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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju ustavnega zakona za 
izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora dne 22. novembra 
1989 ob obravnavi poročila o izvajanju 
ustavnega zakona za izvedbo amandma- 
jev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije na 
podlagi 260. člena poslovnika sprejela na- 
slednji 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je 

v poročilu zlasti pa s spremembami in do- 
polnitvami v ekspozeju predsednika Izvrš- 
nega sveta, v skladu s sklepom, sprejetim 
ob sprejemanju ustavnega zakona, pojas- 
njen potek priprav in opredeljene rešitve za 
izvedbo nalog, predvidenih za prehodno 
obdobje. 

V drugi fazi bo v letu 1990 potrebno na 
podlagi vsebinske opredelitve skupnih 
družbenih potreb kot »nacionalnih progra- 
mov«, ki bodo verificirani v širši javni raz- 
pravi na podlagi strokovnega preverjanja, 
pripraviti zakonske spremembe, s katerimi 
bodo v posameznih dejavnostih uvedene 
učinkovitejše in racionalnejše organizacij- 
ske rešitve, ki bodo upoštevale njihove spe- 
cifičnosti in hkrati zagotavljale vpliv in nad- 
zor na določanje in izvajanje programov na 
občinski in republiški ravni. V tem okviru bo 
potrebno izpeljati tudi reorganizacijo izva- 
jalskih organizacij združenega dela. 

Skupščina SR Slovenije meni, da morajo 
prehodne rešitve za leto 1990 zagotoviti ne- 
moteno opravljanje nalog in programov 
družbenih dejavnosti in gospodarske infra- 
strukture, posamezni elementi v teh reši- 
tvah pa so lahko že v funkciji ustvarjanja 
nove ureditve. 

Skupščina SR Slovenije nalaga Izvršne- 
mu svetu, naj pri pripravi sistemskih zako- 
nov upošteva razpravo o dolgoročnih reši- 
tvah na posameznih področjih in najkasneje 
ob predložitvi predlogov za izdajo teh zako- 
nov opredeli načela za pripravo nacionalnih 
programov 

2. Skupščina SR Slovenije meni, da je 
potrebno ob predložitvi zakona za izvedbo 
12. člena ustavnega zakona v zvezi z organi, 
ki jih bodo na podlagi petega odstavka tega 
zakona ustanovile skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti in kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti in na katere bodo lahko pre- 
nešene tudi določene naloge v skladu s še- 
stim odstavkom tega zakona obrazložiti raz- 
loge, ki zahtevajo, da se v prehodnem letu 
te naloge ne prenesejo na izvršni svet, am- 
pak porazdelijo med številnimi odbori na 
posameznih področjih. 

V zakonu je potrebno natančno oprede- 
liti: 

- medsebojna razmerja med odbori po 
petem odstavku 12. člena ustavnega zakona 
in Skupščino SR Slovenije, njenim izvršnim 
svetom in pristojnimi upravnimi organi, tudi 
z vidika zagotavljanja vseh oblik nadzora in 
s tem odgovornosti za izvajanje programov 
in nalog v posameznih dejavnostih; 

- razmerja med temi odbori, ki opravljajo 
tudi določene naioge na podlagi šestega 
odstavka 12. člena ustavnega zakona in 

Skupščino SR Slovenije, njenim izvršnim 
svetom in pristojnimi upravnimi organi. 
V zvezi s tem Skupščina SR Slovenije pod- 
pira predlagano rešitev, da v primeru neso- 
glasja med temi organi zaradi posamezne 
odločitve odbora to vprašanje začasno ure- 
di Izvršni svet in o tem obvesti Skupščino 
SR Slovenije; 

- sistem odločanja o individualnih pravi- 
cah na vseh področjih družbenih dejavnosti 
in urediti tudi veljavnost splošnih aktov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, ki urejajo 
pravice posameznih subjektov; 

- način reševanja sporov med izvajalski- 
mi organizacijami in upravnimi organi; 

- pristojnosti pri dajanju soglasij v uprav- 
nem postopku na področju gospodarske in- 
frastrukture, pri čemer niso sprejemljivi 
predlogi v poročilu, zlasti glede predlaganih 
razmerij med odbori in pristojnimi upravni- 
mi organi. 

Skupščina SR Slovenije priporoča skupš- 
činam samoupravnih interesnih skupnosti, 
naj pri oblikovanju odborov po petem in 
šestem odstavku 12. člena posvetijo poseb- 
no pozornost kadrovski sestavi teh organov 
glede na njihove naloge in delovno področ- 
je ter z njihovim pravočasnim oblikovanjem 
omogočijo kontinuiteto dela in takojšnje 
funkcioniranje tega dela upravljaiskega si- 
stema. 

3. Skupščina SR Slovenije nalaga Izvrš- 
nem u svetu, naj pri pripravi zakonov za 
izvedbo ustavnega zakona prouči v razpravi 
na sejah zborov izražene predloge in mne- 
nja, pri čemer pa ugotavlja, da so bila v zve- 
zi s predlaganimi rešitvami na posameznih 
področjih izražena naslednja večinska 
mnenja: 

- na področju zdravstvenega varstva naj 
se po večinskem mnenju glede na majhen 
obseg sredstev, ki naj bi se zagotavljala 
v občinah in glede na pravice, ki naj bi se 
urejale na tej ravni, financiranje celotnega 
programa zdravstvenega varstva prenese 
na republiško raven; 

- na področju izobraževanja v razpravi ni 
bilo nasprotovanja dopolnilnemu predlogu 
Izvršnega sveta, kot je razviden iz ekspozeja 
predsednika Izvršnega sveta, vendar pa je 
bilo ugotovljeno, da so bile v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije oblikovane pripombe 
glede pristojnosti organov glede na določ- 
be šestega odstavka 12. člena ustavnega 
zakona, ki naj jih Izvršni svet še prouči ob 
pripravi zakona; 

- na področju dela in zaposlovanja naj se 
pri ureditvi v prehodnem obdobju upošteva 
večinsko stališče, da je zaradi specifičnosti 
problematike na področju štipendiranja po- 
trebno ustanoviti za to področje odbor s po- 
sebnimi pooblastili; 

- na področju obrambe pred točo naj 
predlagatelj pri pripravi zakonske ureditve 
tega področja ponovno prouči in utemelji 
argumente za nov način urejanja; 

- na področju varovanja kmetijskih zem- 
ljišč ter določanja nadomestila za spremem- 
bo namembnosti teh zemljišč naj se čimprej 
pripravi zakonska ureditev tega pdoročja 
predvsem z ureditvijo postopka za realno 

vrednotenje nadomestil za spremembo na- 
membnosti kmetijskih zemljišč ter njihovo 
varovanje; 

- področje požarnega varstva je vezano 
na izvrševanje in pristojnosti v okviru civilne 
zaščite. Obseg republiškega programa in 
naloge ter financiranje požarnega varstva 
naj zato predlagatelj prouči in o rezultatih 
obvesti Skupščino SR Slovenije. 

4. Skupščina SR Slovenije meni, da bo 
potrebno v zakonu o prenehanju samou- 
pravnih interesnih skupnosti in kmetijskih 
zemljiških skupnosti glede na to, da so skle- 
pale pravne posle, določiti njihovega prav- 
nega naslednika, razčistiti odprta vprašanja 
sprejemanja zaključnih računov in s tem 
povezanega pokrivanja sredstev in primo- 
predaje. Tako bi bilo omogočeno upravlja- 
nje in soodločanje o sredstvih, ko so jih 
vlagale v izgradnjo objektov družbene in 
gospodarske infrastrukture. Analiza teh ma- 
terialnih vprašanj je pomemben element za 
pripravo republiškega proračuna za leto 
1990. 

5. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
je ob predlaganem prenosu odločanja in 
financiranja v posameznih dejavnostih iz 
občinske na republiško raven potrebno pre- 
veriti možnosti in načine za realizacijo na- 
log in programov, za katere ni predlagano 
proračunsko financiranje, pa gre pri tem za 
izpolnjevanje obveznosti, ki so jih v posa- 
meznih občinah sprejeli v planskih doku- 
mentih ali se zanje neposredno dogovorili. 

6. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
v letu 1990 veljajo sprejeti planski doku- 
menti za to srednjeročno obdobje z oprede- 
ljenimi cilji, programi ter viri in obsegom • 
sredstev. 

Pri tem pa Skupščina SR Slovenije opo- 
zarja, da je potrebno programe na področju 
gospodarske infrastrukture za ieto 1990 gle- 
de na ugotovljeni razkorak med načrtovani- 
mi in dejansko doseženimi stopnjami rasti, 
zaostajanje v izvedbi programov razvoja in 
doseženo razmerje med enostavno in raz- 
širjeno reprodukcijo v prvih štirih letih tega 
srednjeročnega obdobja soočiti z razpolož- 
ljivimi viri ter jih prilagoditi materialnim 
možnostim ter uresničljivosti v letu 1990, 
v okviru sprejetih uskladitev zagotoviti pri- 
oritete in dinamiko ter programe uskladiti 
znotraj posameznih sistemov ter med njimi. 
Zato je potrebno zagotoviti hkratno medse- 
bojno primerljivost programov tudi in pred- 
vsem z vidika opredelitve odnosov občina 
- republika. 

7. Skupščina SR Slovenije opozarja, da 
je pri opredeljevanju dejavnosti, v okviru 
katerih naj bi bila organizirana javna podjet- 
ja, potrebno dosledno zasledovati temeljna 
izhodiščna načela in sicer, da gre za dobri- 
ne, ki morajo biti na razpolago vsem ljudem, 
da ni mogoče individualizirati neposredne- 
ga uporabnika ter da so upravljalei javnih 
dobrin po naravi stvari v monopolnem polo- 
žaju do uporabnikov. Preveriti je potrebno 
tudi opredeljevanje podjetij posebnega 
družbenega pomena, ki jih zakon ne pozna, 
jasneje razdelati instrumente, pristojnosti in 
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odgovornosti vpliva ustanovitelja javnih po- 
djetij, kot so soglasje k ustanovitvi, določa- 
nje splošnih pogojev za poslovanje, določa- 
nje standardov in normativov, soglasje 
k statusnim spremembam itd.; opredeliti 
položaj in pristojnosti javnih podjetij v pri- 
merih, ko opravljajo javna pooblastila, raz- 
rešiti vprašanja pritožbenih poti v takih pri- 
merih itd. Jasneje pa je potrebno definirati 
tudi družbeni nadzor nad praviloma mono- 
polnimi dejavnostmi lavnih podietij. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
zato prouči vse dejavnosti, za katere se 
predvideva ustanovitev iavnih podietij, mož- 

nost njihove demonopolizacije ter uvajanje 
zasebne iniciative. 

V fazi ustanavljanja javnih podjetij je po- 
trebno oceniti vložen družbeni kapital tema 
tej podlagi opredeliti družbeni vložek, kot 
predpogoj za določitev lastninskih in uprav- 
Ijalskih razmerij, ki bodo nastala z ustanovi- 
tvijo novih podjetij. 

Zlasti pri opredeljevanju večjih tehnolo- 
ških sistemov je potrebno zagotoviti dolo- 
čeno stopnjo skladnosti in uravnoteženosti 
tako v sistemu upravljanja kot pri upraviče- 
njih do sredstev. 

Skupščina SR Slovenije opozarja na dolo- 

čilo drugega odstavka 13. člena ustavnega 
zakona ter navezanost statusnih sprememb 
organizacij združenega dela posebnega po- 
mena na odločitve Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

8. Skupščina SR Slovenije poudarja, da 
nakazane spremembe pomenijo reorgani- 
zacijo in rekonceptualizacijo sistema na po- 
dročju državne uprave, družbenih dejavno- 
sti in gospodarske infrastrukture, pri tem pa 
poudarja, da se je potrebno izogniti uni- 
formnim rešitvam, posameznim okoljem pa 
dopustiti, da diferencirano glede na potrebe 
in možnosti pristopijo k organizacijskim re- 
šitvam. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju ustavnega zakona 
za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije ob določitvi nekaterih 
dodatnih nalog pristojnim delovnim telesom 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbo- 
ra združenega dela, Zbora občin In Druž- 
benopolitičnega zbora dne 22/11-1989 ob 
obravnavi poročila o uresničevanju ustav- 
nega zakona za izvedbo amandmajev IX 
do LXXXIX k ustavi SR Slovenije ob določi- 
tvi nekaterih dodatnih nalog pristojnim de- 
lovnim telesom sprejela naslednji 

SKLEP 
Skupini delegatov vseh zborov Skupščine 

SR Slovenije za družbene dejavnosti in za 
spremljanje uresničevanja planskih aktov 

zagotavljata, da v njunem delu sodelujejo 
predstavniki odborov, ustanovljenih na 
podlagi 12. člena ustavneaa zakona. 

Do ustanovitve organov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti iz 12. člena ustavnega 
zakona predsedniki skupščin samouprav- 
nih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti in materialne infrastrukture sodelujejo 
v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije. 

Ti odbori imajo pravico pošiljati svoje 
predstavnike na obe skupini delegatov, ka- 
dar se obravnavajo vprašanja z delovnih 
področij odborov oziroma kadar so odbori 

dali mnenja, predloge in stališča do obrav- 
navanih vprašanj. 

Kadar odbori, pristojni republiški upravni 
organi oziroma Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ne morejo predložiti usklajenih 
predlogov z delovnega področja skupin de- 
legatov, ti dve skupini delegatov usklajujeta 
sporna vprašanja in predlagata odločitve 
zborom Skupščine SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije po ustanovitvi 
odborov iz petega odstavka 12. člena ustav- 
nega zakona s sklepom spremeni oziroma 
dopolni sestavo obeh skupin delegatov. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju ustavnega zakona za 
izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbo- 
ra združenega dela, Zbora občin In Druž- 
benopolitičnega zbora dne 22/11-1989 ob 
obravnavi poročila o Izvajanju ustavnega 
zakona za Izvedbo amandmajev IX do 
LXXXIX k ustavi SR Slovenije na podlagi 
146. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določila nekatere dodatne naloge pri- 
stojnim delovnim telesom In v skladu s tem 
spre/ela naslednji 

SKLEP 
1. Skupina delegatov vseh zborov Skupš- 

čine SR Slovenije za družbene dejavnosti 
opravlja poleg nalog, opredeljenih v sklepu 
z dne 28/5-1986 še naslednje naloge: 

- obravnava predloge za zagotavljanje 
sredstev za skupne družbene potrebe druž- 
benih dejavnosti na republiški ravni, ki so 
nujni za uresničevanje z ustavo in zakoni 
določenih pravic delovnih ljudi in občanov 
ter za doseganje drugih temeljnih ciljev 
družbenega razvoja, določenih z družbenim 
planom SR Slovenije, 

- pripravlja za zbore predloge, stališča 
in sklepe v zvezi z bilanco nalog in sredstev 
za družbene dejavnosti in spremlja njeno 
uresničevanje; 

2. Skupina delegatov vseh zborov Skupš- 
čina SR Slovenije za spremljanje uresniče- 
vanja planskih aktov opravlja poleg nalog, 
opredeljenih v sklepu z dne 7/5-1986 še na- 
slednje naloge: 

- spremlja uresničevanje družbenega 
plana SR Slovenije in zakona o združevanju 
dela sredstev družbene reprodukcije za go- 

spodarsko infrastrukturo in na področju 
Kmetijske zemljiške skupnosti Slovenije, 

- pripravlja za zbore predloge, stališča 
in sklepe v zvezi z bilanco dela in nalog in 
sredstev za gospodarsko infrastrukturo in 
Kmetijsko zemljiško skupnost Slovenije in 
spremlja njeno uresničevanje; 

3. Komisija za sistemska vprašanja sode- 
luje s skupinama delegatov za družbene 
dejavnosti in spremljanje uresničevanja 
planskih aktov pri uresničevanju nalog, ki 
izhajajo iz ustavnega zakona. 

Kadar gre za sistemska vprašanja s po- 
dročij družbenih dejavnosti in gospodarske 
infrastrukture, ki terjajo podrobno prouči- 
tev, Komisija za sistemska vprašanja predlo- 
ži svoja mnenja, stališča oziroma predloge 
odločitev skupinama delegatov za družbene 
dejavnosti in spremljanje uresničevanja 
planskih aktov. 

4. Za obravnavo in spremljanje republi- 
škega proračuna se iz članov pristojnih de- 
lovnih teles imenuje koordinacijsko delov- 
no telo za opredelitev skupnega stališča do 
načina zagotavljanja obsega, globalne raz- 
delitve in namenske porabe sredstev prora- 
čuna SR Slovenije. 

Koordinacijsko delovno telo sestavljajo 
naslednji člani delovnih teles: 

1. Aleksander Ravnikar, predsednik Sku- 
pine delegatov za družbene dejavnosti, za 
vodjo koordinacijskega delovnega telesa. 

2. Valentin Dvoimoč, predsednik Skupine 
delegatov za spremljanje uresničevanja 
planskih aktov. 

3. Dr. Janez Šinkovec, predsednik Komisi- 
je za sistemska vprašanja. 

4. Janez Kocijančič, predsednik Odbora 
Zbora občin za družbenoekonomske odno- 
se in razvoj in član Skupine za spremljanje 
uresničevanja planskih aktov. 

5. Jože Korinšek, predsednik Odbora 
Družbenopolitičnega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in član Skupi- 
ne za spremljanje uresničevanja planskih 
aktov. 

6. Mitja Jenko, predsednik Odbora Zbora 
združenega dela za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in član Skupine za sprem- 
ljanje uresničevanja planskih aktov. 

7. Miran Jovan, predsednik Odbora Zbora 
združenega dela za finance in kreditno-mo- 
netarno politiko. 

8. Drago Samastur, predsednik Odbora 
Zbora občin za finance. 

9. Janez Bratkovič, predsednik Odbora 
Zbora združenega dela za kmetijstvo in član 
Skupine delegatov za spremljanje uresniče- 
vanja planskih aktov. 

10. Stanislav Brglez, predsednik Odbora 
Zbora občin za urejanje prostora ter stano- 
vanjska in komunalna vprašanja. 

11. Mauricij Olenik, član Komisije za var- 
stvo človekovega okolja. 

12. Vika Potočnik, članica Skupine dele- 
gatov za družbene dejavnosti. 

13. Hermin Vidoz, član Skupine delegatov 
Zbora združenega dela in Skupine delega- 
tov za družbene dejavnosti. 

14. Marjan Jelen, član Skupine delegatov 
za družbene dejavnosti. 

15. Gita Vončina, članica Skupine delega- 
tov za družbene dejavnosti. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
Izhodišč za pripravo zakona o proračunu SR Slovenije v letu 1990 z bilanco 
sredstev 

Zbor združenega dela In Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah dne 
22. novembra 1989 ob obravnavi Izhodišč 
za pripravo zakona o proračunu SR Slove- 
nije v letu 1990 z bilanco sredstev ob upo- 
števanju predlogov In stališč Družbenopo- 
litičnega zbora na podlagi 260. člena po- 
slovnika Skupščina SR Slovenije sprejele 
naslednji 

SKLEP 
1. Zbora opozarjata, da je predložitev ce- 

lovitih bilanc nalog in sredstev splošnih po- 
treb, družbenih dejavnosti in gospodarske 
infrastrukture pogoj za vpogled v stanje ter 
odločanje Skupščine SR Slovenije o delitvi 
družbenega proizvoda v republiki in za sez- 
nanjenost s celovito obremenitvijo gospo- 
darstva in prebivalstva. 

2. Zbora ugotavljata, da ob Izhodiščih za 
pripravo zakona o proračunu SR Slovenije 

v letu 1990 še niso v celoti znane obveznosti 
SR Slovenije do federacije in tujine in pred- 
postavke glede realno možne gospodarske 
rasti v letu 1990. 

Zbora opozarjata, da je na področju 
splošne porabe potrebno upoštevati določ- 
be družbenega dogovora o zmanjšanju de- 
leža sredstev za splošne družbene in skup- 
ne potrebe v narodnem dohodku in v tem 
okviru zagotoviti tudi sredstva potrebna za 
financiranje delovnih skupnosti strokovnih 
služb samoupravnih interesnih skupnosti in 
stroškov v zvezi z volitvami, ki v izhodiščih 
v celoti še niso predvidena. 

Prav tako zbora soglašata, da naj bo kot 
izhodišče za določanje obsega sredstev 
skupne porabe v letu 1990 ohranitev realne- 
ga obsega sredstev za programe družbenih 
dejavnosti v letu 1989. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
ob predložitvi proračuna prikaže obseg iz- 

gub in primanjkljajev iz preteklih let ter kri- 
terije za razmejitev teh izgub med družbe- 
nopolitičnimi skupnostmi in načine njihove- 
ga pokrivanja. Ob tem naj predstavi tudi 
učinke uresničevanja sklepov Skupščine 
SR Slovenije o reševanju likvidnostnih težav 
s sredstvi Narodne banke Slovenije v zdrav- 
stvu in prelivanju presežkov med republiški- 
mi samoupravnimi 'interesnimi skupnostmi. 

4. Zbora nalagata Izvršnemu svetu, da 
v obrazložitvi proračuna glede na dogovor- 
jene naloge republike in občin pripravi pre- 
gled nalog in programov po posameznih 
nosilcih in prikaže skupen načrt uresničeva- 
nja programov s prikazom potrebnih in raz- 
položljivih sredstev. 

5. Zbora nalagata Izvršnemu svetu, naj 
čimprej preloži predpise za ureditev javnih 
financ v letu 1990 ter pri njihovi pripravi 
ustrezno upošteva tudi pripombe in predlo- 
ge delegatov. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

V sklicu za seje zborov Skupščine SR Slovenije za 18. 
12. 1989 so predsedniki zborov sporočili, da bo na tej seji 
potrebno obravnavati akte iz pristojnosti Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, ki se nanašajo na ekonom- 
sko politiko za leto 1990. 

V posebni številki Poročevalca objavljamo akte, ki so 

bili Skupščini SR Slovenije predloženi 23. in 24. 11. 1989. 
Predsedniki zborov bodo razširili predloge dnevnih 
redov sej zborov 18. 12. 1989 z akti, ki jih objavljamo. 
Zbori bodo obravnavali te akte v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi. 

OSNUTEK ZAKONA 

o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije v letu 

1990 (ESA - 909) 

V prilogi vam pošiljamo OSNUTEK ZAKONA O SKUPNEM 
OBSEGU PRORAČUNSKIH ODHODKOV FEDERACIJE ZA LETO 
1990, ki ga je Skupščini SFRJ poslal Zvezni izvršni svet s pismom 
35 št. 400-40/89 z dne 19. novembra t. I. 

Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini SFRJ, da osnutek tega 
zakona obravnava in sprejme v skrajšanem roku v skladu s 132. in 
134. členom poslovnika Zbora republik in pokrajin, razlogi za to 
pa so navedeni v predlogu, ki se pošilja v prilogi. 

Upoštevajoč predlog Zveznega izvršnega sveta, je poslal pred- 
sednik zbora osnutek tega zakona predsednikom skupščin soci- 
alističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin s predlo- 
gom, da pristojni zbori teh skupščin sprejmejo do njega stališča in 
jih pošljejo Zboru republik in pokrajin do 22. decembra 1989. 

Odbor Zbora republik in pokrajin za finance kot pristojno 
delovno telo zbora bo usklajeval stališča skupščin socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 

POVZETEK 

Z osnutkom proračuna federacije za leto 1990 je določeno, 
da znaša skupni obseg proračunskih odhodkov federacije 
1,390.724 milijard dinarjev, ki se krije iz izvirnih prihodkov 
- 1,223.857 milijard dinarjev, iz prispevkov SR in SAP pa 
166.867,4 milijarde dinarjev. 

Delež tako določenega obsega proračunskih odhodkov 
federacije v ocenjenem družbenem proizvodu znaša 9,19%. 
V okviru skupnega obsega proračunskih odhodkov federacije 

za leto 1990 so zagotovljena sredstva za financiranje JLA, 
družbenih in drugih služb v gospodarsko manj razvitih SR in 
SAP Kosovo, varstvo borcev in invalidov, delo zveznih orga- 
nov, intervencije v gospodarstvu idr. 

Tako določen obseg dohodkov bi se kril iz prihodkov od 
temeljnega prometnega davka, posebnega prometnega davka 
za JLA, carine in uvoznih dajatev, prispevkov SR in SAP idr. 

1. člen 
Proračunski odhodki federacije za leto 1990 znašajo po obsegu 

skupaj 1.390,724.431,000.000 dinarjev. 
2. člen 

Sredstva za delno kritje skupnega obsega proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1990 zagotovi federacija iz svojih izvirnih 
prihodkov v znesku 1.223,857.031,000.000 dinarjev. 

3. člen 
Razlika med skupnim obsegom odhodkov iz 1. člena tega 

zakona in izvirnimi prihodki federacije v znesku 
166,867.400,000.000 dinarjev se zagotovi iz prispevkov republik in 
avtonomnih pokrajin. 

4. člen 
Obveznosti federacije iz naslova zadolžitve pri Narodni banki 

Jugoslavije v letu 1983, ki dospejo v letu 1990, bodo izpolnjene 
v letu 1993. 

5. člen 
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta tretji odstavek 279. 
člena ustave SFRJ in XXXVIII. amandma k ustavi SFRJ, po katerih 
se skupni proračunski odhodki federacije določijo s soglasjem 
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

Za sprejetje tega zakona je v skladu s 3. podtočko točke 3. 
amandmaja XL k ustavi SFRJ pristojen Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je 
treba urediti z zakonom, in razlog za 
njegovo izdajo 

V ustavi SFRJ je določeno, da se vsi prihodki in odhodki 
določijo v proračunu federacije. Višina skupnega obsega odhod- 
kov se določi v skladu z nalogami in smermi ekonomske politike 
za leto, za katero se sprejme proračun federacije. V okviru skup- 

nih odhodkov se v proračunu federacije zagotovijo sredstva za 
financiranje funkcij in obveznosti federacije, določenih z ustavo, 
zveznimi zakoni in drugimi splošnimi akti. 

Iz strukture funkcij federacije, določenih z ustavo SFRJ in 
zveznimi predpisi, je razvidno, da se prek proračuna federacije 
izpolnjujejo zelo pomembne obveznosti ne le po obsegu sredstev, 
temveč tudi po značaju namenskih opredelitev, katerih izvrševa- 
nje vpliva na uresničevanje posameznih ciljev in izvajanja dolo- 
čene politike za zadevno leto. 

V veljavni sistem financiranja federacije so vključeni elementi, 
ki s svojim avtomatičnim delovanjem vnaprej določajo obseg 
sredstev, potrebnih za izvrševanje določenih proračunskih 
odhodkov federacije. To se nanaša predvsem na določitev obsega 
odhodkov za Jugoslovansko ljudsko armado, določitev skupnega 
obsega dopolnilnih sredstev za financiranje družbenih služb 
v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo. Kot je 
znano, je obseg teh proračunskih odhodkov federacije nepo- 
sredno odvisen od ocene narodnega dohodka oziroma družbe- 
nega proizvoda celotnega gospodarstva, medtem ko je višina 
sredstev za varstvo borcev in invalidov ter pokojnin vojaških 
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zavarovancev odvisna od rasti osebnih dohodkov, žvljenjskih stro- 
škov ter cen blaga in storitev. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da so bili z uvedenim avtomatizmom 
kot načinom določanja posameznih obsežnih in zelo pomembnih 
obveznosti federacije doseženi zelo stabilni odnosi pri načrtova- 
nju teh sredstev na podlagij objektiviziranih meril, ne pa na 
podlagi subjektivnih ocen potrebnih sredstev. To je zlasti 
pomembno za določitev potreb za Jugoslovansko ljudsko armado 
in za dopolnilna sredstva gospodarsko manj razvitim republikam 
in SAP Kosovo, upoštevajoč pri tem izvajanje dolgoročnega pro- 
grama modernizacije JLA in politike hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih območij. Uvedeni avtomatizem tudi na področju 
osnovnega varstva invalidov in borcev omogoča na objektivizirani 
osnovi valorizacijo v prejemkih uživalcev, ki temeljijo na zveznih 
zakonih. 

