finansirajo preko proračuna. 

V skladu s temi načeli je ustavna komisija Skupščine SR 
Slovenije na zadnjih dveh sejah posvetila posebno pozornost 
vsebini tega amandmaja. Ugotovila je, da je v skladu z navede- 
nimi načeli lahko sprejemljiva predlagana vsebina amand- 
maja, ker: 

- je tudi obseg sredstev za JLA odvisen od ustvarjenega 
narodnega dohodka, 

- se vsa sredstva za JLA zagotavljajo v okviru zveznega 
proračuna, 

- o vseh vprašanjih, ki zadevajo obseg sredstev in način 
finansiranja JLA odloča Zbor republik in pokrajin, s čimer je 
zagotovljena vloga skupščin republik in pokrajin pri finansira- 
nju JLA, 

- niso z ustavo predvideni novi neposredni viri za finansira- 
nje JLA, saj je prometni davek že doslej urejala federacija, 
davek iz dohodka OZD pa izrecno ni predviden, 
- so morebitni drugi viri predvideni le izjemoma, v okviru 

osnov davčnega sistema, o njih pa bo, ob sistemu finansiranja 
federacije in ob razpravi o spremembah davčnega sistema 
vedno odločal Zbor republik in pokrajin, in sicer na podlagi 
soglasja skupščin republik in pokrajin, 

- eventuelna uporaba drugih namenskih virov ne more 
imeti za posledico, da se relativno poveča breme združenega 
dela ali občanov v posamezni republiki ali pokrajini za finansi- 
ranje funkcij federacije. 

Ustavna komisija torej meni, da je tudi ta amandma skladen 
s stališči Skupščine SR Slovenije. 

Glede šestih vprašanj je Skupščina SR Slovenije sklenila, 
da jih lahko sprejme, če bodo vsebinsko upoštevana njena 
stališča. Način in skladnost vsebinskega upoštevanja teh sta- 
lišč je, na podlagi pooblastila, ki so ji ga dali zbori skupščine, 
sproti preverjala naša ustavna komisija. 

O teh vprašanjih lahko sporočim naslednje: 
- glede pristojnosti zveznega sodišča in Ustavnega sodišča 

Jugoslavije je uveljavljeno celo več, kot so bile zahteve skupš- 
čine. Določena ni nikakršna razširitev pristojnosti; 

- glede velikih tehnično-tehnoloških sistemov je z amand- 
majem precizirano, da zakon določa le temelje delovanja 
skupnosti, ne pa organizacij združenega dela, ki se v njo 
združujejo. S pregledom celote določb ustave in na podlagi 
izrecne izjave o obrazložitvi amandmaja je ugotovljeno, da se 
s skupnimi plani in z zakonom ne more predpisati obveznega 
združevanja sredstev za delovanje teh skupnosti. Vse zakone, 
ki zadevajo te skupnosti, pa sprejema Zbor republik in pokra- 
jin, in sicer na podlagi soglasja; 

- glede davčnega sistema je sprejeta podrejena zahteva 
skupščine, da se v obrazložitvi zapiše, da osnove, ki jih ureja 
zvezni zakon, zadevajo subjekte tržnega poslovanja; 

- glede urejanja režima voda je ustavna komisija na seji 17. 
oktobra ocenila, da je s precizacijo obrazložitve, da se ureja- 
nje ne nanaša na vprašanja upravljanja organizacij združe- 
nega dela, ki gospodarijo z vodami, predlog rešitve ustrezen; 

- glede izvrševanja zveznih zakonov pa je v amandma 
vsebinsko vključeno besedilo, ki ga je na podlagi stališč 
Skupščine SR Slovenije predlagala ustavna komisija. 

Na tej podlagi lahko ugotovim in izjavim, da so tudi ta 
stališča naše skupščine, izrecno ali smiselno v celoti upošte- 
vana. 

Vse druge spremembe besedila, o katerih sem vam govoril, 

so skladne z načelnimi mnenji in izhodišči naše skupščine, 
s katerimi je pristopila in ves čas delovala ob pripravljanju 
amandmajev k ustavi SFRJ. 

Na podlagi takih ocen smo predstavniki Skupščine SR 
Slovenije v ustavni komisiji Skupščine SFRJ s polno odgovor- 
nostjo, zavestno in v prepričanju, da smo dosledno in argu- 
mentirano zastopali stališča naše skupščine, dali svoje 
soglasje k slehernemu od predlaganih amandmajev. Soglasje 
izvira iz oresoje, da smo oblikovali besedilo, ki prinaša 
bistvene in pomembne novosti v sistemu družbenoekonoms- 
kih in političnih odnosov ter hkrati ohranja vsa načela in vse 
odnose med republikami in pokrajinami v federaciji. Vi 
morate zdaj oceniti naše delo. Pravi rezultat te ocene bo 
glasovanje Skupščine SR Slovenije 22. novembra letos, ko bo 
odločala o soglasju k predlaganim amandmajem. Verjamem, 
da so podani vsi razlogi, da Skupščina SR Slovenije da 
soglasje k vsakemu od predlaganih amandmajev in k celoti 
besedila ustavnih sprememb. Taka je tudi ocena, ki jo je 
soglasno oblikovala naša ustavna komisija na včerajšnji seji. 

Danes pa mora Skupščina SR Slovenije sklepati tudi o tem, 
ali bo razpisala referendum o ustavnih spremembah. Ni 
dvoma in to smo že ugotovili, da je referendum ustavno- 
pravno možen. Ni niti dvoma, da je referendum pomembna 
demokratična institucija, ki zagotavlja neposredno izjasnjeva- 
nje vseh delovnih ljudi in občanov o vprašanjih, o katerih bi 
v njihovem imenu morale odločati skupščine. Institut referen- 
duma kaže v bodoče pogosteje uporabljati, posebej takrat, 
kadar delegati skupščine sami ne želijo ali zaradi različnih 
pogledov ne morejo z gotovostjo izraziti večinske volje ljudi. 

Predlogi, da se razpiše referendum o ustavnih spremembah, 
so se v Sloveniji oblikovali iz različnih pobud in razlogov. Prvi 
in začetni razlog je bilo nezadovoljstvo z vsebino delovnega 
besedila osnutka, ki po mnenju mnogih ni odražal teženj po 
globljih spremembah družbenoekonomske in politične uredi- 
tve. Ob tem sta bila od vsega začetka pri neposrednih pobud- 
nikih referenduma pomembna dva razloga: prvič, bojazen, da 
se bodo ustavne spremembe poskušale uveljaviti s pritiski, da 
bodo z njimi spremenjeni odnosi v federaciji in da bo druga- 
čen položaj slovenskega naroda in SR Slovenije kot države, ki 
je prostovoljno združena v SFRJ; Drugi razlog pa je bil strah, 
da bo Skupščina SR Slovenije v svoje mnenje premalo 
odločno povzela vse bistvene pripombe iz javne razprave, 
oziroma, da predstavniki iz Slovenije teh stališč Skupščine SR 
Slovenije ne bodo odločno, argumentirano in dosledno zasto- 
pali. 

V kasnejših fazah ustavne razprave je postajal vse pomemb- 
nejši razlog za razpis referenduma dejstvo, da mnogih jasnih 
stališč skupščine nismo uspeli uveljaviti. Zato je vse bolj 
dozorevalo prepričanje, da je referendum treba razpisati 
samo o vprašanjih, katerim Skupščina SR Slovenije ne bo 
mogla dati soglasja. Te zahteve so bile posebej poudarjene in 
odločne v zadnjih tednih, ko smo bili predstavniki SR Slove- 
nije deležni mnogih očitkov, da ne zastopamo interesov svo- 
jega naroda, temveč interese vladajoče tehno-birokratske 
skupine, ki si želi po tej poti zagotavljati svojo oblast. Z refe- 
rendumom so ljudje želeli potrditi, da Skupščina SR Slove- 
nije, drugi oblastni in politični organi v Sloveniji in njihovi 
predstavniki zastopajo interese slovenskega naroda. Zahteva 
za razpis referenduma je bila torej vse bolj izraz želje, da bi 
dokazali odločnost in trdnost Slovenije v zastopanju svojih 
stališč. To očitno potrjujejo sporočila in izjave, ki so jih 
v zadnjih tednih sprejemali delovni kolektivi, družbenopoli- 
tične organizacije, društva in združenja občanov, organi kra- 
jevnih skupnosti in tudi delegati v občinskih skupščinah. 
Samo Skupščina SR Slovenije je, izključno v podporo našim 
zavzemanjem ob ustavnih spremembah dobila okoli 400 spo- 
ročil in telegramov. Vsi, do zadnjega, so potrjevali zaupanje 
v odločitve Skupščine SR Slovenije in v naše delo. Tudi 
predlogi za referendum, o katerih govori manj kot četrtina 
omenjenih sporočil so motivirani z željo, da se v primeru 
potrebe, z referendumom izkaže podpora ljudi našim odloči- 
tvam. 