Odkar so klasičnemu proračunu federacije priključeni tudi 
posebni računi za intervencije v gospodarstvu, je proračun fede- 
racije pomemben instrument politike družbenoekonomskega raz- 
voja države, ker se prek njega financirajo funkcije, od katerih sta 
dokaj odvisna določitev ekonomske politike in razvoj na posamez- 
nih območjih, kar pomeni, da večkratno vpliva na tokove druž- 
bene reprodukcije in delitve narodnega dohodka. 

V financiranje funkcij federacije je vgrajen zelo pomemben 
element solidarnosti vseh jugoslovanskih narodov in narodnosti, 
to pa se nanaša predvsem na financiranje gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo, financiranje varstva borcev in 
invalidov NOV idr. 

V okviru intervencij v gospodarstvu se prek proračuna federa- 
cije usmerjajo pomembna sredstva na področju ekonomskih 
odnosov s tujino, in sicer v spodbujanje in ustvarjanje pogojev za 
večjo konkurenčno sposobnost našega izvoza, torej tudi za 
hitrejše vključevanje našega gospodarstva v mednarodno delitev 
dela. 

V proračunu federacije so hkrati predvidena sredstva tudi za 
premostitev problemov, nastalih na področjih splošnega družbe- 
nega interesa in posebnega pomena za stabilnost trga in osnovne 
potrebe prebivalstva. Tu mislimo predvsem na sredstva za premije 
in regresiranje obresti v kmetijstvu - panogo, ki brez družbene 
pomoči pri organiziranju proizvodnje ne bi mogla s proizvodnjo 
zadovoljiti dejanskih potreb prebivalstva države. 

V skladu z delovanjem posameznih institucij novega družbeno- 
ekonomskega sistema so ustvarjeni predvsem pogoji, da Narodna 
banka Jugoslavije postane izključno monetarna institucija prora- 
čuna federacije. 

V proračunu federacije se prav tako prvič zagotovijo sredstva za 
kritje tistih odhodkov federacije, ki jih je doslej delno financirala 
Narodna banka Jugoslavije ali narodne banke SR in SAP. To se 
nanaša predvsem na zagotovitev sredstev za kritje tečajnih razlik 
in obresti za deponirane devizne prihranke in regresiranje obresti 
za kredite, dane iz primarne emisije v kmetijstvu. 

Ker je federacija prevzela kritje obresti za deponirane devizne 
prihranke in za regresiranje obresti za kredite, dane kmetijstvu, je 
to bistveno vplivalo na povečanje obsega proračunskih odhodkov 
federacije ter zagotovitev realnih virov za njegovo kritje. 

Po vključitvi vseh računov na ravni federacije v enoten proračun 
federacije ni mogoče primerjati skupnega obsega odhodkov 
z odhodki v prejšnjem letu. V prejšnjem letu so se namreč v prvem 
polletju iz proračuna federacije financirale samo klasične funkcije 
federacije, v drugem pa so bili priključeni tudi posebni računi, 
medtem ko so s proračunom federacije za leto 1990 poleg seda- 
njih namenov vključeni tudi odhodki, ki so s posameznimi zakoni 
uvedeni kot obveznost federacije, za katerih izvrševanje in zagoto- 
vitev sredstev je pristojna federacija. 

Izhodišče pri oblikovanju proračunskih odhodkov federacije so 
bile z zakonom določene obveznosti, sprejete opredelitve, kaj jih 
federacija financirati v letu 1990, ter ocene posameznih indikator- 
jev gospodarskega razvoja v letu 1990. 

V okviru ekonomske politike države v letu 1990 je Zvezni zavod 
za družbeno planiranje obravnaval gibanje vseh indikatorjev 
gospodarskega razvoja države za leto 1990 in na podlagi teh 
ugotovitev ocenil, da bo družbeni proizvod znašal 15,139.600 
milijard dinarjev ali za 690,0% več od ocenjenega za leto 1989. 
Narodni dohodek za leto 1990 je ocenjen v višini 13,502.900 
milijard dinarjev in je v primerjavi z ocenjenim za leto 1989 večji za 
689,0%. Poleg tega je predvideno, da se bodo osebni dohodki 
povečali za 685,0%, cene za 706,0% (povprečen nasproti pov- 
prečju), povprečen tečaj dinarja glede na USA $ pa bo znašal 
277.896 dinarjev za 1 dolar. 

V skladu z zakonskimi predpisi in sprejetimi opredelitvami je 
predvideno naslednje: 

- da se za financiranje JLA zagotovi 4,60% ocenjenega narod- 
nega dohodka za leto 1990; 

- da se dopolnilna sredstva gospodarsko manj razvitim SR in 

SAP Kosovo zagotovijo v višini 0,53% ocenjenega družbenega 
proizvoda za leto 1990, zmanjšano za 11,5%, za kolikor se glede 
na pravice zmanjšajo sredstva za financiranje JLA; 

- da se sredstva za varstvo borcev in invalidov in pokojnin 
vojaških oseb zagotovijo v skladu z ocenjeno rastjo osebnih 
dohodkov v državi v letu 1990; 

- da se sredstva za intervencije v gospodarstvu zagotovijo 
v skladu s pravicami iz sedaj veljavnih zakonov; 

- da se sredstva za druge namene (delo zveznih organov, 
obveznosti iz prejšnjih let idr.) zagotovijo v skladu z rastjo posa- 
meznih parametrov gospodarskih gibanj, ki neposredno vplivajo 
na oblikovanje višine potrebnih sredstev pri posameznih od- 
hodkih. 

Na podlagi tako navedenih meril za določanje višine sredstev, 
potrebnih za posamezne funkcije in naloge federacije, smo prišli 
do tega, da skupen obseg proračunskih odhodkov federacije za 
leto 1990 znaša 1,390.724,4 milijarde dinarjev in je v primerjavi 
z rebalansiranim proračunom za leto 1989 (vštevši tudi izvršitev na 
računih do 15. 7.) večji za 979,6%. 

Tako oblikovan skupen obseg proračunskih odhodkov federa- 
cije za leto 1990 je v ocenjenem družbenem proizvodu udeležen 
za 9,19%, medtem ko je rast proračuna federacije v primerjavi 
z ocenjeno rastjo cen (706%) večja za 273,6 točke. 

V primerjavi z ocenjeno rastjo družbenega proizvoda in cen je 
tako predvideni skupni obseg proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1990 povečan iz naslednjih razlogov: 

- federacija je prevzela obveznost, da začenši z letom 1990 
zagotovi v proračunu federacije sredstva za kritje tečajnih razlik in 
regresiranje obresti za deponirane devizne prihranke. V letu 1989 
je del teh obresti servisirala Narodna banka Jugoslavije; 

- od leta 1990 bo federacija v celoti zagotovila sredstva v pro- 
računu federacije za regresiranje obresti za kredite, dane iz pri- 
marne emisije za kmetijsko proizvodnjo. V letu 1989 je federacije 
le delno regresirala te obresti. Večina sredstev za regresiranje 
obresti so zagotavljale narodne banke republik in pokrajin; 

- sredstva za financiranje JLA in gospodarsko manj razvitih SR 
in SAP Kosovo so zagotovljena v skladu z na novo ocenjenim 
narodnim dohodkom in družbenim proizvodom. Rast teh sredstev 
je daleč večja od rasti narodnega dohodka in družbenega proiz- 
voda. Do večje rasti je prišlo zato, ker sta na novo ocenjeni 
družbeni proizvod in narodni dohodek za leto 1989 v primerjavi 
z ocenjenim pri zagotovitvi sredstev v drugem rebalansu prora- 
čuna federacije večji za 28,8%. 

Če bi se bila sredstva za te namene zagotovila v letu 1989 
v skladu s temi na novo ocenjenimi parametri, bi bila torej v tem 
primeru tudi rast teh sredstev v skladu z njihovo ocenjeno rastjo 
za leto 1990; 

- v skladu z zakonom o financiranju federacije se zagotavlja 
del sredstev za poravnavo obveznosti do JLA iz leta 1989; 

- zagotovijo se sredstva za zboljšanje materialnega položaja 
borcev in vojaških invalidov; 

- odplačila kreditov federacije iz prejšnjih let; 
- zagotovi se del sredstev za saniranje bančništva; 
- obveznosti, prenesene po proračunu federacije za leto 1989 

po računih za intervencije v gospodarstvu. 
Zagotovitev dodatnih sredstev proračuna federacije za leto 

1990 za vse navedene namene bo vplivala na rast skupnega 
obsega v primerjavi z letom 1989. Zato skupnega obsega prora- 
čuna federacije za leto 1990 ne moremo niti primerjati s proraču- 
nom federacije za leto 1989, in sicer glede na novo funkcijo, ki jo 
ima proračun z vključitvijo vseh izvenproračunskih računov v eno- 
ten proračun federacije. 

Če bi iz tako določenega obsega odhodkov izključili sredstva, 
predvidena za obresti za deponirane prihranke, del sredstev za 
obresti v kmetijstvu in sredstva, predvidena za saniranje poslov- 
nega bančništva (približno 300.000 mrd dinarjev), bi bil delež 
proračuna federacije v družbenem proizvodu samo 7,16%. 

Višina sredstev za financiranje posameznih funkGij in nalog 
federacije je s tem proračunom federacije za leto 1990 predvidena 
takole: 

1. Sredstva za financiranje JLA 

V skladu s sprejeto opredelitvijo so sredstva za financiranje JLA 
zagotovljena v višini 4,60% ocenjenega narodnega dohodka, kar 
znaša 621.133,4 milijarde dinarjev ali za 916,2% več kot v letu 
1989. 

Poleg tega je predvidenih tudi 10.560,0 milijarde dinarjev za 
kritje dela neporavnanih obveznosti v letu 1989, in sicer zaradi več 
ocenjenega narodnega dohodka za leto 1989 od ocene, po kateri 
so bila zagotovljena sredstva z rebalansom za financiranje JLA, 
kar je v skladu z zakonom o financiranju federacije. 

Za kritje deficita v skladu vojaških upokojencev je s tem prora- 
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čunom zagotovljenih 42.625,1 milijarde dinarjev. 
Sredstva, ki so za leto 1990 zagotovljena za JLA, znašajo torej 

skupaj 674.318,5 milijarde dinarjev, kar je 48,5% skupnega obsega 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1989. 

2. Dopolnilna sredstva za financiranje 
družbenih in drugih služb gospodarsko manj 
razvitim SR in SAP Kosovo 

Sredstva za te namene niso predvidena v višini predpisanega 
odstotka 0,53% ocenjenega družbenega proizvoda, temveč so 
zmanjšana za 11,5%, za kolikor so glede na pravice zmanjšana 
tudi sredstva za financiranje JLA, kar znaša 71.012,3 milijarde 
dinarjev in so večja za 917,4% v primerjavi s predvidenimi za leto 
1989. 

3. Varstvo borcev in invalidov 

Sredstev za varstvo borcev in invalidov je predvidenih skupaj 
65.154,8 milijarde dinarjev ali za 909,2% več, kot jih je bilo zago- 
tovljenih za te namene v letu 1989. S tem se zagotovijo sredstva za 
izplačilo vseh prejemkov uživalcev teh beneficij ter za njihovo 
usklajevanje z ocenjenim gibanjem osebnih dohodkov v letu 1990. 

Ta sredstva rastejo hitreje od ocenjene rasti osebnih dohodkov 
za leto 1990 zaradi zgotovitve dodatnih sredstev, s katerimi bi se 
v letu 1990 zboljšal položaj uživalcev prejemkov borcev in inva- 
lidov. 

4. Sredstva za delo upravnih organov 

Sredstva za delo upravnih organov se zagotovijo v proračunu 
federacije v skladu z njihovimi delovnimi programi, nalogami za 
izvrševanje funkcij federacije, določenih z ustavo SFRJ, zveznimi 
zakoni in drugimi splošnimi akti federacije, ter 16. členom zakona 
o financiranju federacije. Obseg sredstev se določi tudi v odvisno- 
sti od pomena, obsega, vrste in zahtevnosti del in nalog, določe- 
nih v delovnem programu zveznih upravnih organov in zveznih 
organizacij. 

V proračunu federacije za leto 1990 je za te potrebe predvidenih 
68.976 mrd dinarjev, kar je v primerjavi s predhodnim letom za 
714,5% več, kolikor znaša ocenjena stopnja rasti cen v letu 1990. 
Na višino odhodkov posebej vplivajo gibanje tečaja dinarja, rast 
cen blaga in storitev, osebnih dohodkov idr. 

5. Sredstva za poravnavo obveznosti iz 
prejšnjih let 

Za poravnavo dolgoročnih obveznosti federacije iz prejšnjih let 
je predvidenih 14,948,8 mrd dinarjev. 

S sredstvi, zagotovljenimi v proračunu federacije za leto 1990, 
bi se poravnale obveznosti federacije po mednarodnih pogodbah, 
sporazumih in konvencijah, notranjih in zunanjih posojilih, kredi- 
tih in na podlagi nacionaliziranega premoženja. 

6. Intervencije v gospodarstvu 

Sredstva, potrebna za intervencije v gospodarstvu na ravni 
federacije, znašajo skupaj 492.135,3 milijarde dinarjev in so za 
1,147,8% večja od zagotovljenih z rebalansom, kar je za 35,4% 
skupnega obsega proračunskih odhodkov federacije za leto 1990. 

Glavni razlog za tako rast sredstev za te namene je ta, da se 
v letu 1990 v celoti zagotovijo sredstva za kritje regresiranih 
obresti v kmetijstvu (doslej je bil zagotovljen samo del, drugi del 
pa so zagotovile NBJ ter narodne banke SR in SAP), sredstva za 
kritje obresti za deponirane devizne prihranke občanov, zagotovi- 
tev sredstev za saniranje poslovnega bančništva, zagotovitev 
sredstev za blagovne rezerve idr. 

Tako predvideni skupni obseg proračunskih odhodkov federa- 
cije za leto bi se pokril iz naslednjih virov prihodkov: 

1) Temeljni in posebni prometni davek 
a) Na podlagi predpostavk je ocenjeno, da bodo prihodki od 

temeljnega prometnega davka, ki pripadajo federaciji, realizirani 
v skupnem znesku 460.523 milijard dinarjev, kar je za 668,6% več, 
kot je bilo ocenjeno za leto 1989; 

b) Za zagotovitev stabilnosti financiranja JLA je predvideno, da 
se v letu 1990 v skladu z amandmajem XXXVIII k ustavi SFRJ 
uvede poseben davek. Z uvedbo tega davka bi bilo v proračunu 
federacije zagotovljenih 216.762 milijard dinarjev. 

Celotni prihodki od davka od prometa proizvodov in storitev, ki 
bi v letu 1990 pripadali proračunu federacije, pomenijo torej 
48,7% veh ocenjenih prihodkov. 

2) Prihodki od carine in drugih uvoznih dajatev 
Ti prihodki so ocenjeni na podlagi ocene uvoza blaga, zmanjša- 

nja stopnje uvoznih dajatev, ki so veljale v letu 1989, ocene, da bo 
povprečni tečaj dinarja za 1 US dolar znašal 256.714 dinarjev in da 
v letu 1990 ne bo spremenjena struktura uvoza. 

Na podlagi teh predpostavk je bilo ocenjeno, da bodo prihodki 
iz naslova carine in uvoznih dajatev znašali 496.442 milijard dinar- 
jev in bodo udeleženi v skupnih prihodkih proračuna federacije 
s 35,7%. 

3) Presežek prihodkov NBJ 
V skladu z zakonom o Narodni banki Jugoslavije je ocenjeno, da 

bo presežek prihodkov v poslovanju Narodne banke Jugoslavije 
realiziran v znesku 40 000 milijard dinarjev. Narodna banka Jugo- 
slavije bi del teh sredstev kvartalno vplačevala v proračun federa- 
cije. 

4) Drugi prihodki 
Prihodki od zveznih upravnih taks, prihodki organov in organi- 

zacij federacije ter drugi prihodki so za leto 1990 ocenjeni v višini 
10.130 milijard dinarjev ali za 698% več od ocene teh prihodkov 
v proračunu federacije za leto 1989. 

5.) Prispevki SR in SAP 
Prispevki republik in pokrajin proračunu federacije se določijo 

v skladu s 34. členom zakona o financiranju federacije, in sicer 
v višini razlike med skupnim obsegom proračunskih odhodkov 
federacije in skupim zneskom izvirnih prihodkov federacije, ki se 
razporedijo v proračunu federacije. 

V proračunu federacije za leto 1990 znaša ta razlika 166.867,7 
milijarde dinarjev in je v skupnih prihodkih udeležena z 12,0%, 
medtem ko je bil ta delež v letu 1989 - 12,8%. če ne bi bil sprejet 
zakon o zagotovitvi posebnega davka za financiranje JLA v letu 
1990, bi se povečali prispevki SR irvSAP proračunu federacije. 

Tako načrtovani prihodki proračuna federacije za leto 1990 
v višini 1,390.724,4 milijarde dinarjev po zakonu o financiranju 
federacije pripadajo podbilanci prihodkov in odhodkov sredstev 
za financiranje JLA v znesku 674.318,5 milijarde dinarjev, podbi- 
lanci prihodkov in odhodkov sredstev za financiranje JLA v zne- 
sku 674.318,5 milijarde dinarjev, podbilanci prihodkov in odhod- 
kov sredstev za financiranje drugih funkcij in obveznosti federa- 
cije ter za rezerve federacije pa v znesku 716.405,9 milijarde 
dinajev. 

Podrobnejša obrazložitev posameznih vrst odhodkov in posa- 
meznih virov proračunskih prihodkov federacije je v nadaljnji 
obrazložitvi. 

A. ODHODKI 

1. Sredstva za financiranje Jugoslovanske 
ljudske armade 

a) Tekoče obveznosti 
V družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 je dolo- 

čeno, da se sredstva za financiranje Jugoslovanske ljudske 
armade določijo za vsako leto v tem obdobju v višini stopnje 
5,20% narodnega dohodka Jugoslavije, ustvarjenega po tekočih 
cenah. 

Od leta 1987 je bilo sprejeto stališče, da se sredstva za financira- 
nje JLA zmanjšajo za 5%. S tem je dejansko za financiranje JLA 
zagotovljenih 5,20% namesto 4,94% narodnega dohodka Jugosla- 
vije. 

Na podlagi sklepa Predsedstva SFRJ so bila sredstva za financi- 
ranje JLA v letu 1989 zagotovljena v višini 4,90% ocenjenega 
narodnega dohodka. V tem proračunu pa so sredstva za te 
namene zagotovljena v višini 4,6% narodnega dohodka, kar je za 
11,5% manj od sredstev, ki bi jih bilo treba zagotoviti po družbe- 
nem planu. 

Po oceni Zveznega zavoda za družbeno planiranje bo narodni 
dohodek celotnega gospodarstva Jugoslavije za leto 1990 znašal 
13,502.900 mrd dinarjev, kar je za 689,0% več kot v letu 1989. 

Z uporabo tako določenega odstotka 4,60% ocenjenega narod- 
nega dohodka za leto 1990 dobimo 621.133,4 mrd dinarjev, koli- 
kor je tudi predvideno v tem osnutku proračuna federacije za 
financiranje JLA za leto 1990. Tako predvidena sredstva za finan- 
ciranje JLA v letu 1990 so večja za 916,2% od sredstev, predvide- 
nih v rebalansiranem proračunu za leto 1989. 

Ta sredstva so v primerjavi s sredstvi, zagotovljenimi v prora- 
čunu federacije za leto 1989 večja zato, ker je narodni dohodek za 
leto 1989 na novo ocenjen in je večji za 28,7% od ocenjenega 
narodnega dohodka, po katerem so bila določena sredstva z dru- 
gim rebalansom proračuna federacije za leto 1989. 

Z vključitvijo obveznosti, ki bi jih bilo treba v letu 1989 zagotoviti 
za financiranje JLA po na novo ocenjenem narodnem dohodku za 
leto 1989 (17.600 mrd) bi rast sredstev za financiranje JLA znašala 
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689%. kar bi bilo v skladu z rastjo narodnega dohodka za leto 
1990. 
b) Poravnava obveznosti Iz leta 1989 

Poleg sredstev za tekoče financiranje potreb JLA v letu 1989 bi 
bilo treba v tem proračunu federacije zagotoviti tudi 17.600 mili- 
jard dinarjev, kar je razlika med sredstvi, zagotovljenimi v prora- 
čunu federacije za leto 1989, in določenim zneskom sredstev, ki bi 
jih bilo treba zagotoviti za financiranje JLA na podlagi na novo 
ocenjenega narodnega dohodka za leto 1989, to pa bi bilo 
v skladu z zakonom o financiranju federacije. 

Toda ker iz bilančnih razlogov v tem proračunu federacije ni 
bilo mogoče v celoti zagotoviti nastale razlike v znesku 17.600 
milijard dinarjev, je zagotovljenih samo 10.560 milijard dinarjev, 
kar je 60% sedaj ocenjenih obveznosti, medtem ko bi bil znesek za 
preostale obveznosti zagotovljen v letu 1990 po zaključnem 
računu za leto 1989. 

Zaradi hitrejše rasti inflacije od ocenjene pri sprejetju prora- 
čuna federacije za zadevno leto in nižje valorizacije sredstev za 
JLA je dejansko zagotovljeni obseg sredstev vsako leto manjši od 
tistega, ki ji pripada, kar je razvidno iz naslednje tabele: 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

ocena 

Z zakonoa določeni odstotek 

narodnega dohodka 5,80 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 4,94 4,60 4,60 

Delež v narodnes dohodku 4,98 4,50 4,25 4,34 4,51 4,84 4,53 3,95 4,19 4,60 

Dele! v skupne* obsegu 

proračunskih odhodkov 

federacije 58,92 58,70 58,26 62,49 65,62 70,43 65,51 69,25 51,14 44,93 

c) Obveznosti za pokojnine vojaških zavarovancev 

c) Obveznosti za pokojnine vojaških zavarovancev 
Poleg sredstev za tekoče financiranje JLA v letu 1990 in porav- 

navo dela obveznosti za leto 1990 so v tem proračunu v podbilanci 
sredstev za financiranje JLA predvidena sredstva v skladu z zako- 
nom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavaro- 
vancev. 

Za kritje deficita v skladu pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja vojaških zavarovancev je predvidenih 42.625,1 milijarde 
dinarjev, kar je v primerjavi s sredstvi, zagotovljenimi za te 
namene v letu 1989, več za 795,3%. 

Do večje rasti teh sredstev od ocenjene rasti osebnih dohodkov 
v gospodarstvu SFRJ za leto 1989 je prišlo zaradi tega, ker je 
osnovo za leto 1989 vključen valorizirani znesek, ki bi ga morala 
federacija zagotoviti v letu 1988. 

Sredstva za Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo znašajo torej 
skupaj 674.378,5 mrd dinarjev, kar je 48,5% skupnega obsega 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1990. 

2. Dopolnilna sredstva gospodarsko manj 
razvitim republikam in SAP Kosovo 

V družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 je dolo- 
čeno, da dopolnilna sredstva za financiranje družbenih in drugih 
služb v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo 
znašajo 0,53% družbenega proizvoda celotnega gospodarstva 
Jugoslavije. 

S tem proračunom federacije pa niso predvidena sredstva 
v skladu z zakonom o dopolnilnih sredstvih gospodarsko manj 
razvitim SR in SAP Kosovo, temveč v skladu s sprejetim stališčem, 
da se sredstva za financiranje družbenih in drugih služb zagoto- 
vijo v proračunu federacije, zmanjšana za 11,5%, za kolikor so 
glede na pravice zmanjšana tudi sredstva za financiranje JLA. 

V skladu s sprejetim stališčem so sredstva za financiranje druž- 
benih in drugih služb v gospodarsko manj razvitih SR in SAP 
Kosovo predvidena v tem proračunu federacije v višini 71.012,3 
milijarde dinarjev in so v primerjavi s sredstvi, zagotovljenimi za 
leto 1989, večja za 917,4%. Na rast teh sredstev je vplivalo to, da je 
dana nova ocena rasti družbenega proizvoda za leto 1989, ki je 
večja za 32,3 točke od ocene družbenega proizvoda, ki je bila 
uporabljena pri določitvi teh sredstev za leto 1989. 

Z zakonom o dopolnilnih sredstvih republikam in avtonomnima 
pokrajinama v obdobju 1986-1990 so predpisana merila za deli- 

tev sredstev, določenih v proračunu federacije, na posamezne 
republike in SAP Kosovo. Sredstva so za posamezne gospodarsko 
manj razvite republike in SAP Kosovo razporejena takole: 

SR in SAP Pri padaj oči 
•/. 

Predvideno za 
leto 1990 

1. Bosna in Hercegovina 28,728 
2. Makedonija . 13,095 
3. Kosovo 47,177 
4. črna gora 11,000 

20,400.481,4 
9,299.066,3 

33,50 1.630,4 
7,81 1.115,9 

7 1 ,012.294,0 

Poleg tega so za SAP Kosovo predvidena tudi posebna dopol- 
nilna sredstva za graditev stanovanj po YU programu v višini 11,9 
mrd dinarjev. 

2. A OBVEZNOSTI ZA FINANCIRANJE 
VARSTVA BORCEV IN INVALIDOV 

Obveznosti federacije za financiranje pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter varstvo borcev in invalidov so določene 
v ustavi SFRJ (6. točka prvega odstavka 281. člen), v zakonu 
o financiranju federacije (Uradni list SFRJ št. 15/77), zakonu 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ št. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 63/87), zakonu 
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev 
(Uradni list SFRJ št. 68/81, 41/83, 75/85 in 44/89) in zakonu 
o obveznosti federacije za pokojnine borcev (Uradni list SFRJ št. 
39/74, 68/81, 57/83 in 9/86). 

V omenjenih zakonih so določene temeljne pravice borcev, 
vojnih vojaških invalidov in družin padlih borcev, pogoji za prido- 
bitev in uživanje teh pravic ter način zagotavljanja sredstev za 
uveljavljanje teh pravic. 

Ker so največji del teh obveznosti osebni prejemki, se potrebna 
sredstva zagotavljajo v skladu z gibanjem nominalnih osebnih 
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dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na območju republike in 
pokrajine (pokojnine) oziroma v skladu z rastjo povprečnega 
mesečnega osebnega dohodka (invalidnine). Sredstva za zdrav- 
stveno varstvo in zdraviliško-klimatsko zdravljenje so načrtovana 
v odvisnosti od gibanja cen na drobno in storitev (cena zdravil, 
bolniški dnevi, cena gostinskih in penzionskih storitev). Sredstva 
za invalidske prejemke uživalcev v tujini so načrtovana v skladu 
z ocenitvijo gibanja vrednosti tujih valut. 

Na podlagi navedenih predpisov je v skladu s predvidevanji 
o gibanju posameznih kazalcev, ki so relevantni za načrtovanje 
sredstev za izpolnjevanje teh obveznosti federacije za leto 1990, 
načrtovanih 50.804,8 dinarjev. 

Toda ker se ravno sedaj pripravlja postopek v zvezi s spre- 
membo predpisov in varstvom borcev in invalidov, je za ta namen 
akontativno zagotovljeno dodatnih 14.350,0 mio dinarjev, tako da 
celotni načrt sredstev za izpolnitev te obveznosti v letu 1990 znaša 
65.154,8 mio dinarjev. 

a) Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

S temi sredstvi se poravnajo obveznosti federacije za pokojnine 
borcev in posebno dopolnilno financiranje skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja SR Črne gore. 

Za financiranje obveznosti s področja pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v letu 1990 je načrtovanih 28.508 milijard 
dinarjev. Ta sredstva so načrtovana v skladu z ocenjenim giba- 
njem OD v letu 1990 in so v primerjavi z rebalansiranimi v letu 1989 
večja za 685%. 

a.1. Sredstva za beneficirane pokojnine borcev 
Z zakonom o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja so določeni pogoji za uveljavljanje pravic do 
pokojnine za vse zavarovance, vštevši tudi borcev NOV pred 9. IX. 
1943. 