Prav pa je povedati, da so bili razlogi za razpis referenduma 
tudi drugačni. Posamezniki in nekatere organizacije so ves 
čas smatrali, da je referendum potreben za to, ker je to edini 
resnično.demokratični način odločanja. 

V ustavni komisiji Skupščine SR Slovenije smo zaradi vsega 
tega oblikovali posebno skupino, ki je pripravila možni pred- 
log odloka o razpisu referenduma. Za odločitev Skupščine SR 
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Slovenije o razpisu referenduma je bilo torej vse pripravljeno. 
Danes moramo presoditi, ali je glede na doseženo soglasje 

v predlogu amandmajev k ustavi SFRJ referendum še potre- 
ben in smotrn. Če ocenjujemo razloge za razpis referenduma 
moramo ugotoviti naslednje: 

- javna razprava o spremebah ustave je bila v Sloveniji res 
množična in zavzeta. Sama javna razprava in odziv ljudi na 
zadnje dni dela in usklajevanja, izražen tudi s sporočili in 
telegrami, je gotovo izjemno množična in skorajda plebisci- 
tarna oblika izražanja večinske volje ljudi. Ob tem je prav 
poudariti, da je javna razprava, ki je bila tudi pluralistična, 
veliko prispevala k naprednemu oblikovanju vsebine amand- 
majev, da je pomenila veliko oporo Skupščini SR Slovenije, 
hkrati pa je predstavljala tudi upravičeni in spontani pozitivni 
pritisk javnosti za dosledno upoštevanje stališč javne raz- 
prave; 
- javno razpravo je v celoti povzelo mnenje Skupščine SR 
Slovenije k osnutku amandmajev. Ni ga, ki danes tega ne bi 
v celoti priznaval. Tako je mnenje skupščine izrazilo ne le 
mnenje delegatov, temveč večinsko mnenje ljudi. S tem so 
stališča skupščine dobila svojo polno legitimnost v sloven- 
skem narodu in ljudstvu Slovenije; 

- mnenje Skupščine SR Slovenije je glede vseh bistvenih 
stališč, zaradi katerih skupščina ne bi mogla dati soglasja, 
upoštevano v predlogu amandmajev; 

- predlog amandmajev je določen soglasno, brez pritiskov 
in brez preglasovanja - z doslednim upoštevanjem načela, da 
v predlog ne more biti vključena nobena rešitev zaradi katere 
Skupščina SR Slovenije ne bo mogla dati soglasja; 

- ni več nobenega predloga, ki bi ga lahko posamično dali 
na referendum, saj so vsi predlogi določeni s soglasjem; 

- v Skupščini SFRJ je bilo sprejeto in spoštovano načelo 
polnega soglasja. V ustavni komisiji in Zveznem zboru Skupš- 
čine SFRJ ni bilo ob sprejemanju predloga nikakršnih pomi- 
slekov na naše delo in na dejstvo, da resnično zastopamo 
stališča skupščine; 
- stališčem skupščine in našemu delu so posebej v zadnjih 

dneh delovni ljudje in občani izrazili vso podporo. S tem je 
v mnogočem na svojstven način opravljeno neposredno izjas- 
njevanje ljudi, podobno, kot bi bilo ob referendumu. 

Vse te in še druge politične in pravne razsežnosti ustrezno- 
sti in potrebnosti razpisa referenduma je včeraj ocenjevala 
tudi ustavna komisija naše skupščine, posebej pa tudi Pred- 
sedstvo RK SZDL. Skupno mnenje je, da za razpis referen- 

duma ni več razlogov, ki so bili večinsko izhodišče predlogov, 
da se razpiše referendum. Spornih vprašanj ni več, saj so 
amandmaji določeni soglasno. Referendum o posameznih 
spornih vprašanjih torej tudi formalno ni več mogoč. To pa je 
bila temeljna zahteva za razpis referenduma. Referendum bi 
sedaj lahko razpisali le še o celoti predlaganih amandmajev. 
Za tak predlog pa se večina delegatov te skupščine, kakor tudi 
večina javnosti, ni nikoli zavzemala. O vseh predlogih referen- 
dum tudi ni potreben, saj so mnenja naše skupščine, ki so 
sedaj uveljavljena, dobila polno podporo ljudi. Odločitev te 
skupšine bo zato lahko ne le formalno pravnoveljavna temveč 
tudi v celoti legitimna. 