V četrtem poglavju navedenega zakona so določene ugodnosti 
za pridobivanje in odmerjanje pokojnine za udeležence NOV pred 
9. IX. 1943. Te ugodnosti so v tem, da se lahko prej pridobi pravica 
do pokojnine glede let starosti, dolžine pokojninske dobe in 
odmerjanja pokojninske osnove (petletno povprečje OD ter 
zajamčena pokojninska osnova). 

Ugodnost se najpogosteje uporablja tako, da posebna komisija 
borcev NOV pred 9. septembrom 1943, ki imajo najmanj 15 let 
pokojninske dobe, od tega 10 let zavarovalne dobe, izjemoma 
prizna pravico do starostne pokojnine ne glede na leta starosti in 
pri tem upošteva njihovo zdravstveno stanje in delovne zmož- 
nosti. 

Poleg tega je borcem NOV pred 9. septembrom 1943 zagotov- 
ljena zajamčena pokojninska osnova v višini povprečnega oseb- 
nega dohodka v gospodarstvu iz predhodnega leta, povečanega 
za 6%. 

Višina pokojnin teh borcev, določena na podlagi dolžine nji- 
hove pokojninske dobe, se lahko poveča za 60%, pri čemer ne 
sme znašalli več kot 85% osnove za odmero pokojnine. 

Pokojnine borcev NOV se povečujejo med letom po vseh skle- 
pih SIS PIZ SR in SAP, ki izlačujejo te pokojnine. V proračunu 
federacije se sredstva za poravnavo teh obveznosti določijo 
v višini letne akontacije. Skupnost PIZ SR in SAP naredi končni 
obračun, in potem ko ga pregleda proračunska inšpekcija, 
dokončno določi obveznosti iz tega naslova; s tem obračunom se 
revidira akontativna odločba v odvisnosti od tega, ali je bila 
obveznost poravnana v manjšem ali večjem znesku od določene 
pravice. Delež proračunskih sredstev v prihodkih skupnosti PIZ po 
posameznih SR in SAP znaša povprečno 4,9% z izjemo skupnosti 
PIZ Črne gore, kjer znaša delež 14,7%. 

Po podatkih PIZ SR in SAP je približno 450.000 uživalcev benefi- 
ciranih pokojnin. 

Sredstva za poravnavo obveznosti federacije iz tega naslova so 
v proračunu federacije načrtovana v znesku 28.156,0 mrd dinar- 
jev, t. j. v primerjavi z rebalansiranimi v letu 1989 so se povečala za 
685,0%. 

a.2. Posebna namenska dopolnilna sredstva Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Črne gore za 
kritje primanjkljaja v skladu pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja 

Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja črne 
gore so v proračunu federacije zagotovljena posebna namenska 
dopolnilna sredstva na podlagi 72. člena zakona o financiranju 
federacije in 15. člena zakona o obveznostih federacije za pokoj- 
nine borcev. Višina sredstev se vsako leto določi v višini razlike 
med jjrihodki Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja Črne gore, obračunanih po povprečni stopnji obremenitve 
s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavrovanje v Jugoslaviji in 
skupnimi odhodki za PIZ Črni gori. V proračunu federacije za leto 

1990 je za kritje teh obveznosti predvidenih 352,9 milijona di- 
narjev. 

b) Varstvo borcev in invalidov 

S predpisi v zvezi z varstvom borcev in invalidov je določena 
pravica iz naslova invalidskih prejemkov, dodatka za borce, zdra- 
viliško-klimatskega zdravljenja, zdravstvenega varstva in nadome- 
stila imetnikom »Partizanske spomenice 1941« in drugih odliko- 
vanj ter invalidski prejemki uživalcev, ki živijo v tujini, idr. 

Celotna sredstva za poravnavo tega namena so načrtovana 
v skladu z ocenjenim gibanjem OD, cen blaga in storitev ter tečaja 
dolarjev v letu 1990. Na podlagi načrtovane izvršitve za tekoče leto 
in navedenih parametrov bi moral znašati celotni načrt obveznosti 
federacije za ta namen v letu 1990 — 22.295,9 milijarde dinarjev. 

Tako načrtovana sredstva so za 689,4% večja v primerjavi 
z zagotovljenimi v letu 1989. 

Konkretnejše pojasnilo o izvršitvi posameznih vrst odhodkov 
s tega področja je naslednje: 

b.1. Sredstva za invalidske prejemke vojaških invalidov 
Delež sredstev za invalidske prejemke vojaških invalidov znaša 

90% vseh sredstev za varstvo borcev in invalidov. 
Sredsta za invalidske prejemke se določijo po povprečnem 

mesečnem OD v SFRJ iz prejšnjega leta, pri čemer se usklajujejo 
vsak mesec za odstotek rasti povprečnega mesečnega OD v SFRJ 
v tekočem letu v primerjavi s povprečnim mesečnim OD iz prejš- 
njega leta. 

V skladu z izvršitvijo v tekočem letu in ocenjenim gibanjem OD 
za leto 1990 so ta sredstva načrtovana v znesku 20.076,2 milijarde 
dinarjev, kar je v primerjavi s sedanjim načrtom za 685,0% več. 

S sredstvi za te namene se zagotavljajo tudi nadomestila iz 
naslova ortopedskega dodatka in dodatka za postrežbo in tujo 
pomoč. 

Uživalcev osebne in družinske invalidnine je približno 168.000. 
b.2. Zdraviliško in klimatsko zdravljenje 
Z zakonom o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin 

padlih borcev ie zdraviliško in klimatsko zdravlienie določeno kot 
osnovna pravica, zato so tudi sredstva za ta namen zagotovljena 
na posebni postavki v znesku 890,6 mrd dinarjev. Ta sredstva so 
načrtovana v skladu s pričakovanim gibanjem cen storitev v letu 
1990, t.j. 706,0% več kot je sedaj načrtovano. 

b.3. Sredstva za dodatek za borce 
Osnova za določanje dodatka za borce je povprečni mesečni 

osebni dohodek v SFRJ, povečan za 6%. Osnova za odmero 
dodatka za borce se usklajuje glede na gibanje povprečnega 
mesečnega osebnega dohodka v SFRJ v predhodnem letu in 
v tekočem letu. 

Izvršitev tega namena je načrtovana v znesku 6,8 mrd dinarjev, 
t.j. v skladu z ocenjenim gibanjem OD za leto 1990 (685,0%). 

b.4.Zdravstveno varstvo vojaških invalidov 
V letu 1990 je za financiranje zdravstvenega varstva vojaških 

invalidov in drugih uživalcev tega varstva po zakonu o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev zagotovljenih 
741,8 mrd dinarjev, kar je za 706,0% več glede na rebalansirani 
znesek. 

b.5.Nadomestilo Imetnikov »Partizanske spomenice 1941« in 
drugim odlikovancem 

Za izplačilo nadomestila imetnikom »Partizanske spomenice 
1941« in drugih odlikovanj je v propračunu federacije za leto 1990 
zagotovljenih 246,9 milijarde dinarjev oziroma 685% več kot v letu 
1989. 

Pravico do pokojninskega dodatka imajo vsi imetniki »Partizan- 
ske spomenice 1941«, katerih pokojnine so bile določene po 
predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja v manjšem 
znesku od povprečnega mesečnega osebnega dohodka, ugotov- 
ljenega na ravni SFRJ v predhodnem letu, povečanega za 6%. Te 
razlike ter pokojninski dodatek so bile izplačane v breme sredstev, 
določenih v proračunu federacije za leto 1990. 

V okviru teh nadomestil se letni denarni prejemek izplačuje za: 
15.146 imetnikov »Partizanske spomenice 1941« 
49 španskih borcev 
222 imetnikov reda narodnega heroja 
204 člane njihovih družin 
2 imetnika Karadjordjeve zvezde z mečena in 
159 članov njihovih družin. 
Pravico do stalnega mesečnega denarnega prejemka uveljav- 

lja 116 osebnih uživalcev in 72 članov njihovih družin. 
b.6.lnvalidski prejemki uporabnikov, ki živijo v tujini 
Po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin 

padlih borcev pripadajo invalidnina, osebna in družinska, dodatek 
za postrežbo in tujo pomoč, ortopedski dodatek in stalni invalid- 
ski dodatek tujemu državljanu, ki je utrpel okvaro organizma, 
dokler je bil v sestavi narodnoosvobodilne vojske in partizanskih 
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odredov Jugoslavije, in če ne prebiva na ozemlju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, ter državljanov Socialistične 
federativne republike Jugoslavije s stalnim prebivališčem v tujini. 

Uživalci teh prejemkov, ki prebivajo na ozemlju SFRJ, imajo 
pravico do zdravstvenega varstva ter pravico do brezplačne in 
znižane vožnje v skladu z zakonom o vojaških invalidih. 

Poleg tega imajo pravico do družinske invalidnine in stalnega 
invalidskega dodatka družine borcev, padlih v narodnoosvobodil- 
nem boju, ki prav tako živijo v tujini. 

V proračunu federacije za leto 1990 je za ta namen zagotovlje- 
nih 334,5 milijarde dinarjev. 

Uživalcev, ki živijo v 20 državah, je skupaj 720. 
Rekapitulacija načrta in izvršitve sredstev za varstvo borev in 

invalidov je: 
— mio dinarjev — 

Struktura teh sredstev je: 

Rebalans Predvideno 3 i 2 
s proračunom 

1) Sredstva za invalidske 
prejemke vojaških inva- 
lidov 2,557.479,1 20,076.210,0 784,0 

2> Sredstva za zdravstveno 
varstvo vojaSkih inva- 
lidov 92.040,4 

3) Sredstva za zdraviliško 
in klimatsko zdravljenje 110.500,0 

4) .Sredstva za dodatek za 
borce " 868,7. 

741.846,0 806,0 

890.630,0 806,0 

6.820,0 785,0 
5> Nado*e*tilo imetnikom 

"Partizanske spomenice 
1941" in drugih odli- 
kovanj 

6) Invalidski prejemki 
uživalcev v tujini 

7) Tiskanje knjiž'ic 
8) Sredstva za poravnavo 

obveznosti po pričako- 
vanih spremembah pred- 
pisov P IZ 

31.450,0 

26.151,9 
5.821,0 

246.883,0 785,0 

333.475,0 1.275,1 

14,350.000,0 

S k u p a j i 2,824.311,1 36.645.864,0 

Kot se vidi iz pregleda so ta sredstva načrtovana v skladu 
z ocenjenim gibanjem OD (685,0%) in cen (706,0%) za leto 1990 

Sredstva za invalidske prejemke uživalcev v tujini so načrtovana 
po povprečnem tečaju dolarja za leto 1990. 

3. SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH 
ORGANOV 

Sredstva za deio upravnih organov so v proračunu federacije 
zagotovljena v skladu z njihovimi delovnimi programi in nalogami 
za izvrševanje funkcij federacije, določenih z ustavo SFRJ, zvez- 
nimi zakoni in drugimi splošnimi akti federacije, ter opredelitvami 
iz družbenega plana Jugoslavije v zadevnem letu in v skladu s 16. 
členom zakona o financiranju federacije. Obseg sredstev je dolo- 
čen tudi v odvisnosti od pomena, obsega, vrste in zahtevnosti 
nalog in del, določenih v delovnem programu zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij. 

V osnutku proračuna federacije za leto 1990 je za te potrebe 
predvidenih 68.976 milijard dinarjev, kar je v primerjavi s preišniim 
letom za 714% več. 

Odhodki, na katere vpliva gibanje tečaja dinarja glede na dolar 
so načrtovani po ocenjenem povprečnem tečaju dolarja; en dolar 
je 256.000 dinarjev. Osebni dohodki so načrtovani v manjšem 
znesku od ocenjenega gibanja mase čistih osebnih dohodkov za 
- 2,6% oziroma manj od ocenjene povprečne 685% rasti. 

- v mrd dinarjev 
Glavni namen Predvideno 

v proračunu Osnutek 
federacije za proračuna 

leto 1989 (s federacije za 
spre- leto 1990 

membami) 

% rasti 

1 
1) Sredstva za bruto 

osebne dohodke 
delavcev in 

funkcionarjev 5.621,1 39.478,1 602 
2) Sredstva za skupno 
porabo 19,3 155,5 705 

3) Sredstva za 
materialne stroške 416,6 3,343,7 703 

4) Sredstva za 
posebne namene 2.416,1 25.998,7 976 
SKUPAJ: 

8.473,1 
68.976,0 

714 

Vsi odhodki za te potrebe so bili klasificirani po zakonu 
o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu 

ter zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/ 
85,37/88 in 40/89), ki predpisuje, da sredstva za delo upravnih 

organov sestavljajo: sredstva, ki jih delavci pridobijo kot dohodek 
delovne organizacije, sredstva za materialne stroške, sredstva za 

posebne namene in sredstva opreme. 
Po organih ima največji delež v celotnih sredstvih Zvezni 

sekretariat za zunanje zadeve - 21,8%, nato Zvezna carinska 
uprava - 9,6%, Zvezni sekretariat za notranje zadeve - 6,8% in 

Zvezna uprava za kontrolo letenja - 6,6%. 

3.1. Sredstva za osebne dohodke delavcev, 
vodilnih delavcev in funkcionarjev 

Sredstva za bruto soebne dohodke delavcev in funkcionarjev so 
načrtovana v znesku 39.478,1 milijarde dinarjev, kar je v primerjavi 
s prejšnjim letom 602% več. Vendar zaradi omejene rasti celotnih 
sredstev za delo upravnih organov ni bilo mogoče načrtovati 
sredstev za osebne dohodke po njihovi 685% ocenjeni rasti v letu 
1990, to pa zmanjšuje obseg sredstev, določen za usklajevanje 
osebnih dohodkov. 

Del sredstev v znesku 22.168,2 milijarde dinarjev je razporejen 
vsem zveznim organom in zveznim organizacijam po zakonu in 
spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih, 
ki določa osnove in merila za pridobivanje sredstev za osebne 
dohodke delavcev. Sredstva se pridobivajo glede na zahtevnost 
del in nalog, odgovornosti pri delu, obseg in kakovost opravljenih 
nalog in del ter pogoje za opravljanje nalog in del. Ta zakon prav 
tako predpisuje, da je osnova za obračun osebnih dohodkov 
delavcev povprečni osebni dohodek na delavca, izplačan v gospo- 
darstvu SFRJ za predhodni mesec, oziroma povprečni osebni 
dohodek na delavca, izplačan v gospodarstvu republike oziroma 
avtonomne pokrajine, če je to za delavce ugodneje. 

Del sredstev 17.309,9 milijarde dinarjev je načrtovan na posebni 
poziciji pri Zveznem sekretariatu za finance in se uporablja za 
korekcijo osebnih dohodkov, ki se opravi mesečno po gibanju 
osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu SFRJ oziroma gospo- 
darstvu republike oziroma avtonomne pokrajine, če je to za 
delavca ugodneje. 

3.2. Sredstva za materialne stroške 

Z osnutkom proračuna federacije za leto 1990 so določena 
sredstva v znesku 3.343,7 milijarde dinarjev, kar je za 703% več kot 
v predhodnem letu. 

Sredstva za kritje materialnih stroškov so določena za: nabavo 
potrošnega materiala, drobnega inventarja, strokovnih publikacij, 
literature, pisarniškega materiala, stroški za ptt storitve, najem, 
električno energijo, zavarovanje, ogrevanje, potne in druge stro- 
ške, ki so osebni prejemki, ki pa se po posebnih predpisih prizna- 
vajo zveznemu upravnemu organu v materialne stroške idr. 

V okviru tega namena so tudi sredstva za delno kritje izdatkov 
za prehrano delavcev med delovnim časom. To nadomestilo se 
usklajuje mesečno po povprečnem mesečnem osebnem dohodku 
delavcev, izplačanem v predhodnih treh mesecih v gospodarstvu 

10 poročevalec 



SFRJ oziroma gospodarstvu republike oziroma gospodarstvu 
avtonomne pokrajine, če je to za delavce ugodneje. 

Višina tega nadomestila znaša 15% oziroma 20% tega pov- 
prečja. 

3.3. Sredstva za posebne namene 

Predvidevamo, da bo ta vrsta odhodkov znašala 25.998,7 mili- 
jarde dinarjev, kar je za 976% več kot v letu 1989. 

Na rast teh sredstev posebno vpliva gibanje tečaja dinarja 
v primerjavi z ZDA dolarjem ter povečana aktivnost zveznih orga- 
nov in zveznih organizacij. 

a) Načrtovana sredstva se uporabljajo za kritje določenih 
posebnih potreb v zvezi z delom zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij. Največji del teh sredstev (65%) se nanaš^ na 
odhodke naših diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini 
- 12.290 milijard dinarjev, plačevanje mednarodnih članarin in 
prispevkov mednarodnim organizacijam - 2.944 milijard dinarjev 
ter fnanciranje časopisno-agencijskih storitev (dopisniška mreža) 
- 1.152 milijard dinarjev. 

Precejšen del sredstev se nanaša na amortizacijo osnovnih 
sredstev, eksploatacijo letal za gašenje požarov, financiranje 
Radia Jugoslavije, financiranje znanstveno-raziskovalnih projek- 
tov in znanstveno-raziskovalnih študij, nakup stanovanj za 
potrebe federacije. 

b) v zvezi s financiranjem Radia Jugoslavije opozarjamo, da bo 
v letu 1990 program oddajan samo iz novega KVC pri Bijeljini, 
katerega vzdrževanje zahteva precejšnja sredstva. 

Prav tako se bodo uvedle nove oddaje v italijanščini in ena 
polurna oddaja več na dan (ki jo sedaj pripravlja Radio Koper, 
oddaja pa Radio Jugoslavija), 
c) Sredstva za amortizacijo 

Ta sredstva se načrtujejo v sladu z zakonom o računovodstvu 
(Uradni list SFRJ št. 12/89), ki predpisuje, da morajo vsi uporab- 
niki družbenih sredstev povrniti uporabljene in zmanjšane vred- 
nosti osnovnih sredstev. 

V osnutku proračuna federacije za leto 1990 so za zvezne 
organe in organizacije predvidena sredstva v višini 193,6 milijarde 
dinarjev, od tega pa se znesek 91,2 milijarde dinarjev razporedi na 
naslednje uporabnike: 
- Skupščina SFRJ 4,6mrddin 
- Zvezni sekretariat za zunanje zadeve 30,2 mrd din 
- Zvezni sekretariat za notranje zadeve 10,9 mrd din 
- Inštitut za varnost 7,6 mrd din 
- Zvezna uprava za kontrolo letenja 18,0 mrd din 
- Zvezna carinska uprava 19,9 mrd din 

Ostanek sredstev 102,4 milijarde dinarjev je predviden pri Zvez- 
nem sekretariatu za pravosodje in upravo in pomeni združena 
sredstva drugih zveznih organov in zveznih organizacij, ki se bodo 
razporedila po uporabnikih z odlokom Zveznega izvršnega sveta. 

4. DRUGI ODHODKI PRORAČUNA 
FEDERACIJE 
4.1. Dopolnilna sredstva družbenopolitičnim in 
družbenim organizacijam 

V 24. členu zakona o financiranju federacije je določeno, da se 
v proračunu federacije zagotavljajo dopolnilna sredstva za finan- 
ciranje določenih nalog organov družbenopolitičnih in družbenih 
organizacij na ravni federacije, ki so pomembne za uresničevanje 
funkcij federacije, če ti organi in organizacije nimajo dovolj sred- 
stev iz lastnih prihodkov za opravljanje teh nalog. 

V skladu s to določbo so v osnutku proračuna federacije za leto 
1990 določena sredstva v znesku 1.856,5 milijarde dinarjev, to pa 
je v primerjavi z letom 1989 -661% povečanje. 

V celotnih sredstvih za te namene znaša povprečni delež sred- 
stev za bruto osebne dohodke delavcev približno 70%, drugo pa 
se nanaša na materialne in druge poslovne stroške. 

Največji delež v celotnih sredstvih se nanaša na naslednje 
uporabnike: 
- Zvezna konferenca SZDLJ, za financira- 
nje delovnega programa 
- Dotacija časopisu »Borba« 
- Zveza za telesno kulturo Jugoslavije, za 
mednarodne aktivnosti na področju telesne 
kulture Jugoslavije 
- Predsedstvo konference ZSMJ, za finan- 
ciranje delovnega programa 
- ZZB NOV Jugoslavije, za financiranje de- 
lovnega programa 119,0 mrd din. 

355,9 mrd din 
454,2 mrd din 

267,5 mrd din 

261,3 mrd din 

Pripominjamo, da se sredstva za financiranje časopisa »Borba« 
zagotavljajo v skladu z družbenim dogovorom o funkcijah ČZGDO 
»Borba« in zagotavljanju sredstev za uresničevanje nalog časo- 
pisa »Borba« (Uradni list SFRJ št. 55/85), ki so ga sklenile ZK 
SZDLJ, RK in PK SZDL, Skupščina SFRJ, delovna organizacija 
»Borba« in TOZD Borba in v njem določile pogoje, način in 
odstotek za zagotovitev sredstev. 

5. OBVEZNOSTI IZ PREJŠNJIH LET 

Z. 8. in 9. točko 12. člena in 1. in 2. točko 13. člena zakona 
o financiranju federacije je določeno, da se v proračunu federa- 
cije zagotovijo sredstva: 

- za izpolnjevanje obveznosti iz mednarodnih pogodb, spora- 
zumov in konvencij; 

- za izpolnjevanje obveznosti iz notranjih in zunanjih posojil in 
kreditov, ki jih je sklenila federacija; 

- za izpolnjevanje obveznosti iz naslova nacionaliziranega pre- 
moženja. 

V letu 1990 je za kritje teh obveznosti določenih 14.948,8 mili- 
jarde dinarjev. 

Dinarska sredstva za kritje največjega dela deviznih obveznosti 
so načrtovana po povprečnem tečaju, ki je ocenjen v znesku 
256.000 dinarjev za en ZDA dolar. 

Pripominjamo pa, da je odplačilo posojil Svetovne banke 
natančneje urejeno v splošnih pogojih o odplačilu posojil IBRD*. 
Po tej listini se posojila odobrijo v dolarjih in se celotno knjigo- 
vodstvo (evidenca) v zvezi z vsakim posameznim posojilom vodi 
v dolarjih. 

Posojila pa se dejansko odplačujejo v različnih valutah, v kate- 
rih se je posojilo tudi uporabljalo (nemške marke, japonski jeni, 
švicarski franki idr.). Od trenutka črpanja posojila do posameznih 
odplačil so ogromne intervalutarne spremembe, kar pomeni, da 
se uporabljeni znesek vsakega posameznega posojila v dolarjih 
nikoli ne ujema s seštevkom odplačila glavnice. 

Na visoko rast sredstev za poravnavo teh obveznosti v letu 1990 
so poleg rasti dolarja vplivala tudi pričakovana gibanja košarice 
tujih valut glede na vrednost dolarja. 

* Po statutu najpomembnejša pravna listina Svetovne banke, katere določbe so 
sestavni del vsake posojilne sestavni del vsake pogodbe. 

V naslednji tabeli je pregled posameznih obveznosti po vrstah: 

milijonih dinarjev - 

Proračun za 
leto 1989 

Predlog proračun 
za leto 1990 

I. Mednarodne obveznosti 
1. Delež SFRJ pri VII. dopol- 

nitvi sredstev Mednarodnega 
združenja za razvoj (IDA) 

2. Povečanje kapitala Medna- 
rodne finančne korporacije 
(IFC) 

3. Sploino poveč_apje 'kapitala 
Mednar<xin£"banke za obnovo 
ifT razvoj 

4. IV. sploina dopolnitev 
sredstev Afriškega sklada 
za razvoj (II. obrok) 

5. članska vloga SFRJ v 
Afriško banko za razvoj 
(II. obrok) 

6. Sredstva solidarnosti za 
neuvrščene države v razvoju 
(Afrika sklad) 77.OOO,O 768.OOO,O 
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7. Obveznosti do Sklada za 
primarne proizvode . _ 151.296 0 

SL tr/dv 
8. VII. sploino povećanje 

sredstev Inter-amer iSke 
banke za razvoj - 70.400,0 

SKUPAJ i: 181.339,8 1,963.969,0 

II. Druge obveznosti 

1. Obveznosti iz zunanjih 
posojil in za nacionalizi- 
rano premoženje 

2. Prevzeta obveznost SAP 
Kosovo za odplačilo zunanje- 
ga »redita za hidroenergetski 
sistem "Ibar-Lepenac" 

3. Sredstva za kritje tečajnih 
razlik iz preteklih let 

4. Sredstva za odplačilo mednarod- 
nega kredita za prometnice na 
ozemlju SR črne gore 

5. Sredstva za odplačilo kredita 
Radia Jugoslavije 

6. Sredstva za poravnavo neporav- 
nanih obveznosti iz prejšnjih 
let 

7. Obveznosti do Narodne 
banke Jugoslavije 

SKUPAJ II.: 

SKUPAJ I. + II.: 

103.156,5 

543.769,1 

725.108,9 

2,166.154,0 

1,228.800,0 

3,437.686,0 

1,024.000,0 

985.600,0 

3,000.000,O 

1,143.603,0 

12,985.843,0 

14,948.812,0 

V nadaljnjem besedilu so natančnejše razlage posameznih na- 
menov: 

I. Mednarodne obveznosti 

1) Delež SFRJ pri VII. dopolnitvi sredstev Mednarodnega zdru- 
ženja za razvoj (IDA) 

Z zakonom o zagotavljanju sredstev za delež SFRJ pri VII. 
dopolnitvi sredstev Mednarodnega združenja za razvoj (IDA) 
(Uradni list SFRJ št. 68/84) je določeno, da se za izpolnitev te 
obveznosti sredstva zagotavljajo v proračunu federacije. 

V letu 1990 je treba za ta namen zagotoviti 223,0 mio dinarjev. 
Prispevek v kapital IDE omogoča jugoslovanskemu gospodarstvu 
(industrija in gradbeništvo), da sodeluje pri realizaciji projektov, ki 
jih financira ta mednarodna finančna inštitucija. 
2) Povečanje kapitala Mednarodne finančne korporacije (IFC) 

Z zakonom o zagotovitvi sredstev federacije za povečanje vloge 
SFRJ v kapitalu Mednarodne finančne korporacije (IFC) - (Uradni 
list SFRJ št. 59/86) je določena obveznost iz tega naslova, za 
katere poravnavo je nujno v letu 1990 zagotoviti 175,9 milijarde 
dinarjev (687 000$). 

IFC je do sedaj kreditirala približno 30 projektov s področja 
lesne industrije v vrednosti 600 mio dolarjev. 
3. Splošno povečanje kapitala Mednarodne banke za obnovo in 
razvoj 

Ta obveznost je določena z zakonom o udeležbi SFRJ pri 
splošnem povečanju kapitala Mednarodne banke za obnovo in 
razvoj (Uradni list SFRJ št. 8/89). 

Za poravnavo omenjene obveznosti je nujno v letu 1990 zagoto- 
viti 640,0 milijarde dinarjev (2,500.000$). 

Da bi lahko Jugoslavija uporabljala kredite Mednarodne banke 
za obnovo in razvoj, mora sodelovati pri dopolnitvah kapitala te 
banke. 

4) IV. splošna dopolnitev sredstev Afriškega sklada za razvoj 
Z zakonom o zagotovitvi sredstev za dodatno vloge SFRJ v Afri- 

ški sklad za razvoj ob V. splošnem dopolnjevanju njegovih sred- 
stev (Uradni list SFRJ št. 40/89) je določeno, da se v proračunu 
federacije za leto 1990 zagotovijo sredstva v znesku 2.761,139.000 
dinarjev. 
5) Članska vloga SFRJ v Afriško banko za razvoj 

Z zakonom o zagotovitvi sredstev federacije za vlogo SFRJ v IV. 
splošnem povečanju kapitala Afriške banke za razvoj (Uradni list 
SFRJ št. 40/89) je določeno, da se v proračunu federacije za leto 
1990 zagotovi dinarska protivrednost za 603.175$, ki, obračunana 
po povprečnem tečaju dolarja, znaša 154,4 milijarde dinarjev. 
6) Sredstva solidarnosti za neuvrščene države v razvoju 
(»Afrika sklad«) 

Z odločbo Zveznega izvršnega sveta z dne 23. III. 1987 je 
predvidena pomoč državam prve linije fronte in osvobodilnim 
gibanjem v dinarski protivrednosti 12 mio $ po določeni dinamiki. 