Predlagam zato, da sprejmemo odločitev, da se referendum 
o ustavnih spremembah ne razpiše. Hkrati pa predlagam, da 
sprejmemo ugotovitev iz razprave v Predsedstvu SZDL in 
ustavne komisije, da bi oblikovali predloge za to, kako bi 
ustavni referendum vgradili kot obliko odločanja ob spre- 
membah slovenske ustave, posebej pa pri oblikovanju nove 
ustave. 

Predlagam, da sprejmete moje poročilo in da sklenete, da 
se referendum o spremembah ustave SFRJ ne razpiše. 

Na koncu bi želel poudariti, da so razprave in delo na 
ustavnih spremembah pomenile bistveno demokratizacijo 
družbenega delovanja in posebej uveljavile vlogo javnosti kot 
usmerjevalnega in nadzornega dejavnika dela legitimnih 
družbenih institucij. Utrdile so položaj suverenih republik 
v federativni socialistični republiki Jugoslaviji. Utrdile so 
vlogo legitimnih institucij sistema - skupščin republik in 
pokrajin ter Skupščine SFRJ in spoštovanje ustavnosti kot 
temeljne garancije za uveljavljanje pravne države in reševanje 
krize z ustavnimi in demokratičnimi sredstvi. Potrdile so, da je 
v Jugoslaviji sporazumevanje mogoče in da se v tem procesu 
spoštujejo argumenti, pravice republik in pokrajin ter želja po 
iskanju skupnih, za vse sprejemljivih rešitev. 

Sprejem predloga amandmajev v Zveznem zboru ustvarja 
podlage, da se odstranijo ovire za hitrejše uresničevanje nuj- 
nih reform, ki so pogoj za preseganje krize. Sprejem predloga 
pa tudi sam po sebi pomeni dejanje, ki lahko prispeva k stabi- 
lizaciji političnih razmer in k prevladi razuma, ki nam je po 
skupnih ugotovitvah danes potreben bolj kot nadaljnja polari- 
zacija in politizacija razlik, ki brez dvoma obstojajo, ki pa jih 
moramo spoštovati in skupno tudi premagovati. Na nas je, da 
te podlage sedaj dejavno uporabimo za ustvarjalno družbeno 
prakso, za učinkovitejše udejanjanje treh reform, za delo in 
ustvarjanje možnosti za ponoven vzpon družbenega razvoja. 
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POROČILO 
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 

Komisija Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja je na svoji 12. seji dne 
24. oktobra 1988 obravnavala poročilo 
o usklajevanju amandmajev na seji zvez- 
ne ustavne komisije dne 21. oktobra 1988 
in poročilo o sprejemanju ustavnih 
amandmajev na seji Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ dne 20. in 21. oktobra 
1988 ter razpis referenduma. 

Komisija je ugotovila, da je sprejema- 
nje ustavnih amandmajev na seji Zvezne- 
ga zbora potekalo v demokratičnem 
vzdušju brez kakršnihkoli pritiskov, ter 
da je zmagalo spoznanje, da nas združu- 
je lahko samo strpna, demokratična, ar- 
gumentirana in odprta razprava, ki je iz- 
raz enakopravnosti narodov in narodno- 
sti in ki spoštuje soglasje kot način ureja- 
nja temeljnih odnosov med njimi. Komisi- 
ja je ugotovila, da je ta sklepni akt Skupš- 
čine SFRJ pokazal veliko zrelost in odgo- 
vornost Zvezne skupščine in celotne sa- 
moupravne in politične strukture družbe, 
ki jo Zvezni zbor predstavlja. Pokazala se 
je odgovornost in pripravljenost Zvezne 

skupščine, da s sprejetimi rešitvami za- 
gotovi učinkovito opravljanje in izvrševa- 
nje funkcij federacije in še posebej odgo- 
vornost republik in pokrajin za izvrševa- 
nje teh funkcij, ki so jih sporazumno do- 
ločile z ustavo SFRJ na podlagi svoje 
svobodne in suverene volje. 

Komisija je tudi ugotovila, da ni napre- 
dek samo v tem, da so bili v končno 
besedilo amandmajev vključeni in da so 
sprejeti samo tisti amandmaji, s katerimi 
so soglašale vse republike in avtonomni 
pokrajini, ampak da so bili tako sprejeti 
tisti amandmaji, ki omogočajo izhod iz 
krize in razvoj demokratičnega samo- 
upravnega socialističnega sistema, za 
kakršnega se zavzemajo napredne sile 
v Sloveniji in vsej SFR Jugoslaviji. 
Z ustavnimi spremembami so ustvarjeni 
pogoji za nadaljnje ustavne reforme in še 
zlasti za začetek gospodarske reforme. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
vseh treh zborov dne 6. maja 1988 spreje- 
la sklep, da bo o razpisu referenduma 

v postopku spreminjanja ustave SFRJ 
odločila ob razpravi o predlogu spre- 
memb ustave SFRJ. Komisija je ugotovi- 
la, da so bila stališča Skupščine SR Slo- 
venije vsebinsko v celoti uveljavljena, to- 
rej tudi tako, da v predlaganem besedilu 
amandmajev ni več rešitev, za katere je 
Skupščina SR Slovenije, kot izraz intere- 
sov celotne samoupravne strukture naše 
republike in zahtev iz demokratične jav- 
ne razprave v okviru SZDL ugotovila, da 
k njim ne bo dala soglasja in glede kate- 
rih bo svoje stališče preverila z referen- 
dumskim načinom odločanja. Na tej pod- 
lagi je Komisija ugotovila, da je največji 
del bistvenih razlogov, na katerih je te- 
meljila zahteva po referendumskem od- 
ločanju o spornih amandmajih odprav- 
ljen in da zato ni potrebe po razpisu 
referenduma, Komisija je menila, da je 
v načelu politični referendum potrebno 
uveljavljati kot dopolnilo demokratične- 
mu odločanju v skupščinah družbenopo- 
litičnih skupnosti, ter ga kot možnost 
vgraditi tudi v ustavni postopek. 

STALIŠČA IN USMERITVE 
Predsedstva RK SZDL Slovenije ob obravnavi informacije o poteku usklajevanja 
predloga amandmajev k ustavi SFRJ 

Predsedstvo RK SZDL Slovenije je na 
17. seji, 24. oktobra 1988 obravnavalo 
informacijo o poteku usklajevanja pred- 
loga amandmajev k Ustavi SFRJ in 
sprejelo naslednja 

stališča in usmeritve: 

1.V sklepnem delu postopka za spre- 
membo ustave SFRJ, to je na seji Komisi- 
je Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja 
in v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, 22. 
oktobra 1988 je bilo doseženo soglasje 
o tem, da se iz predloga amandmajev 
k ustavi SFRJ izločijo vse tiste predlaga- 
ne rešitve, ki jim katera izmed skupščin 
republik in skupščin avtonomnih pokra- 
jin ne bi dala soglasja. Hkrati pa je bilo 
nekaj spornih predlogov še dodatno us- 
klajeno, tako da Predsedstvo, opirajoč se 
tudi na oceno Komisije Skupščine SR 
Slovenije, ocenjuje, da so v končnem be- 
sedilu sprememb ustave SFRJ, ki ga je 
izglasoval Zvezni zbor, izrecno ali pa smi- 
selno upoštevana vsa tista stališča 
Skupščine SR Slovenije in stališča skup- 
ne seje Republiške konference SZDL 
Slovenije in Republiškega sveta SRS, ki 
so nekatere predloge ocenila kot povsem 
nesprejemljive. 

2. Usklajevalni postopek in doseženo 

soglasje ob koncu postopka za spre- 
membo ustave SFRJ v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ pa tudi v njeni ustavni 
komisiji je izredno pomembna, saj sta 
dokazala, da smo po demokratični poti, 
na osnovi strpnega dialoga, uspeli uskla- 
diti stališča do vseh predlaganih rešitev, 
ki so nujno potrebne za zagotovitev po- 
gojev za realizacijo gospodarske reforme 
in reforme političnega sistema. Takšen 
način usklajevanja različnih stališč je po- 
membno prispeval k utrjevanju medse- 
bojnih odnosov v jugoslovanski sociali- 
stični skupnosti in skupne države kot ce- 
lote. 