Za poravnavo te obveznosti je predvideno 512,0 mrd dinarjev 
kot protivrednost 2,000.000$. 
7) Delež SFRJ v Skupnem skladu za primarne proizvode 

Sporazum o ustanovitvi skupnega sklada je začel veljati leta 
1989 in tedaj je nastala obveznost SFRJ za vplačilo članske vloge, 
ki je bila za leto 1990 načrtovana v znesku 151,3 mrd dinarjev 
(589.667$). 
8) VII. splošno povečanje sredstev Inter-ameriške banke za 
razvoj 

Delež SFR Jugoslavije v VII. splošnem povečanju sredstev Inter- 
ameriške banke za razvoj temelji na ratificirani pogodbi o ustano- 
vitvi Inter-ameriške banke za razvoj (Uradni list SFRJ - Medna- 
rodne pogodbe št. 54/1976), na podlagi katere je naša država 
postala članica te mednarodne finančne organizacije, ter na nače- 
lih mednarodnega večstranskega sodelovanja in vzajemne koristi 
držav članic; interes jugoslovanskih podjetij je pri tem zagotovljen 
glede na možnost, da bodo v državah Latinske Amerike dobila 

• dela v okviru posojilnega programa Inter-ameriške banke za 
razvoj. 

Za poravnavo te obveznosti je v letu 1990 načrtovano 70,4 mrd 
dinarjev. 

II. Druge obveznosti 

Obveznosti iz naslova zunanjih posojil 
1) Obveznosti SFRJ iz naslova predvojnih državnih posojil, 

emitiranih v ZDA, Švici in Veliki Britaniji, so urejene: 
- z memorandumom o soglasju glede končne ureditve predvoj- 

nih državnih posojil v dolarjih med SFRJ in Svetom ameriških 
partnerjev z dne 29. marca 1967 (Uradni list SFRJ št. 5/67); 

- s sporazumom med SFRJ in švicarsko konfederacijo o končni 
ureditvi predvojnih posojil v švicarskih frankih z dne 8. novembra 
1963 (Uradni list SFRJ št. 2/68); 
- z usklajenim memorandumom med vlado SFRJ in Svetom 

partnerjev tujih vrednostnih papirjev z dne 26. junija 1967 (Uradni 
list SFRJ št. 10/67). 

S sporazumom med SFRJ in Republiko Italijo o končni ureditvi 
vseh vzajemnih obveznosti, ki izhajajo iz 4. člena pogodbe, podpi- 
sane v Osimu 10. novembra 1975, sklenjene pa 18. februarja 1983, 
je urejeno vprašanje odškodnin za dobrine, pravice in interese 
italijanskih fizičnih in pravnih oseb na jugoslovanskem delu 
ozemlja bivše STT, ki so bili predmet nacionalizacije, razlastitve 
ali drugih omejevalnih ukrepov jugoslovanskih vojaških, civilnih 
ali lokalnih oblasti od datuma prihoda na to ozemlje jugoslovan- 
skih oboroženih sil. 

V 2. členu sporazuma je določeno, da bo Jugoslavija za glo- 
balno in pavšalno odškodnino za navedeno italijansko premože- 
nje izplačala italijanski vladi 110 milijonov USD. Ta znesek bo 
izplačan od 1 1 1990 v 13 enakih letnih obrokih na račun, ki je 
naslovljen na Ministrstvo državne blagajne pri Banca d ltalia 
v Rimu. 

Ker dospeva prvi obrok te obveznosti 1. januarja 1990, je treba 
v proračunu federacije zagotoviti dinarsko protivrednost zneska 
8,461.538 USD. 

Za poravnavo obveznosti federacije iz tega naslova je v letu 
1990 načrtovano 2.166,1 mrd dinarjev. 

2) Prevzete obveznosti SAP Kosovo za odplačilo zunanjega 
kredita za hidrosistem »Ibar-Lepenac« 

Z zakonom o prevzemu obveznosti federacije, da Mednarodni 
banki za obnovo in razvoj v obdobju od leta 1986 do leta 1990 
odplačuje posojilo, ki je bilo uporabljeno za graditev hidrosistema 
»Ibar-Lepenac« (Uradni list SFRJ št. 20/86), je federacija prevzela 
odplačilo posojila. Za poravnavo tega namena je v letu 1990 
načrtovano 1.228,8 mrd dinarjev (4.800.000 $). 

3) Sredstva za kritje tečajnih razlik iz prejšnjih let 
Sredstva za izplačilo tečajnih razlik se zagotavljajo na podlagi 
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posebnih pogojev in posebnega obračunavanja v zunanjetrgovin- 
ski menjavi z Egiptom, Gvinejo, Indijo in Alžirijo do likvidacije 
klirinških terjatev (»mrtvi kliring«). 

Po sklepu ZIS z dne 20. aprila 1979 se sredstva iz naslova 
tečajnih razlik za uvoženo blago iz teh držav do likvidacije klirin- 
ških terjatev zagotavljajo v proračunu federacije. Pričakujemo, da 
bo ta obveznost v letu 1990 znašala 3,437.686,9 mio dinarjev. 

4) Sredstva za odplačilo mednarodnega kredita za promet- 
nice v SR Črni gori 

Z zakonom o zagotavljanju sredstev za odplačevanje določenih 
zunanjih posojil, katerih protivrednost je bila uporabljena za 
financiranje gradnje objektov v SR črni gori (Uradni list SFRJ št. 
66/74) je določeno, da federacija v bodoče zagotavlja sredstva za 
kritje dela odplačila zunanjega posojila IBRD - 531 YU za gradnjo 
proge Beograd-Bar, ki gre v breme SR Črne gore (45,54%). 

5) Obveznosti do Narodne banke Jugoslavije 
Predvideno je, da se s tem namenom poravnajo prej odložene in 

v tem letu dospele anuitete za kredite za deficitarno financiranje 
federacije za leta 1979, 1980, 1981 in 1985, katerih dospetje v letu 
1990 znaša 4,1 mrd dinarjev, nadalje dospele anuitete za kredit, ki 
je bil uporabljen za financiranje zveznih blagovnih rezerv - 1,3 
mrd dinarjev, ter obveznosti federacije za izplačilo obveznic in 
kuponov za obveznice, ki dospevajo v tem letu (7,22 mrd dinarjev). 

Poleg tega je načrtovano 991,0 mrd dinarjev za kritje obresti za 
najeta posojila pri NBJ v letu 1989 ter 140,0 mrd dinarjev za 
tiskanje obveznic federacije v letu 1990. 

6. PLAČILO SLUŽBI DRUŽBENEGA 
KNJIGOVODSTVA 

V 3. točki 125. člena zakona o Službi družbenega knjigovodstva 
je določeno, da se plačila za dela in naloge, pomembne za vso 
državo, ki jih opravlja Služba družbenega knjigovodstva, zagoto- 
vijo v proračunu federacije. 

V osnutku proračuna federacije za leto 1990 je za to plačilo 
predvideno 70,9 mrd dinarjev oziroma 706% več kot v prejšnjem 
letu. 

7. IZLOČANJE V STALNO 
PRORAČUNSKO REZERVO 
FEDERACIJE 

V prvem odstavku 68. člena zakona o financiranju federacije 
(Uradni list SFRJ št. 15/77, ... 60/89) je določeno, da se v stalno 
proračunsko rezervo federacije izloča vsako leto do 1% letnega 
zneska ustvarjenih izvirnih prihodkov federacije. 

Za stalno proračunsko rezervo federacije za leto 1990 je predvi- 
deno 35,0 mrd dinarjev oziroma za 706% več kot v letu 1989. 

8. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 

V prvem odstavku 21. člena zakona o financiranju federacije je 
določeno, da se v proračunu federacije izloča del prihodka kot 
nerazporejena sredstva za potrebne izdatke, za katere v prora- 
čunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadost- 
nem znesku. 

V osnutku proračuna federacije za leto 1990 je iz tega naslova 
predvideno 500,0 mrd dinarjev, kar je v primerjavi s prejšnjim 
letom za 707% več. 

Pripominjamo, da 80 milijard dinarjev tekoče proračunske 
rezerve v letu 1989 ni bilo dovolj za popolno kritje povečanih in_ 
nepredvidenih odhodkov zveznih organov, ki so nastali zaradP 
delovanja inflacije, kar smo upoštevali pri načrtovanju višine teh 
sredstev za leto 1990. 

9. FINANCIRANJE PROGRAMA 
TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE 
MODERNIZACIJE 

Sredstva za tehnično-tehnološko modernizacijo zveznih orga- 
nov so v osnutku proračuna federacije za leto 1990 načrtovana 
v višini 1.704,4 mrd dinarjev oziroma 520% več v primerjavi s sred- 
stvi, ki so bila za te namene zagotovljena v prejšnjem letu. Ta 
sredstva so načrtovana po žakonu o določitvi skupnega zneska 
sredstev za financiranje programa tehnično-tehnološke moderni- 
zacije zveznih organov za obdobje 1987-1990 v znesku 1.241,4 
mrd dinarjev in zakonu o določitvi skupnega zneska sredstev za 

financiranje programa modernizacije sistema varnosti zračne 
plovbe za obdobje 1989-1993 v znesku 463,0 mrd dinarjev. 

Sredstva za sistem varnosti zračne plovbe so načrtovana 
v skladu s 3. členom navedenega zakona, po katerem se sredsta 
za te namene zagotavljajo z izločanjem dela realiziranih plačil za 
uporabo naprav in storitev kontrole letenja v zračnnem prometu 
v znesku, ki ne more biti manjši kot 20% in ne večji kot 45% 
skupnega zneska teh plačil, vplačanih v proračun federacije za 
posamezna leta. 

Ocenjujemo, da bo prihodek iz tega naslova v letu 1989 znašal 
približno 53 milijonov ZDA dolarjev. 

Od skupnih sredstev, predvidenih za sistem varnosti zračne 
plovbe, je pri Zvezni upravi za kontrolo letenja načrtovano 452,0 
mrd dinarjev, pri Zveznem hidrometeorološkem zavodu 7,4 mrd 
dinarjev in Zveznem letalskem inšpektoratu 3,6 mrd dinarjev. 

10. INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 

1) Regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in 
kakovostno sortno seme 

Potrebna sredstva za materialne spodbude v kmetijstvu po 
veljavnih sistemskih rešitvah (zakon o zagotovitvi sredstev za 
regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno 
sortno seme) za leto 1990 znašajo 17,500 mrd dinarjev. Ta sred- 
stva so določena po ocenjeni rasti cen reprodukcijskega materi- 
ala, katerega cene se regresirajo do leta 1989, po ocenjeni porabi 
določenega reprodukcijskega materiala v letu 1990 (na podlagi 
količin, porabljenih v letih 1989) in po oceni splošne rasti cen 
v letu 1990. 

2. Regres obresti v kmetijstvu 
Sredstva za te namene so zagotovljena v proračunu federacije 

za leto 1990 v višini 75.500 mrd dinarjev (osnutek zakona 
o regresu dela obresti za kredite, ki se uporabljajo za namene 
v kmetijstvu, je v postopku sprejemanja). 

V tem zakonu je predvideno regresiranje dela obresti za kredite, 
ki jih kmetijstvo uporablja za namene v okviru selektivnega pro- 
grama kreditiranja. 

Pri oceni potrebnih sredstev za leto 1990 smo izhajali iz nasled- 
njih domnev: 

- ocene stanja plasmajev bank za namene, določene s selektiv- 
nim programom kreditiranja do konca leta 1989, in ocene teh 
plasmajev v letu 1990; 

- ocene višine eskontne mere Narodne banke Jugoslavije v letu 
1990-216% letno; 

- da se obresti za kredite regresirajo v povprečju s 50% oziroma 
diferencirano po posameznih namenih v skladu s predlaganimi 
rešitvami iz osnutka zakona. 

3. Tečajne razlike iz določenih zunanjih kreditov 
V osnutku proračuna fedeiacije za leto 1990 je za tečajne razlike 

iz zunanjih kreditov načrtovano 60.000 mrd dinarjev. 
Ta sredstva so načrtovana na podlagi zakona o začasnih ukre- 

pih o spremembah in dopolnitvah zakona o kritju tečajnih razlik iz 
določenih zunanjih kreditov (osnutek odloka o predračunu 
odhodkov tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov za leto 
1990 je v postopku sprejemanja). 

Določeni obseg se nanaša na delno kritje realiziranih tečajnih 
razlik iz zunanjih konvertiranih in blagovnih kreditov, kritje tečaj- 
nih razlik iz kreditov, uporabljenih za graditev objekta »Feni«, 
Kavadarci, kritje tečajnih razlik iz konvencijskih deviznih obvezno- 
sti Skupnosti jugoslovanskih železnic iz naslov odkupa dolga in 
kritje tečajnih razlik Jugoslovanskega naftovoda. 

4. Vračilo carin in drugih uvoznih dajatev 
V osnutku proračuna federacije za leto 1990 je za te potrebe 

načrtovano 73.403,7 mrd dinarjev. Obveznost iz tega naslova 
izhaja iz 76. in 77. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, 
po katerih se izvoz blaga in storitev spodbuja med drugim z vrači- 
lom carinskih, davčnih in drugih uvoznih dajatev. V okviru politike, 
določene s srednjeročnim družbenim planom Jugoslavije in let- 
nim aktom o skupni devizni politiki, predpiše Zvezni izvršni svet 
vračilo carinskih, davčnih in drugih dajatev in določi znesek 
potrebnih sredstev. 

Obseg potrebnih sredstev za leto 1990 je določen po instrumen- 
tih, ki se sedaj uporabljajo, in po predvidevanjih projekcije pla- 
čilne bilance za leto 1990 (izvoz blaga v letu 1990 za 13% večji od 
ocenjenega v letu 1989, izvoz storitev za 20% večji od ocenjenega 
v tem letu in ocenjeni povprečni tečaj dinarja kot element osnov 
za uporabo instrumentov spodbujanja - 277.000). 

5. Splošna gospodarska in turistična propaganda 
V osnutku proračuna federacije za leto 1990 je za te namene 

načrtovano 4.669,4 mrd dinarjev. 
V 77. členu zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju je dolo- 

čeno, da se poleg drugih spodbud v proračunu federacije določijo 
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sredstva tudi za splošno gospodarsko propagando in splošno 
turistično-informativno dejavnost do tujine. 

Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino prenese med 
letom ta sredstva na Gospodarsko zbornico Jugoslavije v skladu 
z dinamiko uresničevanja programa te propagande oziroma 
dejavnosti, ki ga določi Gospodarska zbornica Jugoslavije. 

6) Regresiranje obresti po 6. členu družbenega dogovora za 
hitrejši razvoj SAP Kosovo 

V osnutku proračuna federacije za leto 1990 so za te namene 
načrtovana sredstva v znesku 362,2 mrd dinarjev. Obveznosti 
federacije iz tega naslova izhajajo iz določb družbenega dogovora 
o posebnih ukrepih za najhitrejši razoj SAP Kosovo v obdobju 
1986-1990, po katerem se za delovne organizacije iz 6. člena tega 
dogovora zagotavljajo sredstva za regresiranje obresti iz določe- 
nih zunanjih kreditov. 

Potrebna sredstva so ocenjena glede na ocenjeni povprečni 
tečaj dinarja v primerjavi z dolarjem - 256.000 dinarjev in po 
dospevanju odplačil v prihodnjem letu. 

7. Sredstva za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije 
Sredstva za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije se 

načrtujejo po zakonu o zagotavljanju in uporabljanju sredstev za 
spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije v višini 0,15% oce- 
njenega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva Jugosla- 
vije za leto, za katero se zagotavljajo sredstva. 

V osnutku proračuna za leto 1990 so ta sredstva načrtovana 
v višini 14.210 mrd dinarjev ob soglasju organa, pristojnega za 
spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije. 

S temi sredstvi se spodbujajo programi in projekti inštitutov, 
fakultet, raziskovalno-razvojnih centrov organizacij združenega 
dela, organizacij združenega dela materialne proizvodnje in finan- 
cira gradnja jugoslovanske znanstvene infrastrukture (Banka rast- 
linskih genov in Sistem znanstveno-tehnoloških informacij Jugo- 
slavije). 

8) Blagovne rezerve federacije 
V osnutku proračuna federacije za leto 1990 so predvidena 

sredstva v znesku 11.500 mrd dinarjev. Obveznosti federacije iz 
tega naslova izhajajo iz zakona o blagovnih rezervah, po katerem 
se blagovne rezerve oblikujejo v federaciji ter v republikah in 
avtonomnih pokrajinah. 

Oblikovanje in obnavljanje zveznih blagovnih rezerv in gradnja 
skladiščnega prostora potekajo v skladu z družbenim planom 
Jugoslavije in ukrepi ekonomske politike. Srednjeročne programe 
sprejema Skupščina SFRJ, letne pa Zvezni izvršni svet. 

PREGLED posebnih računov za intervencije v 

NAMEN 

Obseg potrebnih sredstev za leto 1990 je določen po načrtu 
oblikovanja zveznih blagovnih rezerv in pričakovani rasti cen 
v letu 1990 za 706%. 

9) Sredstva za gradnjo mejnega prehoda Karavanke 
V osnutku proračuna federacije za leto 1990 so sredstva za te 

namene načrtovana v znesku 830 mrd dinarjev. Obseg sredstev za 
te namene je določen po zakonu o določitvi skupnega zneska 
sredstev za financiranje programa gradnje objektov za zvezne 
organe - carinske službe in službe zveznih inšpekcij na mejnem 
prehodu Karavanke v obdobju 1989-1991. 

Po tem zakonu se ta sredstva valorizirajo pri določitvi prora- 
čuna federacije za zadevno leto po podatkih Zveznega zavoda za 
statistiko o gibanju cen gradbenih storitev in cen proizvodov. 

10) Financiranje prometa med SFRJ in LR Albanijo (proga 
Titograd - Božaj) 

Sredstva za financiranje proge Titograd - Božaj so v osnutku 
proračuna federacije za leto 1990 načrtovana v višini 160 mrd 
dinarjev. Osnutek zakona o zagotovitvi dela sredstev za železniški 
tovorni promet med SFRJ in LR Albanijo, po katerem se zagoto- 
vijo sredstva v proračun federacije, je v postopku sprejemanja. 

Znesek potrebnih sredstev je določen po oceni gibanja cen 
proizvodov in storitev v letu 1990 v primerjavi z letom 1989. 

11) Tečajne razlike in obresti iz deponiranih deviznih pri- 
hrankov 

V osnutku proračuna federacija za leto 1990 so sredstva za te 
namene načrtovana v višini 192.000 mrd dinarjev. 

Ta sredstva so narčtovana na podlagi zakona o začasnih ukre- 
pih o spremembah in dopolnitvah zakona o kritju tečajnih razlik iz 
določenih zunanjih kreditov in osnutka odloka o predračunu 
odhodkov tečajnih razlik in obresti iz deviznih obveznosti pri 
Narodni banki Jugoslavije za leto 1990, ki je v fazi sprejemanja. 

Dinarska protivrednost deponiranih deviznih prihrankov je 
določena na ravni polletnih obračunov in višine 5% letne obrestne 
mere. Ta sredstva se nanašajo na kritje realiziranih negativnih 
tečajnih razlik iz neto zmanjšanih deviznih prihrankov in za izpla- 
čilo obresti za vrednost deponiranih deviznih prihrankov občanov 
po polletnih obračunih. 

12) Sanacija poslovnih bank 
V osnutku proračuna federacije za leto 1990 so načrtovana 

sredstva za te namene v znesku 42.000 mrd dinarjev. Ta sredstva 
se predvidevajo za saniranje bank pri njihovem stečaju ali redni 
likvidaciji. 

V osnutku zakona o sanaciji, stečaju in redni likvidaciji bank 
bodo urejena vsa vprašanja v zvezi s financiranjem teh potreb. 

iarstvu za leto 1990 _ v milijardah 

Odobreno za Proračun za 

leto 1989 leto '1990 

1. Premije in regres za 

kmetijsko proizvodnjo 

E. Regresiranje obresti 

v kmetijstvu 

3. Tečajne razlike iz 

zunanjih kreditov 

4. Spodbujanje izvoza 

in v rači 1 o car i n 

5. Splošna gospodarska 

in turistična propaganda 

1.664,8 

E.783,9 

5.396,0 

5.30E,5 

167,8 

17.500,0 

75.560,0 

60.000,0 

73.403,7 

4.669,4 
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6. Ustanoviteljska vloga 

federacije v JUBMES 200,0 

7. Regresiranje obresti po 6. členu 

družbenega.dogovora za 

razvoj SAP Kosovo 39,8 

8. Tečajne razlike iz 

uvoza nafte 1.627,8 

9. Spodbujanje tehnološkega 

razvoja 712,9 

Blagovne rezerve 

federacije 1.378,8 

Udeležba pri subvencio- 

niranju drobnoprodajnih 

cen kmetijskih proizvodov 119,0 

Gradnja mejnega prehoda 

Karavanke 103,7 

Gradnja avto ceste 108,9 

Proga Titograd-Božaj 18,5 

Predračun obresti iz 

deponiranih deviznih 

prihrankov občanov 

pri NBJ 19.813,7 

16. Sanacija poslovnih 

bank 

10. 

11. 

■12. 

.4 O I \3 . 

14, 

15 

362,2 

14.210,0 

11.500,0 

830,0 

160,0 

192.000,0 

42.000,0 

SKUPAJ 39.438,1 492.135,3 

B. PRIHODKI 

1. Temeljni prometni davek 
Ocene prihodkov iz temeljnega davka od prometa proizvodov in 

storitev temeljijo na naslednjih domnevah: 
- da bodo realizirani v letu 1989 načrtovani prihodki proračuna 

federacije v znesku 59.915 mrd dinarjev; 
- da bo proračunu federacije pripadlo 75% prihodka od davka 

od prometa tobačnih izdelkov in proizvodov široke porabe in 
približno 88.72% prihodka od davka od prometa naftnih derivatov; 

- da se bo SAP Kosovo odstopilo 80,5% prihodka od davka od 
prometa naftnih derivatov in 30,9% drugih prihodkov od temelj- 
nega prometnega davka, realiziranega na tem območju; 

- da bo v letu 1990 rast cen na drobno (povprečje na pov- 
prečje) znašala 706%; 

- da bo rast cen vplivala na upadanje prometa nekaterih 
obdavčenih proizvodov. 

Na podlagi teh domnev so na novo ocenjeni prihodki od pro- 
metnega davka v letu 1989. in sicer; 

poročevalec 

Vrsta prihodkov 

- v milijardah dinarjev 
prihodki proračuna federacije 

Ocena 1990 Struktura 
Naftni derivati 
Tobačni izdelki 
Alkoholne pijače 
Avtomobili 
Zdravila 
Plačila pri uvozu in od JLA 
Drugi proizvodi 

183.173 
51.086 
50.646 
26.357 

501 
6.858 

151.902 
Skupaj 460,523 

39,78 
11,09 
11,00 

5,72 
0,11 
1,49 

30,81 
100,00 

Prihodki od naftnih derivatov so ocenjeni po predvidevanjih, da 
bo poraba naftnih derivatov v letu 1990 na ravni porabe leta 1989, 
po domnevi, da se ne bo bistveno spremenila celotna davčna 
obremenitev obdavčenih derivatov in po rasti cen v letu 1990. 

Prihodki proračuna federacije od davka od prometa tobačnih 
izdelkov so načrtovani po oceni porabe tobačnih izdelkov, rasti 
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cen v letu 1990 ter po domnevi, da bo 75% teh prihodkov pripadlo 
proračunu federacije. 

Prihodek od davka od prometa alkohola in alkoholnih pijač je 
ocenjen glede na pričakovani promet in rast cen v letu 1990. 

Prihodki od davka od prometa avtomobilov so ocenjeni na 
podlagi ocene prometa in rasti cen v letu 1990. 

Prihodek od davka od prometa zdravil je ocenjen v skladu 
z ocenjenim prometom zdravil, ki se obdavčujejo, in rastjo cen 
v letu 1990. 

Davek od prometa proizvodov pri uvozu in od JLA je načrtovan 
po oceni prometa in rasti cen v.letu 1990. 

Davek od prometa drugih proizvodov in davek od plačil za 
storitve zajame obdavčevanje proizvodov široke porabe, ki se 
obračunava po tar. št. 1 in od tar. št. 7. do 14., razen davka od 
prometa zdravil in davka, realiziranega pri uvozu in od JLA. Ocena 
teh prihodkov temelji na oceni porabe obdavčenih proizvodov in 
rasti cen v letu 1990. 

Iz vsega tega izhaja, da bo v letu 1990 prihodek od temeljnega 
prometnega davka znašal 460.523 mrd dinarjev. 

2. Posebni davek za financiranje JLA 
Za zagotovitev sredstev za stabilnost financiranja JLA predla- 

gamo izdajo novega zakona o posebnem davku od prometa proiz- 
vodov in storitev za financiranje Jugoslovanske ljudske armade 
v letu 1990, kar je v skadu z amandmajem XXXVIII k ustavi SFRJ. 

V tem zakonu predlagamo uvedbo nove oblike posebnega zvez- 
nega prometnega davka, ki bi se plačeval od prometa vseh proiz- 
vodov in plačil za opravljene storitve. 

Ocenjujemo, da bi lahko iz tega naslova, če bi zakon začel 
veljati 1. januarja 1990, ustvarili skupaj 216.762 mrd dinarjev za 
financiranje JLA v letu 1990. 

3. Zvezne upravne takse 
Prihodke od zveznih upravnih taks smo načrtovali na podlagi 

tarife zveznih upravnih taks in ocene o rasti tečaja za konzularne 
takse. 

Ocena Struktura 
1990 

. Konzularne takse 1.052,0 64,54 
c.. Carinske takse 360,0 22,08 
3. Druge upravne takse 217,7 .3,37 

Sodne takse " 0,1 o 01 

1.o30,0 "00,00 

4. Prihodki od carin, uvoznih dajatev in posebne takse za 
uvoženo blago 

Ocena o ustvarjenih prihodkih od carine, uvoznih dajatev in 
posebne takse za uvoženo blago za leto 1990 temelji na naslednjih 
domnevah: 

- da bo vrednost uvoza blaga v letu 1990 za 20% večja od 
vrednosti uvoza blaga v letu 1989; 

- da bo carinska osnova izrčunana po tečajih tujih valut, 
določehl na dan predložitve carinske deklaracije oziroma na dan 
carinjenja uvoženega blaga; 

- da se spremenijo predpisi pri izvencarinski zaščiti in tako 
razbremeni gospodarstvo pod pogojem, da se sprejme sprejetje 
zakona o posebnem davku od prometa proizvodov in storitev za 
financiranje JLA v letu 1990; 

- da v letu 1990 ne bo bistvenih odmikov v strukturi uvoza blaga 
Pododdelkih carinske tarife v primerjavi z uvozom blaga, v letu 

Na podlagi realizirane vrednosti uvoza blaga za obdobje janu- 
ar-oktober 1989, ki znaša 11,3 milijarde dolarjev, smo ocenili, da 
'ahko do konca 'e*a pričakujemo, da bo uvoz dosegel vrednost 
približno 14,0 mrd dolarjev. Glede na tako ocenjeno vrednost 
uvoza blaga v letu 1989 lahko v letu 1990 pričakujemo, da bo 
znašala vrednost uvoza blaga približno 16,0 mrd dolarjev. 