3. Predsedstvo tudi izreka veliko priz- 
nanje Skupščini SR Slovenije in njeni 
ustavni komisiji, članom Komisije Skupš- 
čine SFRJ iz SR Slovenije in delegatom 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za do- 
sledno razlago in zavzemanje za avten- 
tične poglede in stališča, izoblikovana 
v široki javni razpravi, katere nosilec in 
koordinator je bila socialistična zveza in 
v kateri so tvorno sodelovali številni de- 
lovni ljudje in občani, vse družbenopoli- 
tične organizacije, družbene organizaci- 
je in društva. 

Izkazalo se je, da so bila stališča SR 
Slovenije dosledno načelna in konstruk- 
tivna in prav odločno vztrajanje pri teh 

stališčih je tudi omogočilo, da je bilo 
v Zveznem zboru doseženo nujno po- 
trebno soglasje. 

4. Predsedstvo ocenjuje, da je glede 
na doseženo uskladitev vseh predlaganih 
rešitev, odpadel tisti razlog za razpis re- 
ferenduma v SR Sloveniji, ki je bil ves čas 
v ospredju, da bi namreč na referendumu 
preverili pravilnost in sprejemljivost sta- 
lišč Skupščine SR Slovenije glede tistih 
predlogov, ki jih je ocenjevala kot ne- 
sprejemljive, in da bi izid referenduma 
obvezoval Skupščino SR Slovenije pri 
sprejemanju stališč in v končni fazi seve- 
da tudi pri izrekanju soglasja oz. neso- 
glasja s predlagano spremembo ustave 
SFRJ. Glede na to Predsedstvo ocenjuje, 
da tudi ni drugih zadosti utemeljenih raz- 
logov, da bi Skupščina SR Slovenije raz- 
pisala referendum, saj je bil dosežen te- 
meljni smoter, to je uskladitev predlaga- 
nih amandmajev in bi se nemara v tem 
političnem trenutku referendum izkazal 
celo kot kontraproduktiven. V tem smislu 
Predsedstvo tudi predlaga Republiški 
konferenci ZSMS, da pred zasedanjem 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije 25. oktobra ponovno preuči 
vse argumente, relevantne za oblikova- 
nje stališča do razpisa referenduma. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
informacije o usklajevanju predloga amandmajev k ustavi SFRJ 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 25. oktobra 1988 obravnavala infor- 
macijo o usklajevanju predloga amand- 
majev k Ustavi SFR Jugoslavije in spre- 
jela naslednji 

sklep: 
1. Zbora sprejemata informacijo o po- 

teku usklajevanja predloga amandmajev 
k Ustavi SFR Jugoslavije. 

2- Razpis referenduma o soglasju 
Skupščine SR Slovenije k posameznim 
določbam predloga amandmajev k Ustavi 
SFR Jugoslavije ni potreben, ker je Zvez- 

ni zbor Skupščine SFR Jugoslavije 
v predlog amandmajev vključil besedilo, 
ki je usklajeno s stališči Skupščine SR 
Slovenije k osnutku amandmajev. Refe- 
rendum prav tako ni potreben o vseh 
predlogih, saj so mnenja Skupščine SR 
Slovenije, ki so sedaj uveljavljena, dobila 
polno podporo delovnih ljudi in občanov 
SR Slovenije. 

SKLEP 
Družbenolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije 
o usklajevanju besedila predlogov amandmajev o ustavi SFRJ 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 25. oktobra 1988 ob 
obravnavi informacije o usklajevanju 
besedila predlogov amandmajev k usta- 
vi SFR Jugoslavije in odločitvi o razpisu 
referenduma na podlagi 260. člena po- 

slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

SKLEP 

1. Zbor sprejema informacijo predsed- 

nika Komisije Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja. 

2. Zbor ocenjuje, da razpis referendu- 
ma o amandmajih k ustavi SFR Jugosla- 
vije ni potreben. 

i 
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Boris Gabrič, Janez Lah. Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Vili Pšeničny, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik: 
Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana. Šubičeva 4. telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ Aljas Riza (predsednik), 
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