Ocenjena vrednost uvoza blaga, izkazana v dolarjih, je preraču- 
nana v carinsko osnovo, ki se izkazuje v dinarjih po povprečnem 
tečaju 256.714 dinarjev za dolar. Do tega tečaja za dolar smo prišli 
na podlagi domneve, da se dnevno določanje tečajev tujih valut 
na deviznem trgu (na podlagi česar je NBJ določila povprečen 
tečaj za leto 1990 oziroma 277.896 din za $) ne more upoštevati pri 
carinjenju blaga in smo zato carinsko osnovo predvideli po nižjem 
tečaju. 
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Tako smo na podlagi ocenjene vrednosti uvoza blaga in pov- 
prečnega tečaja dolarja izračunali, da znaša carinska osnova 
4,107.425 milijarde din (16x256.714). 

Če domnevamo, da bo raven carinskih oprostitev iz leta 1989 
ostala tudi v letu 1990 ter da ne bo bistvenih odmikov v strukturi 
uvoza blaga po oddelkih carinske tarife, to pomeni, da bi realizi- 
rana povprečna stopnja carinske obremenitve, dosežena v tem 
letu, veljala tudi v letu 1990 (približno 6%). Na podlagi teh domnev 
smo ocenili, da bi skupni prihodki od carine v letu 1990 znašali 
240.045,0 milijarde din. 

Pri ocenjevanju prihodka od uvoznih dajatev smo izhajali iz 
opredelitve, da se razbremeni gospodarstvo, če bi se prihodki za 
financiranje JLA v letu 1990 zagotovili z uvedbo posebnega davka 
od prometa proizvodov in storitev. Pod tem pogojem bomo pred- 
lagali, naj se splošna stopnja posebne dajatve za izvršitev davčne 
obremenitve uvoženega blaga zmanjša z 10% na 7%., naj se uvoz 
blaga zaradi proizvodnje blaga za izvoz oprosti te dajatve ter da se 
ohrani sedaj veljavna raven oprostitve in znižanja stopnje za uvoz 
določenega blaga in uvoz za določene uporabnike. 

Na podlagi danih domnev bi skupni prihodek iz tega naslova 
znašal 110.276,0 mrd din. 

Prihodki od posebne takse za uvožena blago smo načrtovali ob 
domnevi, da se veljavna stopnja pod enakimi pogoji kot pri 
posebni dajatvi za izravnavo davčne obremenitve uvoženega 
blaga zmanjša z 10% na 7%. Ob teh domnevah in pogojih bi 
znašali prihodki od posebne takse za uvoženo blago 114.905,0 
mrd din. Prihodke od drugih uvoznih dajatev smo načrtovali 
v skupnem znesku 31.216,0 mrd din ob domnevi, da bodo pred- 
pisi, ki so veljali v letu 1989, veljali tudi v letu 1990. 

Skupni prihodki od carine in drugih uvoznih dajatev za leto 
1990 so torej ob navedenih domnevah ocenjeni skupaj v višini 
496.442,0 mrd din, kar znaša 12,1%, kar znaša 12,1% od pov- 
prečne obremenitve uvoženega blaga. 

Tako načrtovani prihodki so za 1,248,4% večji od ocenjene 
realizacije za leto 1989, računano po prihodkih, ki so bili do julija 
1989 izločeni na posebne račune na ravni federacije. 

5. Prihodki organov in organizacij federacije 
Prihodki, ki jih posamezni organi in organizacije federacije 

ustvarijo z opravljanjem svoje dejavnosti, kar urejajo posebni 
predpisi, so izvirni prihodek federacije. Ker se ti prihodki ustvar- 
jajo na podlagi tarif in cenikov, ki se usklajujejo z rastjo stroškov 
za opravljanje teh storitev, smo te prihodke načrtovali s 706% 
rastjo, kolikor je bila ocenjena rast drobnoprodajnih cen v letu 
1990 v primerjavi z letom 1989. Če se bodo uresničile te domneve, 
bodo prihodki iz tega naslova v letu 1990 znašali 4.800 mrd din. 
6. Drugi prihodki 

Drugi prihodki federacije so prihodki od denarnih kazni in 
prodanega blaga, odvzetega v postopku za carinski in devizni 
prekršek, prihodki od obresti za nepravočasno plačano carino in 
uvozne dajatve ter drugo. 

Ocenili smo, da bi lahko v letu 1990 ustvarili 3,700 mrd din teh 
prihodkov. 
7. Presežek prihodkov NBJ 

Po 104. členu zakona o Narodni banki Jugoslavije se presežki 
Narodne banke Jugoslavije vplačajo v proračunu federacije. Po 
oceni Narodne banke Jugoslavije se lahko pričakuje, da bo prese- 
žek prihodkov v letu 1990 znašal 40,000 mrd din. Ta sredstva bi se 
v proračun federacije vplačevala trimesečno. 
8. Prispevki SR in SAP 

Prispevki SR in SAP se na podlagi 34. člena zakona o financira- 
nju federacije določijo v višini razlike med skupnim zneskom 
proračunskih odhodkov federacije in skupnim zneskom izvirnih 
prihodkov federacije, ki se razporedijo v proračunu federacije. 

Glede na to, da bi razlika med skupnim obsegom odhodkov in 
skupnim zneskom izvirnih prihodkov brez uvedenega davka za 
financiranje JLA znašala 383.629,4 mrd din, smo ocenili, da bi bila 
to velika obremenitev za proračune SR in SAP, zato predlagamo 
uvedbo davka za financiranje JLA, da bi ta problem omilili. 
Z uvedbo tega davka bi se obveznosti SR in SAP do proračuna 
federacije zmanjšale in znašale 166.867,4 mrd din. 

Tako določeni prispevki SR in SAP so v skupnih proračunskih 
prihodkih federacije udeleženi z 12,0%, kar je manj kot v letu 1989. 

Prispevki SR in SAP so bili razporejeni med posamezne repu- 
blike in avtonomni pokrajini v skladu s 35. členom zakona o finan- 
ciranju federacije na podlagi podatkov Zveznega zavoda za stati- 
stiko o ustvarjenem družbenem proizvodu za leto 1988 (sporočilo 
- št. 425, z dne 24. 10. 1989). 
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SR in SAP Družbeni pro- 

izvod v letu 1988 

Struk- Prispevek Znanj- Olajšave Skupaj 

tura Janje x SAP Koso- 

vu 

1. SR Bosna in Herce- 

govina 18,366.453 

2. 5R črna gora 

3. SR Hrvatska 

4. SR Makedonija 

5. SR Slovenija 

7. SAP Kosovo 

8. SAP Vojvodina 

2,892.484 

38,348.050 

8,009.872 

28,043.488 

6. SR Srbija izven 

SAP 33,286.065 

3,312.571 

16,063.271 

12,38 20,658.184 

1,95 3,253.914 

25,86 43,151.910 

5,40 9,010.840 

18,91 31,554.625 

22,44 37,445.054 

2,23 3,721.143 2,976.914 

10,83 18,071.739 

376.948 21,035.132 

59.374 3,313.288 

787.389 43,939.299 

164.420 9,175.260 

575.774 32,130.399 

683.256 38,128.301 

744.229 

329.753 18,401.492 

SKUPAJ: 148,322.256 100,00 166,867.400 2,976.914 2,976.914 166,867.400 
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III. Načela, po katerih mora biti urejeno razmerje na področju, ki 
ga ureja ta zakon 

Osnutek zakona temelji na naslednjih načelih: 
1) da je treba v letu 1990 zagotoviti sredstva za izvrševanje nalog 

in funkcij federacije; 
2) da se obveznosti in funkcije federacije v letu 1990 financirajo 

iz prihodkoov, ki pripadajo proračunu federacije. 
IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje zakona, in način 
njihovega zagotavljanja 

S tem zakonm se zagotavlja celotni znesek sredstev za izvrševa- 
nje nalog in funkcij federacije v letu 1990. 
V. Pojasnilo temeljnih pravnih institutov iz osnutka zakona 

V 1. členu osnutka zakona je določen skupen obseg proračun- 
skiih odhodkov federacije v znesku 1.390,724.431,000.000 dinar- 
jev, od tega za financiranje JLA 674,318.514,000.000 dinarjev, za 
financiranje drugih funkcij in obveznosti federacije ter za rezerve 
federacije pa 716,405.917,000.000 dinarjev. 

V 2. členu je določeno, da bo iz izvrinih porihodkov federacije 
zagotovljenih 1.223,857.031,000.000 dinarjev. 

V 3. členu je določeno, da se razlika med skupnim prihodkom 
federacije v znesku 166,867.400,000.000 dinarjev krije s prispevki 
republik in pokrajin. 

V 4. členu so predložene dospele obveznosti za plačila do NBJ. 

PREDLOG 
da se pri obravnavanju osnutka zakona 
o določitvi skupnega obsega proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1990 skrajšajo roki iz 
131. člena poslovnika Zbora republik in pokrajin 
Skupščini SFRJ, ter da skupščine republik in 
skupščini avtonomnih pokrajin pri odločanju 
o sonutku tega zakona pooblastijo svoje 
delegacije v zboru, naj v njihovem imenu v skladu 
s 133. členom navedenega poslovnika dajo 
soglasje k predlogu zakona v celoti. 

S predlaganim zakonm o določitvi skupnega obsega proračun- 
skih odhodkov federacije za leto 1990 je omogočeno izvrševanje 
obveznosti federacije po posameznih uporabnikih proračunskih 
sredstev. 

Da bi lahko uporabniki proračunskih sredstev federacije 
v začetku leta s sredstvi, ki so jim zagotovljena v proračunu 
federacije, izpolnjevali svoje obveznosti, predlagamo, da se za ta 
zakon skrajšajo roki, v katerih morajo skupščine republik in 
skupščini avtonomnih pokrajin sprejeti in poslati svoja stališča 
k osnutku zakona (131. člen poslovnika Zbora republik in pokraiin 
skupščine SFRJ). 

Hkrati predlagamo, naj skupščine republik in skupščini avto- 
nomnih pokrajin pri odločanju o osnutku zakona pooblastijo 
svoje delegacije v zboru, naj v njihovem imenu v skladu s 133. 
členom poslovnika Zbora republik in pokrajin skupščine SFRJ 
dajo soglasje k predlogu zakona v celoti. 

i p t.' 

or\ i ri O H i' r O 166.867 - 4 12,0 063,2 
2) 

it~u«8ču r ,■ i O O , t ■ UTO « / c4, 4 i vj O, O 1 ■ 131 , 9 

1) 1990 

"1989 < s k u pa j • s p r i h o d k i 

n a p o s ebnih r a t u rt i h ) 

496.442,O 

-— = 1 .348,4 

36.816,9 

1990 66.867,4 

   995 f9 

1989 (s k u paj s s r edstvi 

n a posebni h ra ć u ni h) 

'i 6 . /38 , 8 
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PRORAČUNSKI PRIHODKI FEDERACIJE 

- v rnrd dinarjev - 

Vrste prihodkov 1939 Struk- 

tura 

Ocena Struk— (4:2) 

1990 tura 

3 

•1. Prometni 

davek 

2. Davek za fi- 

nanciranje JLA 

3. Zvezne uprav- 

ne takse 

4. Carina in dru- 

ge uvozne daja- 

tve in takse 32.409,5 

5. Frihcdki orga- 

nov in organi- 

zacij 

6. Drugi prihodki 

7. Presežek prihod- 

kov v letu 1988 

8. Presežek pri- 

hodkov NBJ ~ 

9. Sredstva obvez- 

nic federacije 11.000,0 

10.Sredstva od 

v rednost n i h 

papirjev 2.500,0 

59.915,0 43,8 460.523,0 33,1 768,6 

216.762,0 15,6 

170,0 0,1 

600,0 

500,0 

0,5 

0,4 

72,1 0, 1 

8,9 

2,0 

1 .630,0 0,1 

40.000,0 2,9 

958,3 

5 26,4 496.442,0 35,7 1.531,8 
1 ) 

4.800,0 0,3 800,0 

3.700,0 0,3 740,0 
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PREGLED 

proračunskih odhodkov federacije 

NAMEN 

Proračun 

za leto 

1989 

Struk- 

tura 

Obveznosti po 

predpisih in 

zahtevah upo- 

rabnikov 

- v eio din 

l 

3 : 2 

Struk- 

tura 

1. Sredstva za finian- 

aranje JLft 65,885.663,8 51,1 

Redna sredstva 

Obveznosti iz 

leta 1989 

Vojaške pokojnine 

61,124.800,0 

4,760.863,8 

2. Sredstva za gospo- 

darsko mani razvite 7,021.066,0 5,5 

- Sredstva, določena 

po zakonu 6,979.464,0 

- za financiranje novo- 

ustanovljenih občin 

v SAP Kosovo 2.492,0 

- Graditev stanovanj 

po JU programu 11.910,0 

- financiranje izrednih 

potreb SNZ SAP Kosovo 27.200,0 

3. Varstvo borcev in 

invalidov 6,456.022,7 

674,318.514,0 

621,133.400,0 

10,560.000,0 

42,625.114,0 

71,024.204,0 

71,012.294,0 

11.910,0 

1.023,5 

1.016,2 

895,3 

1.011,6 

1.017,4 

100,0 

48,5 

44,6 

0,8 

3,1 

5,1 

5,0 65,154.800,0 1.009,2 4,7 
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1! Dopolnilna sredstva 

SR črni gori :a 

kritje deficita 44.957,2 _ 352.91*,O 

2) Beneficirane pokoj- 

nine borcev 3,586.754,4 -8, i56„022,u 

3) Varstvo invalidov . 2,824.311,1 2t,295.86-»,0 

4! Sredstva za dodat- 

ne pravice borcev - 14,350.000,0 

k Druoi odhodki 

federacije 9,296.355,4 7,2 /3,14c..801,0 

1) Konferenca 

neuvrščenih 229.700,0 

2) Sredstva za delo 

zveznih organov 8,468.589,9 66,976.000,0 

3! Družbenopolitič- 

ne organizacije 248.387,4 1,856.500,0 

4) Plačila SDKJ 8.767,5 70.900,0 

5) Financiranje tehnič- 

no-tehnoloike aoder- 

nizacije federacije 154.020,0 1,241.401,0 

6) Stalna proračunska 

rezerva federacije 4.345,6 35.000,0 

7) Tekoča proračunska 

rezerva 61.945,0 500.000,0 

8) Kontrola letenja 120.600,0 463.000,0 

5. Dolgoročne obveznosti 

iz oreišniih let 725.108,9 0,6 14,948.812,0 

6. Intervencije v gospo- 

darstvu 39,438.100,01) 30,6 492,135.300,0 
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1) Regres za uaetna 

gnojila 1,664.800,0 

2) Regresiranje otre- 

sli v kmetijstvu 2,783.900,0 

3) Tečajne razlike 

po blagovnih zuna- 

njih kreditih 5,396.000,0 

4) Spodbujanje izvoza 

in vračilo carin 5,302.500,0 

5) Splošna gospodarska 

in turistična pro- 

paganda 167.800,0 

6) Ustanoviteljska 

vloga federacije 

v JUBMES 200.000,0 

7! Regresiranje obresti 

po 6. čl. DD za raz- 

voj SAP Kosovo 39.800,0 

8) Tečajne razlike iz 

naslova uvoza nafte 1,627.800,0 

9) Spodbujanje tehno- 

loškega razvoja 712.900,0 

10) Blagovne rezerve 

federacije 1,378.800,0 

11) Delež pri subven- 

cioniranju drobno- 

prodajnih cen 

kaetijskih proizvodov 119.000,0 

12) Za graditev avtoso- 

bilske ceste in ea- 

gistralnih cest 108.900,0 

17,500.000,0 

75,500.000,0 

60,000.000,0 

73,403.700,0 

4,669.400.0 

362.200,0 

14,210.000,0 

11,500.000,0 

1.051.2 

2.712,0 

1.111,9 

1.384.3 

2.782,7 

910,1 

1.993,3 

834,1 

1) Pri vseh računih je vključena tudi 

izvršitev do 15. julija 1989. 
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13) Graditev tej nega 

prehoda Karavanke 103.700,0 

14) železniška proga 

Tilograd-Božaj 18.500,0 

15) Predraćun obresti 

za deponirane de- - 

vizne prihranke 

občanov 19,813.700,0 

16) Sanacija poslov- ■ 

ni h bank 

830.000,0 

160.000,0 

192,000.000,0 

42,000.000,0 

SKUPAJ (1-6) 128,822.316,8 100,0 1.390,724.431,0 

800,4 

864,9 

969,0 

1.079,6 100,0 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi zakona o financiranju federacije (ESA - 910) 

V prilogi vam pošiljamo OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O FINANCIRANJU FEDERACIJE, ki ga je poslal 
Skupščini SFRJ Zvezni izvršni svet z aktom 35 št. 400-26/89 
z dne 19. novembra 1989. 

Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini SFRJ, naj osnutek 
tega zakona obravnava in sprejme v skrajšanem roku v smislu 
132. in 134. člena poslovnika Zbora republik in pokrajin, in to 
iz razlogov, navedenih v predlogu, priloženem v prilogi. 

Glede na predlog Zveznega izvršnega sveta je poslal pred- 

sednik zbora osnutek tega zakona predsednikom skupščin 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin 
s predlogom, naj sprejmejo pristojni zbori teh skupščin sta- 
lišča do tega osnutka in jih pošljejo Zboru republik in pokrajin 
do 22. decembra 1989. 

Stališča skupščin socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin bo usklajeval Odbor Zbora republik in 
pokrajin za finance kot pristojno delovno telo zbora. 

POVZETEK 

Z osnutkom zakona predlagamo, naj pripada federaciji 75% 
ustvarjenih prihodkov od temeljnega davka od plačil za stori- 
tve (po veljavni rešitvi pripada federaciji 25% ustvarjenih pri- 
hodkov tega davka). 

1. člen 
V zakonu o financiranju federacije (Uradni list SFRJ št. 15/77, 

71/85, 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 41/89 in 60/89) se v prvem 
odstavku 33. člena črtajo besede: »25% prihodka«. 

V tretjem odstavku se besedi: »prvem odstavku« nadomestita 
z besedami: »prvem in drugem odstavku«. 

2. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, 

uporablja pa se od 1. januarja 1990. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 5. točka prvega 

odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po zveznih 
organih določa in zagotavlja prihodke, ki pripadajo federaciji, 
v zvezi s prvim odstavkom 279. člena ustave SFRJ, do katerem se 

poročevalec 

vsi dohodki in izdatki federacije določajo v njenem proračunu, ter 
drugim odstavkom, po katerem so izvirni dohodki federacije 
carina in drugi dohodki, določeni z zveznim zakonom. 

Za sprejetje tega zakona je po drugem odstavku 286. člena 
ustave SFRJ in amandmaju XL k ustavi SFRJ pristojen Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
II. Ocena stanja na področju, ki gaje treba urediti, in razlogi 
zaradi katerih je treba spremeniti zakon 

Predlagane spremembe zakona bodo prispevale k uresničeva- 
nju ciljev in uresničitvi ekonomske politike v skladu z ustavnimi 
spremembami, in sicer zaradi zagotavljanja stabilnosti financira- 
naj funkcij federacije. 

Glavni namen predlaganih rešitev je zagotovitev stabilnih virov 
financiranja in pravočasni priliv sredstev v proračun federacije. 

Ocenjujemo, da ni razloga za razliko pri delitvi prihodka od 
temeljnega davka od prometa proizvodov in temeljnega davka od 
plačil za storitve, ki pripadajo federaciji, ker gre v obeh primerih 
za obdavčevanje na vsem področju Jugoslavije, zato ju ni 
potrebno različno obravnavati. 

///, Načela, po katerih morajo biti urejena razmerja na tem 
področju, in namen, ki ga želimo doseči ter posledice 
predlaganih rešitev 

Osnutek zakona, ki ga predlagamo, temelji na istih načelih kot 
veljavni zakon o financiranju federacije, po katerem se vsi pri- 
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hodki in odhodki federacije izkazujejo v proračunu federacije. 
V primerjavi z veljavnimi rešitvami temeljnega prometnega 

davka predlagamo povečanje deleža federacije v prihodku od 
temeljnega davka od plačil za storitve s 25% na 75%. 

IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje zakona 
Za izvajanje tega zakona niso potrebna posebna finančna sred- 

stva iz proračuna federacije. 

V. Pojasnilo temeljnih upravnih institutov iz osnutka zakona 
S 1. členom je predvideno, da ustvarjeni prihodek od temelj- 

nega davka od plačil za storitve, ki pripada federaciji, znaša 75%. 

DOLOČBE ZAKONA o financiranju federacije 
(Uradni list SFRJ št. 15/77, 71/85, 71/86, 10/88, 31/ 
88, 16/89, 41/89 in 60/89), ki se spremenijo 

33. člen 
Federaciji pripada 75% prihodkov od plačanega temljnega 

davka od prometa proizvodov in 25% prihodkov od temeljnega 
davka od plačil za storitve, določenih z zveznim zakonom. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se prihodek od temeljnega 
davka od prometa naftnih derivatov, ki pripada federaciji določi 
v odstotkih, kot sledi: 

1. od motornega bencina: 
~ Ki"«' 88,132% - MB-98 88,082% 

bMb-95 87,523% 

2. od plinskega olja — dieselskega goriva: 

- D-2 
- D-3 
3. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 
4. od lahkega specialnega kurilnega olja (LS) 
5. od drugih kurilnih olj (L, S, SNŽ, T in TNŽ) 
6. od reaktivnega goriva in avionskega bencina 
7. od utekočinjenega plina 

89,532% 
89,220% 
88,895% 
79,568% 
79,843% 
90,021% 

100,000% 
25,329% Znesek prihodkov od temeljega davka od prometa proizvodov 

in storitev, določenih z zveznim zakonom, realiziranih v odstotkih, 
določenih v prvem odstavku tega člena, vplača pristojna služba 
družbenega knjigovodstva v dobro proračuna federacije. 

PREDLOG, da se ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembi zakona o financiranju federacije, 
skrajšajo roki, ki so predvideni v 131. in 133. 
č'enu poslovnika Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, ter da skupščine republik in 
skupščini avtonomih pokrajin pooblastijo svoje 
delegacije v zboru, da pri odločanju o osnutku 
tega zakona dajo soglasje k predlogu zakona 

S tem osnutkom zakona predlagamo zagotovitev sredstev za 
financiranje proračuna federacije iz prihodkov od temeljneoa 
davka od plačil za storitve. 

Da bi se izognili negativnim posledicam glede zagotavljanja 
sredstev za proračun federacije, predlagamo, naj se v skladu 
s 131. in 133. členom poslovnika zbora republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ skrajšajo roki in naj skupščine republik in skupščini 
avtonomnih pokrajin pooblastijo svoje delegacije v zboru, da pri 
odločanju o osnutku tega zakona dajo soglasje k predlogu zakona 
v celoti. 

OSNUTEK ZAKONA 

o regresiranju dela obresti za kredite, ki se uporabljajo za 

prednostne namene v kmetijstvu 

v prilogi Vam pošiljamo OSNUTEK ZAKONA O REGRESIRANJU 
DELA OBRESTI ZA KREDITE, KI SE UPORABLJAJO ZA PRED- 
NOSTNE NAMENE V KMETIJSTVU. Osnutek tega zakona je 
Skupščini SFRJ poslal Zvezni izvršni svet s pismom 35 št. 412-18/ 
89 z dne 19. novembra 1989 

Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini SFRJ, naj osnutek 
tega zakona obravnava in sprejme v skrajšanem roku v skladu 
s 132. in 134. členom poslovnika Zbora republik in pokrajin, 
razlogi za to pa so navedeni v predlogu, ki ga pošiljamo v prilogi. 

POVZETEK 

Ta zakon določa: pravico do regresa za kredite, ki jih za namene 
v kmetijstvu uporavljajo upravičenci do regresa; višina regresa po 
posameznih namenih, viri sredstev za regres dela obresti ter 
datum začetka uveljavljanja pravice do regresa dela obresti, dolo- 
čenega s tem zakonom. 

1. člen 
Ta zakon določa pravico do regresiranja dela obresti za kredite, 

ki se uporabljajo za prednostne namene v kmetijstvu (v nadalj- 
njem besedilu: pravica do regresa), ter način zagotavljanja in 
uporabljanja teh sredstev. 

2. člen 
Pravica do regresa se uveljavlja za kredite, ki jih banke odobra- 

vajo uporabnikom kreditov za prednostne namene v kmetijstvu in 
sicer: 

1) za proizvodnjo pšenice, koruze, sladkorne pese, oljnic (tudi 
soje), neoluščenega riža, tobaka in umetnih gnbjil; 

2) za pitanje živine (goved, prašičev in ovac), za rejo perutnine 
in rib, za vzrejo rasnega plemenskega podmladka v živinoreji 
(goved, prašičev in ovac) in za proizvodnjo mleka; 

Glede na predlog Zveznega izvršnega sveta je poslal predsednik 
osnutek tega zakona predsednikom skupščin socialističnih repu- 
blik in socialističnih avtonomnih pokrajin s predlogom, naj pri- 
stojni zbori teh skupščin sprejmejo stališča do tega akta in jih 
pošljejo Zboru republik in pokrajin do 22. decembra 1989 

Stališča skupščin socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin bo usklajeval Odbor Zbora republik in pokrajin 
za finance kot pristojno delovno telo zbora. 

3) za zaloge pšenice, koruze, sladkorne pese in sladkorja, oljnic 
(tudi soje) in surovega olja, neoluščenega riža in riža, tobaka in 
umetnih gnojil; 

4) za rezerve pšenice, koruze, sladkorja, surovega olja, riža, 
tobaka, mesa in mleka v prahu; 

5) za zaloge namiznega grozdja in jabolk v hladilnicah, vina 
v vinskih kleteh v družbenem sektorju, mlečnih izdelkov (tudi 
mleka v prahu) in mesa v hladilnicah. 

3. člen 
Z uporabniki kreditov so po 2. členu tega zakona mišljeni: 
1) podjetja, obratovalnice, zadruge, kmetijska posestva, indivi- 

dualni kmetijski proizvajalci in druge oblike združevanja kmetij- 
skih proizvajalcev — za proizvodnjo pšenice, koruze, sladkorne 
pese, oljnic (tudi soje), neoluščenega riža in tobaka, za pitanje 
živine (goved, prašičev in ovac), za rejo perutnine in rib ter 
proizvodnjo mleka; 

2) podjetja — za proizvodnjo in zaloge umetnih gnojil; 
3) podjetja, zadruge in kmetijska posestva ter individualni kme- 

tijski proizvajalci — za vzrejo rasnega plemenskega podmladka 
v živinoreji (goved, prašičev in ovac); 

4) podjetja in zadruge, ki se ukvarjajo z vzrejo rasnega plemen- 
skega podmladka v živinoreji (goved, prašičev in ovac), pitanjem 
živine (goved, prašičev in ovac), vzrejo perutnine in rib ter z indu- 
strijsko predelavo oziroma dodelavo koruze — za zaloge koruze; 
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6) podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo ozirma dodelavo in 
s prometom na debelo — za zaloge sladkorne pese in sladkorja, 
oljnic, (tudi soje), surovega olja, neoluščenega riža in riža ter 
tobaka; 

7) organizacije za blagovne rezerve družbenopolitičnih skupno- 
sti — za rezerve pšenice, koruze, sladkorja, surovega olja, riža, 
tobaka, mesa in mleka v prahu; 

8) podjetja in zadruge, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, in podjetja, 
ki se ukvarjajo s prometom proizvodov na debelo — za zaloge 
namiznega grozdja in jabolk v hladilnicah; 

9) podjetja in zadruge, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vina — za 
zaloge vina v vinskih kleteh v družbenem sektorju; 

10) podjetja, zadruge in obrati, ki se ukvarjajo s predelavo mleka 
v mlečne izdelke — za zaloge mlečnih izdelkov, vštevši tudi mleko 
v prahu; 

11) podjetja klavnične industrije in podjetja, ki se ukvarjajo 
s prometom mesa na debelo — za zaloge mesa v hladilnicah. 

4. člen 
Višina regresa se določi v odstotku od zneska obresti, obraču- 

nanih po eskontni meri Narodne banke Jugoslavije, za znesek 
kreditov, uporabljenih za namene iz 2. člena tega zakona, in sicer: 

1) za namene iz 1. in 2. točke — 65%; 
2) za namene iz 3. točke — 47% 
3) za namene iz 4. točke — 40%; 
4) za namene iz 5. točke — 30% 

5. člen 
Uporabniki kredita iz 3. člena tega zakona skupaj z obračunom 

in potrebno dokumentacijo vložijo zahtevo za regres pri službi 
družbenega knjigovodstva, pri kateri se vodi njihov žiro račun, 
drugi uporabniki kredita iz omenjenega člena pa službi družbe- 
nega knjigovodstva glede na prebivališče oziroma sedež. 

6. člen 
Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za kmetijstvo, v spora- 

zumu s funkcionarjem, ki vodi zvezni upravni organ za finance, 

predpiše postopek, način in potrebno dokumentacijo za uveljavi- 
tev pravice do regresa iz 4. člena tega zakona. 

7. člen 
Služba družbenega knjigovodstva, pri kateri se vodi račun zvez- 

nega upravnega organa za kmetijstvo, izplača v breme tega 
računa na podlagi zahteve uporabnika kredita iz 5. člena tega 
zakona regres takoj, ko ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za 
uveljavitev pravice do regresa. 

8. člen 
Sredstva za regres dela obresti se vsako leto zagotavljajo v pro- 

računu federacije. 

9. člen 
Pravica do regresa, določena s tem zakonom, se uveljavlja za 

kredite, ki se bodo uporabljali od 1. januarja 1990. 

10. člen 
Z denarno kaznijo od 45,000.000 do 450,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek uporabnik kredita iz 3. člena 
tega zakona, če uveljavi regres v breme sredstev za regres, do 
katerega po tem zakonu ni imel pravice. 

Z denarno kaznijo od 2,500.000 do 25,000.000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi odgovorna osebna uporabnika kredita, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

11. člen 
Z denarno kaznijo od 1,000.000 dinarjev do 10,000.000 dinarjev 

se kaznuje za prekršek posameznik - individualni kmetijski proiz- 
vajalec, če uveljavi regres v breme sredstev za regres, do katerega 
po tem zakonu ni imel pravice. 

12. člen 
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 18. točka prvega 

odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po zveznih 
organih izvršuje druge pravice in dolžnosti, ki jih določa ta ustava, 
in v zvezi s tem tretji odstavek 279. člena ustave SFRJ, po katerem 
federacija v okviru skupnih izdatkov zagotavlja v proračunu fede- 
racije sredstva za financiranje funkcij in obveznosti federacije. 

Za sprejetje tega zakona je po drugem odstavku 286. člena 
ustave SFRJ' in XL. amandmaju k ustavi SFRJ pristojen Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti 
z zakonom, in razlogi za njegovo sprejetje 

1. Za agroindustrijsko proizvodnjo je že več let značilen zelo 
neugoden položaj v primarni in sekundarni delitvi, splošna 
finančna izčrpanost, nizka akumulacijska in reproduktivna spo- 
sobnost, zelo nizka stopnja samofinanciranja, zelo visoka odvis- 
nost od tujih virov obratnih sredstev in na tej podlagi zelo visoka 
obremenjenost z obrestmi. 

2. Ekonomski položaj kmetijstva je v primerjavi s položajem 
celotnega gospodarstva v naših razmerah za gospodarjenje kljub 
ukrepom, ki jih je sprejela federacija, da bi omilila nadaljnje 
poslabšanje njegovega ekonomskega položaja, neugoden. 

Ukrepi gospodarske politike, ki so bili na ravni federacije spre- 
jeti na področju monetarno-kreditne politike, politike cen, pred- 
vsem zaščitnih cen, politike spodbujanja izvoza, subvencioniranja 
kmetijstva z regresiranjem reprodukcijskega materiala in z regre- 
siranjem obresti, zaščite domače kmetijske proizvodnje z uvedbo 
prelevmanov, niso imeli pričakovanih učinkov pri rasti proizvod- 
nje, usklajevanju razmerij med ponudbo in povpraševanjem na 
domačem trgu agrarnih proizvodov in pri izvozu in tudi ne pri 
zboijševanju ekonomskega položaja ter pri celotnem razvoju tega 
področja. 

Učinki teh ukrepov so bili razvrednoteni zaradi neugodnega 
položaja kmetijstva pri primarni in sekundarni delitvi, zaradi zelo 
neugodnih vremenskih razmer pri proizvodnji, zlasti pa zaradi 
visoke splošne rasti cen. 

3. Stanje na področju agrara lahko ilustriramo tudi s podatki iz 
zaključnih računov za leto 1988, po katerih je bilo stanje na- 
slednje: 

- rast dohodka v kmetijstvu je bila za 6,6 indeksnih točk 

manjša kot v gospodarstvu oziroma za 10,8% manjša kot v indu- 
striji; 

- izgube v kmetijstvu so rasle hitreje kot v gospodarstvu za 
65,3 odstotnih točk oziroma za 61,3 odstotne točke hitreje kot 
v industriji; 

- delež tekočih izgub v dohodku v kmetijstvu se je povečal 
(indeks 105,5), v gospodarstvu in v industriji pa se je zmanjšal 
(indeks 82,9 oziroma 82,4); 

- delež obresti v razporejenem dohodku v kmetijstvu (86,8%) 
je dvakrat večji od deleža v drugem gospodarstvu (41%); 

- stroški iz naslova realnih obresti v kmetijstvu so se povečali 
za več kot petkrat, medtem ko so se v gospodarstvu povečali za 
4,8, v industriji pa 4,7-krat. V letu 1988 je bil delež revalorizacijskih 
obresti v razporejenem dohodku kmetijstva 113%, delež teh obre- 
sti v gospodarstvu pa 60,5%; 

- obratna sredstva v kmetijstvu krijejo manj kot 50% osnovnih 
sredstev (celotno gospodarstvo 1:1); 

- obsek kratkoročnih v primerjavi z dolgoročnimi krediti za 
obratna sredstva v kmetijstvu je bil večji za 10,3-krat (živilska 
industrija 8,6-krat), v gospodarstvu pa le 2,4-krat; 

- v zalogah v kmetijstvu je bilo angažiranih 76% kratkoročnih 
kreditov v primerjavi s celotnimi krediti (živilska industrija 69%), 
medtem ko je bilo v celotnem gospodarstvu angažiranih 47%; 

- rast nabavnih cen reprodukcijskega materiala (input) za 
kmetijstvo je bila za 17 indeksnih točk hitrejša od rasti proizvajal- 
skih cen v kmetijski proizvodnji; 

- stopnja reproduktivne sposobnosti v kmetijstvu je bila za 
2,6% nižja kot v gospodarstvu, stopnja akumulacijske sposobno- 
sti pa za 1,3%; 

- delež kmetijstva v družbenem proizvodu celotnega gospo- 
darstva je 13,5%, v celotnih investicijah pa 8,5%; 

- del dohodka, ki ostane OZD s področja kmetijstva, se je 
zmanjšal s 50,4% na 48,4% (živilska industrija s 54% na 49,6%), 
v kmetijstvu pa s 54,8% na 52,3%; 

- koeficient obrata kapitala v kmetijstvu je nižji od tovrstnega 
v gospodarstvu in je za večino proizvodnje pod 1. 

Te negativne tendence ne le da so se nadaljevale v letu 1989, 
ampak so se še poglobile, to pa je agrarno gospodarstvo spravilo 
v še bolj neugoden položaj glede na gospodarstvo v celoti. 

4. Pomembno je pripomniti, da se v agroindustrijski proizvodnji 
Jugoslavije neposredno in posredno ustvarja približno polovica 
narodnega dohodka celotnega gospodarstva, od tod pa tudi 
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pomen tega gospodarskega področja za stabilizacijo celotne 
družbene reprodukcije. 

Za reševanje položaja agroindustrijske proizvodnje so potrebni 
ustrezni in učinkoviti spodbujevalni ukrepi ekonomske politike, ki 
bodo ustavili negativna gibanja na tem področju, omogočili 
finančno konsolidacijo in ustvarili možnosti za njen hitrejši in 
skladnejši razvoj. 

5. Skupna politika razvoja agroindustrijske proizvodnje Jugo- 
slavije temelji na realizaciji ciljev in nalog, ki so med drugim 
naslednji: 

- ustaviti negativne tendence v agrarnem gospodarstvu, ker je 
to pogoj za prestrukturiranje proizvodnje agrarnega gospodarstva 
v smeri krepitve tržne in izvozne usmeritve tega področja in 

- sprejeti rešitve v gospodarskem sistemu in ekonomski poli- 
tiki, ki upoštevajo specifičnosti kmetijstva v družbeni reprodukciji 
in spodbujajo tržno in izvozno usmeritev agrarnega gospodarstva. 

6. Glede na novo zasnovo družbenoekonomskega razvoja poli- 
tika razvoja agrarnega gospodarstva nujno zahteva, da se v pri- 
hodnjem obdobju sprejmejo ukrepi skupne ekonomske politike 
na ravni federacije, s katerimi bodo zagotovljene materialne spod- 
bude (premije, regresi) za intenziviranje in prestrukturiranje agro- 
industrijske proizvodnje. 

7. Zvezni izvršni svet glede na dosedanje izkušnje v politiki 
neposrednih spodbud kmetijstva in izkušnje držav s stabilnim 
razvojem kmetijske proizvodnje in stabilnim razvojem trga 
zastopa stališče, da je treba materialne spodbude postopoma 
preusmeriti z regresiranja inputa v premiranje finalnih proizvodov. 

Ukrepi in rešitve skupne politike razvoja agroindustrijske proiz- 
vodnje zahtevajo njihovo dolgoročno uporabo vsaj v naslednjih 
petih letih, zato pa je treba vsako leto določiti realne vire sredstev 
na ravni federacije za izenačitev pogojev financiranja kmetijstva 
glede na ostali del gospodarstva. 

8. Glede na pomen agroindustrijskega kompleksa ter na 
potrebo po uresničevanju agrarne politike Zvezni izvršni svet 
ocenjuje, da je nujno vprašanje regresa dela obresti v kmetijstvu 
urediti s posebnim zveznim zakonom, da bi se olajšali pogoji za 
gospodarjenje na tem področju in ustvarile ugodnejše ter stabil- 
nejše možnosti za zmanjšanje obremenitev iz naslova obresti. 

III. Načela, po katerih je treba urediti razmerja na tem 
področju, namen, ki ga želimo doseči, in posledice 
predlaganih rešitev 

Sprejetje zakona temelji na načelu zagotavljanja ugodnejših 
pogojev za gospodarjenje na področju kmetijstva s finančno pod- 
poro družbene skupnosti, s predpisovanjem ugodnejših pogojev 
za kreditiranje kmetijstva zaradi obrestne razbremenitve agrarja. 

Posledica sprejetja tega zakona bo izenačitev pogojev za 
gospodarjenje v agraru, zagotovitev enakopravnega položaja pro- 
izvajalcev, stabilnost proizvodnje in krepitev enotnega jugoslo- 
vanskega trga agroindustrijskih proizvodov. 

IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje tega zakona, in 
način njihove zagotovitve 

Glede na opredelitve skupne politike razvoja agroindustrijske 
proizvodnje Jugoslavije Zvezni izvršni svet zastopa stališče, da se 
ta zakon uporablja v prihodnjem srednjeročnem obdobju oziroma 
v prihodnjih petih letih. 

Glede na opredelitev, da kmetijstvo plačuje obresti, zmanjšane 
za višino regresa, odvisno od namenov, za katere so bili krediti 
uporabljeni, naj bi se sredstva za regres dela obresti zagotovila 
vsako leto v proračunu federacije. 

Obseg potrebnih sredstev za regres dela obresti, ki naj bi se 
vsako leto zagotovil v proračunu federacije, bi bil odvisen od 
zneska uporabljenih kreditov in višine eskontne mere Narodne 
banke Jugoslavije. 

Potrebna sredstva, ki se zagotovijo v proračunu federacije za 
leto 1990, so obračunana na podlagi naslednjih domnev: 

- ocene stanja plasmajesv bank za namene, določene s selek- 
tivnim programom kreditiranja do konca leta 1989 (58.925 mrd 
dinarjev) in ocene teh plasmajev v letu 1990 (114.905 mrd di- 
narjev): 

- ocene višine eskontne mere Narodne banke Jugoslavije v letu 
1990, in sicer 216% na leto; 

- da se obresti za kredite regresirajo v povprečju s 50% oziroma 
diferencirano po posameznih namenih v skladu z rešitvami iz 
osnutka zakona. 

Upoštevajoč, da so obresti obračunane po eskontni meri 
Narodne banke Jugoslavije za kredite, ki se bodo uporabljali v letu 
1990, osnova za obračun regresa dela obresti, je bilo na podlagi 
opredelitev o višini odstotka regresa dela obresti nujno, da se 
v letu 1990 za regres dela obresti zagotovijo sredstva v višini 
75.500 mrd dinarjev. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih inštitutov, kijih vsebuje 
zakon 

Osnutek zakona o regresu dela obresti za kredite, ki se uporab- 
ljajo za prednostne namene v kmetijstvu, predlaga naslednje 
rešitve: 

1) V 1. členu osnutka zakona je določena pravica do regresa 
dela obresti, natančneje pa je to določeno v drugih členih osnutka 
zakona. 

2) V 2. členu osnutka zakona izhajamo iz opredelitve, da se 
pravica do regresa dela obresti uveljavi za kredite, ki jih banke 
odobrijo uporabnikom za namene na področju kmetijstva. 

V tem členu so hkrati določeni prednostni nameni, na podlagi 
katerih uporabniki kredita uveljavijo pravico do regresa dela 
obresti. 

Pri določitvi teh namenov smo izhajali iz opredelitev, določenih 
v odloku o ciljih in nalogah skupne monetarne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike, ki se predlaga za prihodnje leto. 

3) V 3. členu osnutka zakona so določeni subjekti, ki po tem 
zakonu lahko uveljavijo pravico do regresa dela obresti. Pri tem 
smo izhajali iz subjektov, ki v skladu z veljavnimi predpisi mone- 
tarno-kreditnne politike črpajo po bankah kredite za namen, dolo- 
čene v 2. členu osnutka zakona. 

4) V 4. členu osnutka zakona je predpisano, da so osnova za 
določitev višine regresa obresti, obračunane po eskontni meri 
Narodne banke Jugoslaivje. 

Hkrati je v tem členu predpisana tudi višina odstotkov regresa, 
diferencirano za posamezne namene. 

Predlagani odstotki regresa dela obresti so odvisni od obsega 
sredstev, ki jih je v proračunu mogoče zagotoviti, da ekonom- 
skega položaja posameznih kmetijskih panog ter od specifičnosti 
proizvodnega procesa v njih. 

5) V 5. členu osnutka zakona je predpisan postopek za uveljavi- 
tev pravice do regresa dela obresti, pri čemer je treba zahtevo za 
regres skupaj z obračunom in potrebno dokumentacijo poslati 
Službi družbenega knjigovodstva. 

6) V 6. členu osnutka zakona je predpisano pooblastilo funkci- 
onarja, ki vodi zvezni upravni organ za kmetijske zadeve, da 
v sporazumu s funkcionarjem, ki vodi zvezni upravni organ za 
finance, izda podzakonski akt, s katerim se uredi način uveljavitve 
pravice do regresa na podlagi kreditov, ki se črpajo za namene 
v kmetijstvu. 

7) V 7. členu je predpisan nadaljnji postopek Službe družbe- 
nega knjigovodstva, pri kateri se vodijo sredstva proračuna fede- 
racije na podlagi vloženih zahtev za uveljavitev pravice do regresa 
dela obresti. 

8) Glede na opredelitev, da se sredstva za regres dela obresti 
zagotovijo iz realnih virov, je v 8. členu osnutka zakona predpi- 
sano, da se v proračunu federacije vsako leto zagotovijo sredstva 
za te namene. 

Pri tem opozarjamo, da bo obseg potrebnih sredstev, ki jih je 
treba zagotoviti vsako leto v proračunu federacije, odvisen od 
zneska uporabljenih kreditov in višine eskotne mere Narodne 
banke Jugoslavije. 

9) Glede na novo zasnovo, da se sredstva za regres dela obresti 
zagotovijo iz realnih virov zaradi kontinuitete pri uveljavljanju 
pravic do regresa dela obresti, je v 9. členu osnutka zakona 
predpisano, da se pravice, določene s tem zakonom, uveljavljajo 
od 1. januarja 1990. 

10) Sankcije za uporabnike kreditov in njihove odgovorne 
osebe, ki so uveljavile regres za del obresti v breme sredstev, 
zagotovljenih s tem zakonom, čeprav to ne bila njihova pravica, so 
predpisane v 10. in 11. členu osnutka zakona. 

PREDLOG, 
da se pri obravnavanju osnutka zakona o regre- 

siranju dela obresti za kredite, ki se uporabljajo 
za prednostne namene v kmetijstvu, skrajšajo 
roki, določeni v 131. členu poslovnika Zbora 
republik; in pokrajin Skupščine SFRJ, in da 
skupščine republik in skupščini avtonomnih 
pokrajin pooblastijo svoje delegacije v Zboru, da 
pri odločanju o osnutku zakona dajo v imenu 
skupščin soglasje k predlogu zakona - po 133. 
členu navedenega poslovnika. 

Večletne neugodne tendence v kmetijski proizvodnji so prešle 
tudi v leto 1989. Na slabši ekonomski položaj kmetijstva so zlasti 
vplivale pogoste spremembe v obrestni politiki in politiki cen, ki 
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niso dovolj upoštevale objektivne specifičnosti agroindustrijske 
proizvodnje. Posledice takšnega razmerja so zlasti negativno vpli- 
vale na nizko akumulacijsko in reproduktivno sposobnost, nizko 
stopnjo samofinanciranja, visoko odvisnost od tujih virov obratnih 
sredstev na tej podlagi tudi visoko obrestno obremenitev. Z regre- 
siranjem obresti v kmetijstvu se je delno omilila visoka obrestna 
obremenitev agrarnega gospodarstva. Nadaljnja visoka rast infla- 
cije oziroma obresti pa je zlasti neugodne, ker agrar visokih 
obresti (katerih delež v lastni ceni znaša nad 50%) ne more več 
prenesti na cene svojih proizvodov. 

Ker utegnejo biti posledice visoke obrestne obremenitve kmetij- 
stva zelo hude za nadaljnje poslabšanje ekonomskega položaja 
v tej gospodarski dejavnosti, v okviru ukrepov, ki so predlagani 

s skupno politiko razvoja agroindustrijske proizvodnje Jugoslavije 
za odpravo negativnih tendenc v kmetijstvu, predlagamo, da se 
zaradi nadaljevanja kontinuitete regresiranja dela obresti skraj- 
šajo roki, v okviru katerih naj bi skupščine republik in skupščini 
avtonomnih pokrajih sprejele stališča o osnutku zakona in jih 
poslale Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, v skladu 
s 131. členom Poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Predlagamo tudi, da skupščine republik in skupščini avtonom- 
nih pokrajin pooblastijo svoje delegate v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ, da pri odločanju o osnutku zakona dajo 
v imenu skupščin soglasje k predlogu (133. člen Poslovnika Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ). 

OSNUTEK ODLOKA 

o določitvi višine regresa za umetna gnojila, sredstva za varstvo 

rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1990 

V prilogi vam pošiljamo OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI 
VISINE REGRESA ZA UMETNA GNOJILA, SREDSTVA ZA VAR- 
STVO RASTLIN IN KAKOVOSTNO SORTNO SEME ZA LETO 1990, 
ki ga je poslal Skupščini SFRJ Zvezni izvršni svet z aktom 35 št. 
38-51/89 z dne 19. novembra tega leta. 

Zvezni izvršni svet je predlagal, naj se osnutek tega zakona 
obravnava in sprejme v skrajšanem roku v smislu 132. in 134. 
člena poslovnika Zbora republik in pokrajin, in to iz razlogov, 
navedenih v predlogu, priloženem v prilogi. 

Glede na predlog Zveznega izvršnega sveta je poslal predsednik 
zbora osnutek tega zakona predsednikom skupščin socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin s predlogom, naj 
sprejmejo pristojni zbori teh skupščin stališča do tega osnutka in 
jih pošljejo Zboru republik in pokrajin do 22. decembra 1989. 

Stališča skupščin socialističnih republikin socialističnih avto- 
nomnih pokrajin bo usklajeval Odobr Zbora republik in pokrajin 
za finance kot pristojno delovno telo zbora. 

POVZETEK 

Na podlagi zakona o zagotovitvi sredstev za regres za umetna 
gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme 
predlagamo odlok o določitvi višine regresa za umetna gnojila, 
sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1990. 

Predlagamo, da v letu 1990 višina regresa znaša: 20% za 
umetna gnojila, 20% za kakovostno sortno seme in 10% za sred- 
stva za varstvo rastlin od prodajnih cen, ki veljajona dan 31. 
decembra 1989. 

Sredstva za te namene se zagotovijo v proračunu federacije za 
leto 1990 v znesku 17.500 milijard dinarjev. 

Na podlagi 18. točke prvega odstavka 281. člena in tretjega 
odstavka 279. člena ustave SFRJ ter 3. podtočke 3. točke amand- 
maja XL k ustavi SFRJ v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 2. 
člena zakona o zagotovitvi sredstev za regres za umetna gnojila, 

sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme (Uradni list 
SFRJ št. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 in 41/89) je sprejela Skupščina 
SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin dne 1989 

ODLOK 
o določitvi višine regresa za umetna gnojila, 
sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno 
seme za leto 1990 

1. Regres za umetna gnojila znaša 20%, za sredstva za varstvo 
rastlin 10% in za kakovostno sortno seme 20% od prodajnih cen, 
ki veljajo na dan 31. decembra 1989. 

2. Ta odlok začne veljati osmi da po objavi v Uradnem listu 
SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 
1. Ustavna podlaga za izdajo odloka 

Ustavna podlaga za izdajo tega odloka sta 281. in 279. člen 
ustave SFRJ, po katerih je bil sprejet zakon o zagotovitvi sredstev 
za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kako- 
vostno sortno seme, po njegovem 2. členu pa določi Skupščina 
SFRJ vsako leto s posebnim odlokom višino regresa za te na- 
mene. 

Za sprejetje tega odloka je po drugem odstavku 286. člena 
ustave SFRJ in amandmaju XL k ustavi SFRJ pristojen Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

2. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti 
z odlokom, in namer), ki ga želimo doseči 

Zaradi večje uporabe umetnih gnojil, sredstev za varstvo rastlin 
in kakovostno sortno seme in na tej podlagi povečanja pridelkov 
v kmetijstvu ter za upočasnitev dinamike proizvodnih stroškov 
v kmetijstvu se od leta 1986 zagotavljajo sredstva za regresiranje 
teh pomembnih reprodukcijskih materialov za kmetijstvo. 

Zaradi dinamične rasti nabavnih cen za reprodukcijski material 
in zaostajanja rasti cen kmetijskih proizvodov in živil je našemu 
kmetijstvu v osemdesetih letih grozila ekstenzifikacija proizvod- 
nje. Nakupu čedalje dražjih industrijskih reprodukcijskih materi- 
alov so se zlasti izogibali individualni kmetijski proizvajalci, ki 
v kmetijski proizvodnji sicer imajo precej manjše povrečne pri- 
delke na enoto zmogljivosti kot pa kmetijske organizacije. 

Zato smo na ravni federacije ponovno uvedli regres za umetna 
gnojila, nekaj pozneje pa tudi za sredstva za varstvo rastlin in 
kakovostno sortno seme. S tem ukrepom naj bi zagotovili zavira- 
nje rasti nabavnih cen teh pomembnih reprodukcijskih materialov 
za kmetijstvo in hkrati povečali njihovo porabo, s povečanjem 
porabe pa povečali pridelek na hektar in celoten obseg kmetijske 
proizvodnje. 

Regres za umetna gnojila smo na ravni federacije uvedli v dru- 
gem polletju 1984, na začetku leta 1986 pa je bil sprejet zakon 
o zagotovitvi sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za 
varstvo rastlin in kakovostno sortno seme. V tem zakonu je pred- 
pisano, da sredstva za te namene zagotavljajo republike in avto- 
nomni pokrajini v znesku dve tretjini vseh potrebnih sredstev. Ena 
tretjina sredstev, potrebnih za te namene, je bila do julija 1989 
zagotovljena iz izvirnih prihodkov federacije. Od julija 1989 se vsa 
sredstva zagotovijo v proračunu federacije. 

V letu 1986 smo za regresiranje cen umetnih gnojil in kakovost- 
nega sortnega semana, pšenice in oljne repice zagotovili sredstva 
v znesku 50,8 milijarde dinarjev. Za regresiranje cen umetnih 
gnojil, sredstev za varstvo rastlin in kakovostnega sortnega 
semena pšenice, rži, ječmena, koruze, krompirja, riža, rdeče 
deteljne, tobaka, sončnic, soje, oljne repice, slakdorne pese, trave 
in mešanic semena trave za umetne travnike in pašnike smo v letu 
1987 izplačali 110,8 milijarde dinarjev v letu 1988 - 327,0 milijarde 
dinarjev, za deset mesecev leta 1989 pa 200 milijard dinarjev. 

Med izvajanjem enotnega sistema regresiranja cen umetnih 
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gnojil (drugo polletje 1984-1987) se je poraba umetnih gnojil 
povečala s 2,451.667 ton (povprečje porabe v obdobju 
1981-1983) na 2,600.000 ton (povprečje 1984-1988) oziroma za 
6%. Hkrati se je zboljšala tehnološka kakovost ponudbe umetnih 
gnojil, tako da se je celotna poraba aktivne snovi v tem obdobju 
povečala s 957.000 ton na 1,010.000 ton ali za 5,5%. 

Zaradi uvedbe regresa za umetna gnojila so bile cene umetnih 
gnojil za kmetijskega proizvajalca nižje, in sicer v drugem polletju 
1984 za 13,6%, v letu 1985 za 20%, v letu 1986 za 25%, v letu 1988 
pa za približno 20%. 

Strošek za uporabo umetnih gnojil je pomembna postavka 
v materialnih stroških proizvodnje osnovnih kmetijskih proizvo- 
dov, tako da je regresiranje cen tega inputa upočasnilo rast 
stroškov proizvodnje kmetijskih proizvodov. 

Cene sredstev za varstvo rastlin se regresirajo v zadnjih treh 
letih (1987, 1988 in 1989). V letu 1987 je regres za sredstva za 
varstvo rastlin znašal 10%, v letu 1988 - 6% in v letu 1989 - 5%. 
Tak regres ni mogel pomembneje vplivati ne na zmanjšanje stro- 
škov proizvodnje kmetijskih proizvodov ne na povečanje uporabe 
sredstev za varstvo rastlin. 

Z regresiranjem cen kakovostnega sortnega semena se je pre- 
cej povečala poraba kakovostnega sortnega semena pšenice, in 
sicer v letu 1988 v primerjavi z letom 1986 za 65.000 ton. Poveča- 
nje uporabe kakovostnega sortnega semena pšenice je zelo 
pomembno, ker so individualni kmetijski proizvajalci pri proizvod- 
nji pšenice uporabljali merkantilno pšenico namesto semenske. 

Pri setvi koruze se je zaradi prej sprejete nove proizvodne 
tehnologije ustavila uporaba hibridnega semena. Uvedba regresa 
zato ni vplivala na povečanje uporabe hibridnega semena, vplivala 
pa je na stroške za pridelovanje koruze. Pri industrijskih rastlinah 
je prav tako ustaljena poraba kakovostnega sortnega semena, 
razlogi pa so isti kot pri koruzi. 

V prvem letu regresiranja se je povečala uporaba semena krm- 
nih leguminoz in trav, zato pa se je v naslednjem letu poraba 
bistveno zmanjšala, kar je posledica dejstva, da je večina teh 
kultur večletna, tako da nima ustaljenega letnega obsega setve. 

Pri ocenjevanju učinkov tega ukrepa ekonomske in razvojne 
politike in izhajajoč iz ciljev ukrepov (povečanje porabe reproduk- 
cijskega materiala ter na podlagi tega tudi povečanje proizvodnje 
in zmanjšanje stroškov proizvodnje ter zmanjšanje cen za hrano) 
lahko ugotovimo, da je bil eden izmed ciljev (povečanje porabe 
reprodukcijskih materialov) delno dosežen, drugega pa je težko 
tudi orientacijsko določiti v pogojih hiperinflacije. 

Poraba umetnih gnojil se je povečala, vendar je precej pod 
začrtovano uporabo gnojil kot bistvenega pogoja za uresničeva- 
nje načrtovane proizvodnje kmetijskih proizvodov. Z družbenim 
planom Jugoslavije za obdobje 1986-1990 smo predvideli pove- 
čanje uporabe umetnih gnojil na 165 kg aktivne snovi na hektar 
obdelovalne površine. Porabi se pa le 105 kg aktivne snovi umet- 
nih gnojil na hektar. 

Prav tako ni mogoče ugotoviti, kako je povečanje uporabe 
gnojil v obdobju regresiranja cen vplivalo na povečanje pridelka 
na hektar, s tem pa tudi na povečanje celotnega obsega kmetijske 
proizvodnje, ker so bili v zadnjih treh letih agroekološki pogoji za 
kmetijsko proizvodnjo atipični. 

Na učinke regresiranja cen inputov za kmetijstvo so negativno 
delovali pogoji in način za izvajanje tega ukrepa. Zaradi omeje- 
nega obsega proračunskih sredstev v SR in SAP ter na ravni 
federacije ni bil spoštovan celoten obseg sredstev za te namene 
v realtivnih odnosih, določenih z zakonom, zagotavljanje določe- 
nih sredstev ni bilo redno, pogosto sta se spreminjali višina 
regresa in osnova za obračun regresa idr. 

Zaradi visoke rasti cen gnojil in določene osnove - cene na dan 
30. junija 1989 v primerjavi z veljavnimi cenami znaša regres gnojil 
na začetku novembra 1989 le 8%. Zato se z rebalansom proračuna 
za leto 1989 zagotavljajo dodatna sredstva za izplačilo regresa na 
cene na dan 30. septembra 1989. 

3. Načela, na katerih temelji sprejetje odloka 
Po zakonu o zagotovitvi sredstev za regres (drugi odstavek 2. 

člena), ki predisuie. da se višina regresa določi vsako leto 

v odstotku od prodajnih cen umetnih gnojil, sredstev za varstvo 
rastlin in kakovostnega sortnega semena, je v osnutku odloka 
določeno, da znaša v letu 1990 regres za umetna gnojila 20% za 
sredstva za varstvo rastlin 10% in za kakovostno sortno seme 20% 
od prodajnih cen, ki veljajo na dan 31. decembra 1989. 

Z zakonom je prav tako določeno, da se ta odlok sprejme hkrati 
s sprejetjem proračuna federacije ter da se korigira z rebalansi 
proračuna, da bi se vzpostavilo z zakonom predpisano razmerje 
cen umetnih gnojil in tržne cene pšenice v razmerju 80:100. 

Celoten obseg sredstev za te namene se v skladu z zakonom 
o zagotovitvi sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za 
varstvo rastlin in kakovostno sortno seme zagotovi v proračunu 
federacije za leto 1990. Celoten obseg sredstev v te namene pa 
smo obračunali na podlagi naslednjih domnev: 

- ocenjene rasti cen reprodukcijskega materiala, katerega cene 
se regresirajo do konca leta 1989; 

- ocene uporabe teh reprodukcijskih materialov v letu 1990 na 
ravni količin, uporabljenih v letu 1989; 

- višine regresa v letu 1990 na ravni 20% za umetna gnojila, 
20% za kakovostno sortno seme in 10% za sredstva za varstvo 
rastlin; 

- da se bo osnova za obračun regresa usklajevala trimesečno 
z rastjo cen teh reprodukcijskih materialov in 

- ocene splošne rasti cen v letu 1990 - 10% mesečno. 

4. Finančna sredstva za izvajanje tega odloka 
Finančna sredstva za izvajanje tega odloka v znesku 17.500 

milijard dinarjev se zagotovijo v proračunu federacije. 

PREDLOG, 
da se pri obravnavi odloka o določitvi višine 
regresa za umetna gnojila, sredstva za varstvo 
rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1990 
roki iz 131. člena poslovnika Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ skrajšajo in da 
skupščine republik in skupščini avtonomnih 
pokrajin pooblastijo svoje delegacije v zboru, da 
po 133. členu poslovnika pri odločanju o osnutku 
odloka v njihovem imenu dajo soglasje 
k predlogu odloka  

Večletne neugodne tendence v kmetijski proizvodnji so bile 
prenesene tudi v leto 1989. Na ekonomski položaj kmetijstva so 
zlasti neugodno vplivale pogoste spremembe nabavnih cen repro- 
dukcijskega materiala za kmetijstvo in nenehna rast obresti za 
kredite. Posledice teh gibanj in drugi ekonomski razvojni pro- 
blemi so povzročili nizko akumulativno in reproduktivno sposob- 
nost v kmetijstvu. 

Ker se učinki regresiranja cen umetnih gnojil, sredstev za var- 
stvo rastlin in kakovostnega sortnega semena zmanjšujejo zaradi 
nepravočasne določitve višine regresa, omejenega obsega sred- 
stev, nerednega zagotavljanja sredstev, neažurnega usklajevanja 
osnov za obračun regresa idr., da bi lahko pravočasno določili 
obseg in višino regresa za leto 1990, predlagamo, da se skrajšajo 
roki, ko naj bi skupščine republik in skupščini avtonomnih pokra- 
jin sprejela stališče o osnutku odloka in ga poslale Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ po 131. členu poslovnika Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Prav tako predlagamo, da skupščine republik in skupščini avto- 
nomnih pokrajin pooblastijo svoje delegacije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da po 133. členu poslovnika Zbora 
republike in pokrajin Skupščine SFRJ pri odločanju o osnutku 
odloka dajo v njihovem imenu soglasje k predlogu odloka. 

28 poročevalec 



OSNUTEK ODLOKA 

o višini sredstev za regresiranje dela obresti v letu 1990 za 

kredite, ki so jih delovne organizacije črpale za poravnavo 

obveznosti iz že črpanih zunanjih kreditov (ESA - 913) 

V prilogi Vam pošiljamo OSNUTEK ODLOKA O SREDSTVIH 
^-r^E9,R^'RANJE DELA obrESTI l/ LETU 1990 ZA KRE- JIH DEL0VNE ORGANIZACIJHE UPORABLJALE ZA PORAVNAVO OBVEZNOSTI IZ NASLOVA UPORABLJENIH 
ZUNANJIH KREDITOV, ki gaje Skupščini SFRJ poslal Zvezni 
izvršni svet s pismom št. 412-19/89 z dne 19. novembra t I 

Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini SFRJ, da se osnu- 
tek tega odloka obravnava in sprejme v skrajšanem roku 
v smislu 132. in 134. člena poslovnika Zbora republik in pokra- 
jin, razlogi za to pa so navedeni v predlogu, ki ga pošiljamo 

v prilogi. 
Glede na predlog Zveznega izvršnega sveta je poslal pred- 

sednik zbora osnutek tega odloka predsednikom skupščin 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin 
s predlogom, da pristojni zbori teh skupščin sprejmejo sta- 
lišča do tega odloka in jih pošljejo Zboru republik in pokrajin 
do 22. decembra 1989. 

Odbor Zbora republik in pokrajin za finance bo kot pristojno 
delovno telo zbora usklajeval stališča skupščin socialističnih 
reublik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 

POVZETEK r 

Na podlagi 18. točke prvega odstavka 281. člena in prvega in 
tretjega odstavka 279. člena ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena zakona 

o zagotovitvi sredstev za regresiranje dela obresti po 6. členu 
družbenega dogovora o posebnih ukrepih za uresničevanje poli- 
tike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 1986-1990 
(Uradni list SFRJ št. 41/89 in 70/89) je sprejela Skupščina SFRJ na 
seji Zbora republik in pokrajin dne 1989 

ODLOK 

o višini sredstev za regresiranje dela obresti v letu 
1990 za kredite, ki so jih delovne organizacije 
črpale za poravnavo obveznosti iz že črpanih 
zunanjih kreditov 

1. Za regresiranje dela obresti v letu 1990 za kredite, ki so jih 
delovne organizacije iz 6. člena družbenega dogovora o posebnih 
ukrepih za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja SAP 
Kosovo v obdobju 1986—1990 črpale za poravnavo obveznosti iz 
že črpanih zunanjih kreditov, se zagotovijo sredstva v znesku 
362.200,000.000 dinarjev v proračunu federacije za leto 1990. 

2. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za izdajo odloka 
Ustavna podlaga za izdajo tega odloka so 18. točka prvega 

odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po zveznih 
organih izvršuje druge pravice in dolžnosti, ki jih določa ta ustava, 
ter prvi in tretji odstavek 279. člena ustave SFRJ, po katerih 
zagotavlja federacije v okviru skupnih izdatkov v proračunu fede- 
racije sredstva za financiranje funkcij in obveznosti federacije. 

Po drugem odstavku 206. člena ustave SFRJ in amandmaju XL 
k ustavi SFRJ je za sprejetje tega odloka pristojen Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti z odlokom 
1. Skupščina SFRJ je podpisnica družbenega dogovora 

o posebnih ukrepih za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja 
Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo v obdobju 1986-1990 
(Uradni list SFRJ št. 46/88). V 6. členu tega dogovora je predpi- 
sano, da bo Skupščina SFRJ v okviru svojih pravic in dolžnosti pri 
sprejemanju letnih planskih aktov ocenila položaj gospodarstva 
države v celoti in gospodarstva SAP Kosovo ter ekonomsko- 
finančno situacijo delovnih organizacij: »Feronikl«, ŽTO Priština, 
»Kosovo B«, Kombinat »Trepča« - elektroliza cinka, Kombinat 
»Trepča« - metalurgija svinca, SIS za magistralne ceste, Hidrosi- 
stem »Radonjič« in Regionalni vodovod »Batlava«, in na podlagi 
tega obravnavala možnost za zagotovitev kreditov z ugodno 
obrestno mero in način kritja teh obresti do realne vrednosti za 
poravnavo dela dinarskih obveznosti iz zunanjih kreditov, ki so ga 
črpale te delovne organizacije. 

Z zakonom o zagotovitvi sredstev za regresiranje dela obresti 
po 6. členu družbenega dogovora o posebnih ukrepih za uresni- 
čevanje politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 
1986-1990 (uradni list SFRJ št. 41/89) in je v 2. članu določeno, da 
višino sredstev za regresiranje dela obresti za leto 1990 določi 
Skupščina SFRJ s svojim odlokom. 

2. Za regresiranje dela obresti po 6. členu družbenega dogovora 
o posebnih ukrepih za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja 

SAP Kosovo v obdobju 1986-1990 v letu 1988 je bilo zagotovlje- 
nih 11,3 milijarde dinarjev. 

3. V letu 1989 je bilo za ta namen prvotno predvideno, da se 
zagotovi 21,2 milijarde dinarjev, od tega 13,7 milijarde dinarjev 
v prvem in 7,5 v drugem polletju tega leta. Vendar je bilo v prvem 
polletju izplačanih le 9,8 milijarde dinarjev, in sicer zato ker 
v prvem polletju sredstva niso bila ustvarjena v načrtovanem 
znesku 13,7 milijarde dinarjev. Sredstva, zagotovljena s proraču- 
nom za drugo polletje, so bila uporabljena do 10. oktobra 1989 

4. Z rebalansom proračuna je določeno, da se v proračunu za to 
leto zagotovi 30 milijard dinarjev oziroma 22,5 milijarde dinarjev 
več. Skupaj s sredstvi, ki so bila zagotovljena v prvem polletju 
v znesku 9,8 milijarde dinarjev v skladu z zakonom o začasni 
določitvi prihodkov federacije, ki se v letu 1980 uporabljajo za 
potrebe gospodarstva, naj bi se letos zagotovilo 39,8 milijarde 
dinarjev. 

5. Obveznosti iz odplačil zunanjih kreditov organizacij iz 6. 
člena družbenega dogovora, ki zapadejo v letu 1989 znašaio 
v dolarjih: 

Glavnica Obresti 
1 

Skupaj 

1. HS »Radonjič« 
2. RV »Batlava« 
3. ŽTO Priština 
4. DO »Feronikl« 
5. Metalurgija svinca 
6. Metalurgija cinka 
7. »Kosovo B« 
8. SIS za ceste 

6,506.908 
2,745,335 
6,675.329 

18,540.725 
3,000.505 
4,254.204 

15,024.464 
2,010.085 

1,677.270 
2,468.060 
3,944.971 
9,503.308 

714.251 
4,015.680 

15,070.970 
722.700 

Skupaj 1 do 8: 

8,184.178 
5,213.395 

10,620.300 
28,044.033 
3,714.756 
8,269.884 

30,095 434 
2,732.785 

58,757.555 38,117.210 96,874.765 

poročevalec 29 



Obveznosti organizacij, ki prispejo za plačilo v letu 1990, znašajo 
v dolarjih: 

Glavnica Obresti Skupaj 
1 
1. HS »Radonjić« 
2. ŽTO Priština 
3. RV »Batlava« 
4. DO »Feronikl« 
5. Metalurgija svinca 
6. Metalurgija cinka 
7. »Kosovo B« 
8. ŠIS za ceste 

5,567.714 
11,203.356 
2,744.761 

21,905.694 
1,884.135 
1,835.554 

71,032.400 
2,010.085 

1,087.648 
4,017.355 
2,149.153 
7,931.963 

562.133 
3,806.689 
7,103.240 

579.511 

6,655.362 
15,220.711 
4,893.914 

29.837.657 
2,446.268 
5,642.243 

78,135.640 
2,589.596 

Skupaj 1 do 8: 118,183.699 27,237.692 145.421.391 
SL - tr/mj 

Iz navedenih podatkov je očitno, da so v letu 1990 obveznosti iz 
zunanjih kreditov večje kot v letu 1989 za 48,5 milijona dolarjev ali 
za 50%. 

6. Za zagotovitev dinarske protivrednosti za te obveznosti DO iz 
6. člena družbenega dogovora se del sredstev zagotovi z najema- 
njem kreditov pri poslovnih bankah, in sicer z območja Kosova, 
drugi del obveznosti pa poravna Narodna banka Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije obračunava obresti za znesek 
poravnane obveznosti v skladu z zakonom o načinu in pogojih 
izpolnjevanja obveznosti iz kreditov mednarodnih finančnih orga- 
nizacij, za katere je dala federacija garancijo ali supergarancijo, in 
kreditov iz meddržavnih sporazumov (Uradni list SFRJ št. 43/86). 
Višina obresti, ki jo obračunava Narodna banka Jugoslavije, se 
določi po letni obrestni meri, ki ustreza zamudnim obrestim, ki jih 
določi ZIS. Za prvih 10 dni se zamudne obresti povečajo za 40%, 
po 10 dneh pa za 80%. 

7. Ker so v letu 1990 obveznosti iz zunanjih kreditov večje za 
50% in ker naj bi povprečni tečaj dolarja v letu 1990 znašal 277.896 
dinarjev (po povprečnem tečaju dolarja 23.724,5, kolikor je oce- 
njeno v tem letu), bo to zahtevalo precej večja dinarska sredstva 
za polaganje dinarske protivrednosti iz teh kreditov. 

Znesek sredstev, ki jih omenjene organizacije zagotavljajo iz 
lastnih sredstev, je neznaten. Sredstva se zagotovijo v glavnem 
s krediti, večji del pa zagotovi Narodna banka Jugoslavije na 
podlagi supergarancije ob obračunu zamudnih obresti, ki se 
povečujejo progresivno. 

Vse to zahteva valorizacijo sredstev, ki naj bi se zagotovila v letu 
1990. 

Zato in glede na bilančne možnosti proračuna federacije pred- 
lagamo, naj minimum sredstev za regresiranje obresti v prora- 
čunu federacije znaša 362,2 milijarde dinarjev. 

III. Načela, po katerih morajo biti urejena razmerja na 
področju, ki ga ureja ta odlok, namen, ki ga želimo doseči, in 
posledice predlaganih rešitev 

Ta odlok temelji na načelu solidarnosti republik in avtonomnih 
pokrajin pri premagovanju gmotnih težav določenih delovnih 

organizacij na območju SAP Kosovo z večjo devizno zadolže- 
nostjo, ki so se morale zaradi dinarske nelikvidnosti in da bi 
izpolnile obveznosti iz zunanjih kreditov, zadolžiti v državi. 

S sprejetjem tega odloka naj bi materialno sanirali te delovne 
organizacije. 

IV. Finančna sredstva za izvajanje tega odloka 
Za izvajanje tega odloka se zagotovijo sredstva v proračunu 

federacije za leto 1990. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih inštitutov v odloku 
S 1. točko odloka je določeno, da se za regresiranje dela obresti 

iz kreditov zagotovi 362,2 milijrade dinarjev v proračunu federa- 
cije za leto 1990. 

PREDLOG, da se pri obravnavi osnutka odloka 
o višini sredstev za regresiranje dela obresti v letu 
1990 za kredite, ki so jih delovne organizacije iz 6. 
člena družbenega dogovora o posebnih ukrepih 
za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo v obdobju 1986-1990 črpale za 
poravnavo obveznosti iz že črpanih zunanjih kre- 
ditov, roki po 131. in 133. členu poslovnika zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ skrajšajo in 
da skupščine republik in skupščini avtonomnih 
pokrajih pooblastijo svoje delegacije v zboru, da 
pri odločanju o osnutku odloka dajo soglasje 
k predlogu odioka 

V osnutku odloka smo predlagali, da se v proračunu federacije 
za leto 1990 zagotovi 362,2 miljarde dinarjev za regresiranje dela 
obresti po 6. členu družbenega dogovora. 

Da bi se izgonili negativnim posledicam zaradi visokih obresti iz 
kreditov, najetih za polaganje dinarske protivrednosti pri odpla- 
čilu zunanjih kreditov, je nujno ta zakon sprejeti po hitrem po- 
stopku. 

Zato predlagamo, da se po 131. in 133. členu poslovnika Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ skrajšajo roki in da skupš- 
čine republik in skupščini avtonomnih pokrajin pooblastijo svoje 
delegacije v zboru, da v imenu svojih skupščin pri odločanju 
o osnutku tega odloka dajo soglasje k predlogu odloka v celoti. 

OSNUTEK ZAKONA 

o predračunu odhodkov tečajnih razlik iz določenih zunanjih 

kreditov za leto 1990 (ESA - 912) 

V prilogi vam pošiljamo OSNUTEK ODLOKA O PREDRA- 
ČUNU ODHODKOV TEČAJNIH RAZLIK IZ DOLOČENIH ZUNA- 
NJIH KREDITOV ZA LETO 1990, ki ga je Skupščini SFRJ poslal 
Zvezni izvršni svet s pismom 35 št. 492-31/89 z dne 19. novem- 
bra t. I. 

Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini SFRJ. da osnutka 
tega odloka obravnava in sprejme v skrajšanem roku v skladu 
s 132. in 134. členom poslovnika Zbora republik in pokrajin, 
razlogi za to pa so navedeni v predlogu, ki se pošilja v prilogi. 

Upoštevajoč predlog Zveznega izvršnega sveta, je poslal 
predsednik zbora osnutek tega odloka predsednikom skupš- 
čin socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokra- 
jin s predlogom, da sprejmemo pristojni zbori teh skupščin do 
njega svoja stališča in jih pošljejo Zboru republik in pokrajin 
do 22. decembra 1989. 

Odbor Zbora republik in pokrajin za kreditno-monetarni 
sistem kot pristojno delovno telo zbora bo usklajeval stališča 
skupščin socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin. 

POVZETEK 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena in prvega, 
tretjega in petega odstavka 279. člena ustave SFRJ in v zvezi s 4. 
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členom zakona o kritju tečajnih razlik iz določenih zunanjih kredi- 
tov (Uradni list SFRJ št. 43/86, 31/87, 49/87, 3/88 in 41/89), je 
sprejela Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin dne 
— 1989 
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ODLOK 
o predračunu odhodkov tečajnih razlik iz 
določenih zunanjih kreditov za leto 1990 

1. Predračun odhodkov tečajnih razlik iz določenih zunanjih 
kreditov za leto 1990 se določi v znesku 60.000 mrd dinarjev, in 
sicer za: 

1) delno kritje realiziranih tečajnih razlik 
iz zunanjih konvertiranih kreditov 25.262 mrd din 

2) delno kritje realiziranih tečajnih razlik 
iz zunanjih blagovnih kreditov 

3) kritje tečajnih razlik iz zunanjih kredi- 
tov, črpanih za graditev objekta »Feni«, Ka- 
vadarci 

4) kritje tečajnih razlik iz konvencijskih 
deviznih obveznosti Skupnosti Jugoslovan- 
skih železnic iz naslova odkupa dolga 

5) kritje tečajnih razlik Jugoslovanskega 
naftovoda 

6) kritje neporavnanih obveznosti iz leta 
1989 

2. Ta odlok začne veljati osmi dan po obiavi 
SFRJ. 

16.210 mrd din 

6.125 mrd din 

1.150 mrd din 

1.753 mrd din 

9.500 mrd din 
Uradnem listu 

OBRAZLOŽITEV 
I. Ustavna podlaga za izdajo odloka 

Ustavna podlaga za izdajo tega odloka so 5. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija ureja sistem 
zunanjetrgovinskega in deviznega poslovanja in drugega eko- 
nomskega poslovanja s tujino in zagotavlja izvrševanje zveznih 
zakonov na teh področjih, ter prvi, tretji in peti odstavek 279. člena 
ustave SFRJ, po katerih federacija v okviru skupnih izdatkov 
zagotavlja v proračunu federacije sredstva za financiranje funkcij 
in obveznosti federacije. 

Za sprejetje tega odloka je po 3. točki amandmaja XV k ustavi 
SFRJ pristojen Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki bi ga bilo treba urediti 
z odlokom, in razlogi, zaradi katerih bi bilo treba sprejeti 
odlok 

Na področju kritja tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov 
je s temeljnim zakonom o kritju tečajnih razlik iz določenih zuna- 
njih kreditov (Uradni list SFRJ št. 43/86) trajno rešeno vprašanje 
tečajnih razlik, ki nastanejo z odplačilom zunanjih kreditov glede 
na dan konverzije tega kredita. 

V letih 1987, 1988 in 1989 so bile z dopolnitvami zakona in 
s spremembami zakona razširjene pravice posameznih delovnih 
organizacij, in sicer v glavnem z območja SR Črne gore, SR 
Makedonije in SAP Kosovo. 

Po tem zakonu je treba vsako leto določiti znesek odhodkov in 
v tem znesku zagotovti sredstva iz proračuna federacije, da bi se 
nepretrgano realizirale zahteve za kritje tečajnih razlik, zaradi 
česar se tudi sprejema odlok. 

S predlaganim odlokom o predračunu so zajete tudi razširjene 
pravice za del tečajnih razlik iz kreditov rudnikov železne rude, iz 
kredita SAL I (obveznost za leto 1989), natančno pa so določene 
tudi pravice v primeru predčasnega odplačila ali izplačila zuna- 
njega dolga. 

Da bi bilo izvajanje odloka o predračunu učinkovitejše, pred- 
vsem s stališča virov prihodkov, je zagotavljanje teh prihodkov 
preneseno na proračun federacije, s čimer so izpuščeni posebni 
viri prihodkov, katerih realizacija je bila v minulem obdobju pose- 
ben problem, s tem pa tudi poravnava obveznosti do vlagateljev 
zahtev. 

Rezultati prenosa obveznosti za zagotavljanje virov prihodkov 
na proračun federacije so bili pozitivni. V zvezi s tem naj pripom- 
nimo, da je bilo zaključno s 6. novembrom 1989 ažurirano izpla- 
čilo na podlagi vseh zahtev, ki so prispele v Narodno banko 
Jugoslavije zaključno s 25. oktobrom 1989, v višini 95% zneska 
prejetih zahtev. Tako znašajo zamude pri izplačilu na podlagi 
vloženih zahtev samo 10 do 15 dni. Pri takem relativno ažurnem 
izplačevanju je bilo v celoti spoštovano načelo prednostnega 
izplačila pod enakimi pogoji za vlagatelje zahtev delovnih organi- 
zacij z območja gospodarsko manj razvitih socialističnih republik 
in socialističnih avtonomnih pokrajin. 

III. Načela, po katerih morajo biti urejena razmerja na 
področju, ki ga ureja ta odlok, in namen, ki ga želimo doseči 

Temeljna načela so realnost in ravnovesje prihodkov in odhod- 
kov, kar je hkrati namen sprejetja odloka. Širši namen je uresniče- 
vanje smotrov, zaradi katerih je bil izdan zakon o kritju tečajnih 
razlik iz določenih zunanjih kreditov, in sicer finančno-ekonom- 
ska konsolidacija posameznih organizacij. Zanesljivo zagotavlja- 
nje prihodkov prek proračuna federacije jamči, da bo ažurnejše 

izplačevanje na podlagi vloženih zahtev za kritje tečajnih razlik 
prispevalo k ekonomsko-finančni stabilizaciji predvsem delovnih 
organizacij z območja SR Črne gore, SR Makedonije in SAP 
Kosovo. 

IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje odloka 
Za izvajanje tega odloka je potrebno 60.000 mrd dinarjev, ki se 

zagotovijo iz proračuna federacije. Navedeni znesek pomeni 
tekoče obveznosti iz leta 1990, ki so določene na podlagi konverti- 
ranih kreditov v znesku 308 milionov dolarjev, in je preračunan 
v dinarsko protivrednost na podlagi povprečnega tečaja, predvi- 
denega za leto 1990. 

Obveznosti, določene na podlagi tega predračuna, so povečane 
za neporavnane obveznosti iz leta 1989, prenesene v leto 1990, ki 
bodo po sedanji oceni znašale približno 9.500 mrd dinarjev. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih institutov iz osnutka odloka 
Načelo prenašanja neporavnanih obveznosti iz predhodnega 

v prihodnje leto je bilo upoštevano v vseh dosedanjih predraču- 
nih, odvisno pa je, kot je že rečeno, od bilančnih možnosti, s tem 
da imajo prenesene obveznosti iz predhodnega v prihodnje leto 
prednost pri izplačevanju po vrstnem redu prejema zahtev 
v Narodni banki Jugoslavije. 

V 1. točki je navedena struktura odhodkov, razčlenjena po 
namenih, ki so predvideni s temeljnim zakonom in njegovimi 
dopolnitvami in spremembami, na podlagi katerih se uveljavlja 
pravice do kritja tečajnih razlik. 

Splošno načelo izvršitve odhodkov ne glede na namene, nave- 
dene v osnutku odloka, se uresničuje po vrstnem redu sprejema 
zahtev v Narodni banki Jugoslavije in v okviru razpoložljivih sred- 
stev, s tem da Narodna banka Jugoslavije ažurno izvršuje 
odhodke in o tem obvešča pristojne organe. 

PREDLOG, da se pri obravnavi osnutka odloka 
o predračunu odhodkov tečajnih razlik iz določe- 
nih zunanjih kreditov za leto 1990 skrajšajo roki, 
predvideni v 132. členu poslovnika Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, in da skupščine 
republik in skupščini avtonomnih pokrajin pri 
odločanju o osnutku odloka pooblastijo svoje 
delegacije v zboru, da v skladu s 134. členom 
navedenega poslovnika dajo v njihovem imenu 
soglasje k osnutku odloka. 

Da bi omogočili sprejetje rebalansa proračuna federacije za leto 
1990 z ustreznimi odloki o odhodkih, je treba vse akte o njegovih 
prihodkih in odhodkih sprejeti pravočasno. Zato predlagamo, da 
se skrajšajo roki, v okviru katerih naj skupščine republik in skupš- 
čini avtonomnih pokrajin sprejmejo stališča do osnutka odloka in 
jih pošljejo Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ (132. člen 
poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ). 

Predlagamo tudi, da skupščine socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin pooblastijo svoje delegacije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v njihovem imenu dajo 
soglasje k osnutku odloka (134. člen poslovnika Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ). 
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OSNUTEK ZAKONA 

o zagotovitvi dela sredstev za opravljanje železniškega 

tovornega prometa med Socialistično federativno republiko 

Jugoslavijo in Ljudsko socialistično republiko Albanijo ter 

o pogojih in načinu uporabe teh sredstev v letu 1990 

(ESA - 911) 

V prilogi vam pošiljamo OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTOVITVI 
DELA SREDSTEV ZA OPRAVLJANJE ŽELEZNIŠKEGA TOVOR- 
NEGA PROMETA MED SOCIALISTIČNO FEDERATIVNO REPU- 
BLIKO JUGOSLAVIJO IN LJUDSKO SOCIALISTIČNO REPUBLIKO 
ALBANIJO TER O POGOJIH IN NAČINU UPORABE TEH SRED- 
STEV V LETU 1990, ki ga je poslal Skupščini SFRJ Zvezni izvršni 
svet z aktom 35 št. 40-54/89 z dne 19. novembra 1989. 

Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini SFRJ, naj osnutek 
tega zakona obravnava in sprejme v skrajšanem roku v smislu 132. 

in 134. poslovnika Zbora republik in pokrajin, in to iz razlogov, 
navedenih v predlogu, priloženem v prilogi. 

Glede na predlog Zveznega izvršnega sveta je poslal predsednik 
zbora osnutek tega zakona predsednikom skupščin socialitičnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin s predlogom, naj 
sprejmejo pristojni zbori teh skupščin stališča do tega osnutka in 
jih pošljejo Zboru republik in pokrajin do 22. decembra 1989. 

Stališča skupščin socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin bo usklajeval Odbor Zbora republik in pokrajin 
za finance kot pristojno delovno telo zbora. 

POVZETEK 

Ker je bilo ocenjeno, da je železniška transportna organizacija 
Titograd v neenakopravnem položaju zaradi izpolnjevanja medna- 
rodne obveznosti, prevzete na podlagi sporazuma, sklenjenega 
med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in Ministrskim 
svetom LSR Albanije o organiziranju mejnega železniškega tovor- 

nega prometa med državama, saj mora opravljati promet na 
izredno nerentabilni progi Titograd-Božaj, je treba v skladu 
z navedeno ustavno podlago železniški transportni organizaciji 
Titograd zagotoviti sredstva za kritje dela stroškov oziroma razlike 
med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, ki nastane pri oprav- 
ljanju železniškega tovornega prometa na navedeni progi. 

Sredstva za ta namen se zagotovijo v proračunu federacije. 

1. člen 
Ta zakon zagotavlja sredstva za kritje dela stroškov železniški 

transportni organizaciji Titograd, ki bodo nastali v letu 1990 pri 
opravjanju železniškega tovornega prometa na progi Titograd- 
-Božaj, ter določa pogoje in način uporabe teh sredstev. 

2. člen 
Sredstva iz 1. člena tega zakona se zagotovijo za kritje razlike 

med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, ki nastanejo pri 
opravljanju prometa na progi Titograd-Božaj. 

3. člen 
Sredstva za kritje dela stroškov železniški transportni organiza- 

ciji Titograd, ki bodo nastali leta 1990 pri opravljanju železniškega 
tovornega prometa na progi Titograd-Božaj, se zagotovijo v pro- 
računu federacije za leto 1990, in sicer v znesku 156.900.000.000 
dinarjev. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se vplačajo na račun 
zveznega upravnega organa za promet in zveze. 

4. člen 
Železniška transportna organizacija Titograd mora po treh 

mesecih vložiti pri zveznem upravnem organu za promet in zveze 
zahtevo s periodičnim obračunom, po enem letu pa zahtevo 
z letnim obračunom, v katerem izkaže na podlagi metodologije za 
ugotavljanje rentabilnosti železniških prog na jugoslovanskih 
Železnicah celotne prihodke in celotne odhodke, nastale pri 
opravljanju prometa na progi Titograd-Božaj, da bi uveljavila 
svoje pravice iz 1. člena tega zakona. 

5. člen 
Na podlagi zahteve s periodičnim oziroma letnim obračunom 

zvezni upravni organ za promet in zveze po treh mesecih oziroma 
po enem letu pregleda in verificira predložene obračune in po 
določitvi zneska sredstev vplača ta sredstva železniški transportni 
organizaciji Titograd za kritje dela stroškov na progi Titograd- 
-Božaj. 

Zvezni upravni organ iz prvega odstavka tega člena lahko, 
preden predloži periodični oziroma letni obračun, vplača kot 
akontacijo železniški transportni organizaciji Titograd največ do 
90% sredstev od zneska sredstev, izplačanih v predhodnem obra- 
čunskem obdobju. 

6. člen 
Končni obračun sredstev za kritje dela stroškov na progi Tito- 

grad-Božaj železniški transportni organizaciji Titograd v letu 1990 
se opravi na podlagi letnega obračuna, končno izplačilo teh 
sredstev pa, ko njen letni obračun pregleda in potrdi zvezni 
upravni organ za promet in zveze. 

Če se na podlag prvega odstavka 3. člena tega zakona zagotovi 
več sredstev od zneska, ugotovljenega po končnem obračunu 
sredstev za kritje dela stroškov na progi Titograd-Božaj, se ta 
sredstva vrnejo v proračun federacije. 

Če sredstva iz prvega odstavka 3. člena tega zakona ne zadostu- 
jejo za kritje dela stroškov železniški transportni organizaciji Tito- 
grad pri opravljanju prometa na progi Titograd-Božaj, se razlika 
sredstev oziroma sredstva, ki primanjkujejo po letnem obračunu 
za leto 1990, zagotovijo v proračunu federacije za leto 1991. 

7. člen 
Zvezni upravni organ za promet in zveze mora do konca maja 

tekočega leta predložiti Skupščini SFRJ za predhodno leto poro- 
čilo o uporabi sredstev za kritje dela stroškov železniški tran- 
sportni organizaciji Titograd, ki so nastali pri opravljanju prometa 
na progi Titograd-Božaj, z letnim obračunom, da bi ga sprejela. 

8. člen 
Odredbodajalec za uporabo sredstev za kritje dela stroškov 

železniški transportni organizaciji Titograd pri opravljanju pro- 
meta na progi Titograd-Božaj je funkcionar, ki vodi zvezni 
upravni organ za promet in zveze. 

Strokovna, upravna in druga dela v zvezi z uporabo sredstev za 
kritje dela stroškov na progi Titograd-Božaj opravlja zvezni 
upravni organ za promet in zveze. 

Stroški plačilnega prometa in drugi stroški, nastali v zvezi 
z uporabo sredstev za kritje dela stroškov na progi Titograd-Bo- 
žaj, bremenijo sredstva za kritje dela stroškov na progi Titograd- 
- Božaj. 

9. člen 
Uporabo sredstev za kritje dela stroškov na progi Titograd-Bo- 

žaj nadzoruje zvezni upravni organ za promet in zveze. 

10. člen 
Z denarno kaznijo od 45,000.000 do 450,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek železniška transportna organi- 
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zacija Titograd, če k zahtevi za kritje dela stroškov priloži netočno 
sestavljen periodični obračun oziroma letni obračun za progo 
Titograd - Božaj ali če periodičnega oziroma letošnjega obra- 
čuna ne sestavi na podlagi metodologije za ugotavljanje rentabil- 
nosti železniških prog na jugoslovanskih železnicah. 

Z denarno kaznijo od 2,500.000 do 25.000.000 dinarjev se kaz- 
nuje za aosDodarski orestoDek tudi odaovorna oseba v železniški 

transportni organizaciji, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

11. člen 
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Ustavna podalga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta 7. točka prvega 

odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija zagotavlja 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, in tretji ostavek 279. člena ustave SFRJ, po 
katerem federacija v okviru skupnih izdatkov zagotavlja v prora- 
čunu federacije sredstva za financiranje funkcij in obveznosti 
federacije. 

Za sprejetje tega zakona je v skladu z drugim odstavkom 286. 
člena ustave SFRJ in amandmajem XL k Ustavi SFRJ pristojen 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

2. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti s tem 
zakonom, in razlogi, zaradi katerih je treba zakon izdati 

Proga Titograd-Božaj je jugoslovanski del mednarodne proge 
Titograd-Skader, ki je bila zgrajena na podlagi sporazuma med 
vlado SFRJ in vlado LSR Albanije o povezovanju dveh držav 
z železniško progo, ki ga je Skupščina SFRJ ratificirala februarja 
1980. Proga je bila izročena v promet železniški transportni orga- 
nizaciji Titograd 1. septembra 1986. Proga na ozemlju SFRJ je 
dolga 24,7 km, njena graditev pa je bila financirana z nepovratnimi 
sredstvi na podlagi zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje 
programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge Tito- 
grad-Skader v letih 1982, 1983, 1984 in 1985. 

Na podlagi sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupš- 
čine SFRJ in Ministrskim svetom LSR Albanije o organiziranju 
mejnega železniškega tovornega prometa med državama je na tej 
progi organiziran samo tovorni promet, in sicer tako, da se vozovi 
in blago pri izhodu iz Jugoslavije oddajo in prevzamejo na alban- 
ski obmejni železniški postaji Bajze, s katere se jugoslovanska 
lokomotiva vrača prazna, pri prihodu iz Albanije pa na jugoslovan- 
ski postaji Tuzi, s katere se albanska lokomotiva vrača prav tako 
prazna. 

Mejni promet med dvema železnicama se namreč opravlja na 
podlagi sporazuma o organiziranju železniškega tovornega pro- 
meta na mejni progi Tuzi-Bajze, ki je bil sklenjen med dvema 
železniškima upravama dne 30. maja 1985 v Beogradu. 

Na sestanku dveh železnic, ki je bil januarja leta 1989, je bil ta 
sporazum spremenjen tako, da opravlja vleko vlakov med obmej- 
nima postajama ena železniška uprava, s čimer smo se izognili 
praznim vožnjam. Vleko vlakov za vozni red 1989/90 opravlja na 
podlagi navedenega sporazuma ŽTO Titograd, za vozni red 1990/ 
91 pa jo bo opravljala albanska železnica. Hkrati smo na ta način 
tudi racionalizirali sprejem vozov. 

Na podlagi sklepa Skupščine SFRJ je bilo albanski strani pred- 
lagno, da se spremeni meddržavni sporazum. Albanska stran še 
vedno ni uradno odgovorila na naš predlog. Med zasedanjem 
mešanega komiteja za gospodarsko sodelovanje obeh držav, ki je 
bilo oktobra leta 1989 v Beogradu, je albanska stran zavrnila naš 
predlog, da se v protokol zasedanja vključi obojestranska zainte- 
resiranost za spremembo meddržavnega sporazuma. 

Po investicijskem programu za zgraditev jugoslovanskega dela 
železniške proge Titograd-Skader naj bi obseg prevoza v prvem 
letu izkoriščanja proge znašal 600.000 ton, v naslednjem obdobju 
pa do milijon ton blaga, saj bi lahko le takšen obseg prevoza 
zagotovil rentabilnost te proge za ŽTO Titograd. V prejšnjem 
obdobju je bila zmogljivost proge minimalno izkoriščena. 

Obseg prevoza na tej progi je v letu 1980 znašal 139.480 ton, 
v letu 1988 - 145.742 ton, v desetih mesecih leta 1989 - 199.149 
ton, do konca leta pa naj bi znašal 221.349 ton. Iz analize z letom 
1988 povečan za približno 52%. 

Med letom so potekali z albansko stranjo pogovori, naj bi se del 
rude, ki se čez naše severne luke prevaža v Češkoslovaško, 
usmeril na to progo. Jugoslovanske železnice so ponudile konku- 
renčne pogoje za prevoz. Pričakovali smo, da bo v prvi fazi po tej 
progi prepeljano približno 130.000 ton rude od približno 300.000 
ton, vendar pa do realizacije tega posla ni prišlo. 

Z LSR Albanijo je bil za leto 1989 dogovorjen kontingent 4.500 
dvostranskih dovoljenj. Ta dovoljenja v glavnem uporabljajo naši 
prevozniki za prevoz rude iz rudnikov, ki so neposredno ob naši 
meji, in sicer v količini približno 30.000 ton do 50.000 ton. To rudo 

je zaradi lokacije rudnikov in kraja predelave v naši državi nemo- 
goče preusmeriti na železniški promet. Kontingent tranzitnih 
dovoljenj je ostal na ravni 2.000 (ob nadomestilu) in 500 enosmer- 
nih - brez nadomestila. Albanski strani je bilo napovedano, da bo 
leta 1990 ukinjenih 500 enosmernih dovoljenj in da bo zmanjšano 
tudi število tranzitnih dovoljenj. Z obstoječim kontingentom dovo- 
ljenj se namreč po ocenah prepelje med 40.000 in 50.000 ton 
v glavnem lahko kvarljivih proizvodov, torej tudi znatnejše zmanj- 
šanje tega kontingenta ne bi znatno povečalo obsega prevoza na 
progi. Zato naj bi bila glavna dejavnost v naslednjem obdobju 
usmerjena v povečanje prevoza rude ob postopnem zmanjševanju 
tranzitnih dovoljenj ter presumeritvi drugega blaga na prevoz po 
želenici. 

Ker še vedno ni dosežen načrtovani obseg prevoza, je očitno, da 
ima ŽTO Titograd velike izgube, ki jih ne more pokriti s prihodki 
od prevoza po tej progi in s sredstvi, ki se zagotavljajo v prora- 
čunu federacije za kritje izgub, saj so le-ta premajhna. 

Po podatkih ŽTO Titograd so bili na tej progi doseženi naslednji 
delovni rezultati: 

v tonah 
Obseg prevoza 1988 1989 Indeks 
- Uvoz 
- Izvoz 
- Tranzit 
- Skupaj: 

6.663 
14.652 

124.427 
145.742 

6.458 
74.111 

140.773 
221.348 

97 
506 
113 
152 

Po podatkih Skupnosti JŽ so jugoslovanske železnice v letu 
1988 iz naslova prevoza blaga iz LSR Albanije in v LSR Albanijo 
ustvarile približno 3.531.336 dolarjev, ki so jim jih plačale razne 
evropske železniške uprave, približno toliko pa dobijo tudi od 
albanskih železnic. Ker naj bi se obseg prevoza po ocenah v letu 
1989 povečal za približno 52%, se bo na tej podlagi povečalo tudi 
plačilo jugoslovanski železnici. 

Iz naslova prevoza na progi Titograd-Božaj je ŽTO Titograd 
dosegla naslednje rezultate: 

mio din 
1987 1988 1989 

Prihodki 
Stroški 
Osebni dohodki 
Lastna cena 
Izguba 

110,7 
1.175,0 

176,1 
1.285,8 
1.064,3 

253,3 
2.798,5 

472,7 
4.202,7 
3.949,4 

2.918,7 
21.446,5 

5.334,9 
26.781,4 
23.862,7 

Iz navedenih podatkov izhaja, da ima ŽTO Titograd že od 
samega začetka na tej progi izgube in da se je delež prihodkov 
v lastni ceni povečal s 6%, kolikor je znašal leta 1988, na 12% 
v letu 1989. 

Na podlagi meddržavnega sporazuma med SFRJ in LSR AJba- 
nijo mora promet na tej progi potekati ne glede na izgube ŽTO 
Titograd tako dolgo, dokler se le-ta ne odpove. Sporazum se 
lahko odpove pismeno in preneha veljati šest mesecev po tem. 

Ker prihodki, ustvarjeni z izkoriščanjem proge, ne morejo 
pokriti odhodkov, predlagamo, naj se razlika nadomesti tudi v letu 
1990, da bi bila ŽTO Titograd glede pridobivanja dohodka v ena- 
kopravnem položaju z drugimi ŽTO. 

Glavni nameni, ki jih želimo doseči s tem zakonom, so: 
- določiti celotni znesek sredstev za kritje dela stroškov ŽTO 

Titograd pri opravljanju železniškega prometa, ki bo omogočil 
opravljanje tega prevoza v skladu z meddržavnim sporazumom; 
. - ustvariti pogoje, ki bodo glede doseganja delovnih rezultatov 
ZTO Titograd na tej progi omogočili, da bo ta organizacija v ena- 
kopravnem položaju z drugimi ŽTO; 

- ustvariti pogoje za realno proučevanje možnosti za poveča- 
nje obsega prevoza pri nadaljnji uporabi proge, da bi se zmanjšali 
nekriti stroški in našle modalitete za nadaljnje izvajanje meddržav- 
nega sporazuma med SFRJ in LSR Albanijo. 
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3. Načela, po katerih morajo biti urejena razmerja na tem 
področju, in namen, ki ga želimo doseči, ter posledice 
predlaganih rešitev 

Temeljna načela, na katerih temelji ta zakon, so: 
1. zagotoviti izpolnjevanje meddržavnih obveznosti, prevzetih 

na podlagi sporazuma med SFRJ in LSR Albanijo, 
2. zagotoviti povečanje obsega dela na progi Titograg-Božaj, 

da bi se ustvarili pogoji za povečanje rentabilnosti dela ŽTO 
Titograd; 

3. ustvariti pogoje ŽTO Titograd, ki ji bodo omogočili, da pokrije 
nekrite stroške, ki jih ima s prometoma na progi Titograd-Božaj; 

4. določiti znesek sredstev, potrebnih za kritje dela stroškov 
ŽTO Titograd pri opravljanju prometa na progi Titograd-Božaj, ki 
bo zagotovljen v proračunu federacije za leto 1990. 

S tem zakonom želimo, da se z zagotovitvijo dela sredstev 
ustvarijo materialni pogoji ŽTO Titograd za opravljanje prometa 
na tej progi. 

4. Finančna sredstva za izvajanje zakona in način njihove 
zagotovitve 

Za izvajanje tega zakona je iz proračuna federacije potrebno 
skupaj 156.900,000.000 dinarjev za leto 1990. 

Znesek teh sredstev je bil določen na podlagi gibanja cen 
proizvodov in storitev v letu 1990 v primerjavi z letom 1989 ter 
v skladu z ocenami ustreznih indikatorjev za predračun proračuna 
federacije. 

5. Pojasnilo temeljnih pravnih institutov iz osnutka zakona 
V 1. členu osnutka zakona je predpisano, kaj se ureja s tem 

zakonom oziroma je določen predmet regulative. 
V 2. členu osnutka zakona je predpisano, katera sredstva se 

zagotovijo s tem zakonom. 
V 3. členu osnutka zakona je določen celotni znesek sredstev za 

kritje dela stroškov na progi Titograd-Božaj, ki se zagotovi iz 
proračuna federacije za leto 1990. 

V 4. členu osnutka zakona je predpisano, da mora ŽTO Titograd 
po treh mesecih oziroma enem letu predložiti periodični oziroma 
letni obračun. 

Po 5. členu osnutka zakona mora zvezni upravni organ za 
promet in zveze pregledati in verificirati predložene obračune. 

V drugem odstavku tega člena je določeno izplačilo akontacije 
tudi pred periodičnim obračunom. 

V 6. členu osnutka zakona je predpisan postopek za primer, če 
je s tem zakonom zagotovljenih več oziroma manj sredstev od 
zneska potrebnih sredstev po končnem obračunu. 

V 7. členu osnutka zakona je predpisano, da mora organizacija 
poslati poročilo o uporabi sredstev Skupščini SFRJ. 

V 8. členu osnutka zakona je določen odredbodajalec za upo- 
rabo sredstev, določenih z zakonom. 

V 9. členu osnutka je predpisan organ, ki opravlja nadzorstvo. 
V 10. členu osnutka zakona so določene kazenske določbe za 

ŽTO Titograd in odgovorno osebo v tej organizaciji. 

PREDLOG, da se pri obravnavanju osnutka 
zakona o zagotovitvi dela sredstev za opravljanje 
železniškega tovornega prometa med SFRJ in 
LSR Albanijo ter o pogojih in načinu uporabe teh 
sredstev v letu 1990 skrajšajo roki, predvideni 
v 131. členu poslovnika Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ, in da skupščine republik in 
skupščini avtonomnih pokrajin pri odločanju 
o osnutku zakona pooblastijo svoje delegacije 
v Zboru, da po 133. členu omenjenega poslovnika 
dajo v njihovem imenu soglasje k predlogu za- 
kona 

Po sporazumu med vlado SFRJ in vlado LSR Albanije o povezo- 
vanju držav z železniško progo, ki ga je Skupščina SFRJ ratifici- 
rala februarja 1980, je treba promet na tej progi opravljati ne glede 
na izgube, ki jih ima ŽTO Titograd, tako dolgo, dokler sporazum 
ne bo odpovedan. Sporazum se lahko odpove pisno in neha veljati 
šest mesecev po odpovedi. Ker potekajo pogovori, da se prevoz 
rude preusmeri s kombiniranega železniškopomorskega prometa 
na prevoz po tej progi, in sicer v količini približno 300.000 ton, 
menimo, da je treba tudi v letu 1990 zagotoviti del sredstev za 
opravljanje železniškega prometa na tej progi in šele nato odločiti 
o nadaljnji usodi proge. Če ŽTO Titograd ne bodo zagotovljena 
navedena sredstva, se utegne zgoditi, da bo ustavila promet, saj 
ne more kriti izgub, ki nastanejo z uporabo te proge. 

Glede na določbe navedenega sporazuma in posledice, ki bi 
utegnile nastati v odnosih obeh držav in širše, predlagamo, da se 
zagotovi del sredstev za opravljanje železniškega tovornega pro- 
meta z LSR Albanijo in da se skrajšajo roki, v katerih morajo 
skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin sprejeti sta- 
lišča do osnutka zakona ter jih poslati Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ v skladu s 131. členom poslovnika Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predlagamo tudi, da skupščine republik in skupščini avtonom- 
nih pokrajin pri odločanju o osnutku zakona pooblastijo svoje 
delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v nji- 
hovem imenu dajo soglasje k predlogu zakona (133. člen poslov- 
nika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ). 

OSNUTEK ZAKONA 

o spreminjanju tečajnih razlik iz deponiranih deviznih 

prihrankov pri Narodni banki Jugoslavije v javni dolg federacije 

Vprilogi vam pošiljamo OSNUTEK ZAKONA O SPREMINJANJU 
TEČAJNIH RAZLIK IZ DEPONIRANIH DEVIZNIH PRIHRANKOV PRI 
NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE V JAVNI DOLG FEDERACIJE, ki 
ga je poslal Skupščini SFRJ Zvezni izvršni svet z aktom 35 št. 
492-53/89 z dne 19. novembra tega leta. 

Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini SFRJ, naj osnutek 
tega zakona obravnava in sprejme v skrajšanem roku v smislu 132. 
in 134. člena poslovnika Zbora republik in pokrajin, in to iz 
razlogov, navedenih v predlogu, priloženem v prilogi. 

Glede na predlog Zveznega izvršnega sveta je poslal predsednik 
zbora osnutek tega zakona predsednikom skupščin socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin s predlogom, naj 
sprejmejo pristojni zbori teh skupščin stališča do tega osnutka in 
jih pošlieio Zboru republik in pokrajin do 22. decembra 1989. 

Stališča skupščin socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin bo usklajeval Odbor Zbora republik in pokrajin 
za kreditno-monetarni sistem kot pristojno delovno telo zbora. 

POVZETEK 

Ta zakon ureja naslednja bistvena vprašanja v zvezi z obvez- 
nostmi iz deponiranih deviznih prihrankov: konstituiranje javnega 
dolga federacije po stanju obračunanih tečajnih razlik iz deponi- 
ranih deviznih prihrankov občanov pri Narodni banki Jugoslavije; 
izdajanje obveznic federacije, ki se valorizirajo v skladu z giba- 
njem tečaja dinarja; trajno zagotavljanje sredstev za servisiranje 

javnega dolga iz realnih virov; obveznost bank, da za kredit, ki ga 
je svojčas dala Narodna banka Jugoslavije bankam iz naslova 
deponiranih deviznih prihrankov še nadalje plačujejo obresti 
v višini eskontne mere Narodne banke Jugoslavije, s tem da se 
sredstva iz tega naslova usmerjajo v proračun federacije; dina- 
mika obračuna in poravnave obveznosti federacije do Narodne 
banke Jugoslavije oziroma Narodne banke Jugoslavije do bank 
idr. 

1. člen 
Ta zakon ureja pogoje in način spreminjanja obračuna tečajnih 

razlik iz deponiranih deviznih prihrankov pri Narodni banki Jugo- 

slavije v javni dolg federacije ter pogoje in način plačevanja 
obveznosti v zvezi s tem dolgom. 

Z javnim dolgom federacije so po tem zakonu mišljene obraču- 
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nane tečajne razlike iz deponiranih deviznih prihrankov pri 
Narodni banki Jugoslavije. 

2. člen 
Obračunane tečajne razlike deviznih prihrankov pri Narodni 

banki Jugoslavije v znesku dinarske protivrednosti 9.871 milijonov 
ZDA dolarjev, ugotovljene po srednjem tečaju dinarja na dan 31. 
decembra 1989, se spremenijo v javni dolg federacije in postanejo 
terjatev Narodne banke Jugoslavije do federacije 

Znesek javnega dolga iz prvega odstavka tega člena se valori- 
zira vsak mesec po srednjem dnevnem tečaju dinarja, ki je veljal 
zadnji dan v mesecu na medbančnem sestanku enotnega deviz- 
nega trga. 

Terjatev iz prvega in drugega odstavka tega člena izkaže federa- 
cija v svoji bilanci stanja kot svojo obveznost do Narodne banke 
Jugoslavije. 

3. člen 
Za znesek javnega dolga iz 2. člena tega zakona izda federacija 

neprenosne obveznice. Nominalni znesek obveznic se valorizira 
vsak mesec v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakona. 

V 30 dneh po poteku leta valorizira federacija v skladu z drugim 
odstavkom 2. člena tega zakona znesek posameznih obveznic za 
preteklo leto v celoti. 

4. člen 
Federacija zagotavlja v proračunu federacije sredstva za plačilo 

obresti od zneska javnega dolga iz prvega odstavka 2. člena tega 
zakona, valoriziranega v skladu z drugim odstavkom navedenega 
člena, v višini 5% letno ob uporabi diskonta oziroma ustreznih 
konformnih obrestnih mer. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena vplačuje federacija 
v skladu z zveznim zakonom o izvršitvi proračuna federacije 
trimesečno na poseben račun Narodne banke Jugoslavije v 15 
dneh po poteku trimesečja. 

Odstotek iz prvega odstavka tega člena se lahko med letom 
poveča oziroma zmanjša, če so stroški Narodne banke Jugoslavije 
za plačilo obveznosti do bank iz naslova javnega dolga večji 
oziroma manjši. 

5. člen 
Sredstva, zagotovljena po 4. členu tega zakona, uporablja 

Narodna banka Jugoslavije za plačilo obresti bankam za deponi- 
rane devizne prihranke in za kritje realiziranih tečajnih razlik iz 
naslova neto zmanjšanih deviznih prihrankov. 

Narodna banka Jugoslavije plača obresti iz prvega odstavka 
tega člena bankam za deponirane devizne prihranke po obrestnih 
merah, določenih po povprečju obresti v državah domicilnih valut, 
na podlagi metodologije, ki jo določi Zvezni izvršni svet. 

Neto zmanjšanje deviznih prihrankov po tem zakonu nastane, 
če je dvig deviznih prihrankov po posameznih valutah pri posa- 
meznih bankah večji kot novi pologi deviznih prihrankov v teh 
valutah po 31. decembru 1988 pri teh bankah. 

6. člen 
Za kredite, ki jih je dala Narodna banka Jugoslavije bankam na 

podlagi deponiranih deviznih prihrankov, obračunavajo in plaču- 
jejo banke obresti trimesečno v višini eskontne mere Narodne 
banke Jugoslavije. Prihodki iz tega naslova se vplačajo v dobro 
proračuna federacije. 

7. člen 
Sredstva, zagotovljena po prvem odstavku 4. člena tega zakona, 

izplača Narodna banka Jugoslavije bankam v petih dneh po vpla- 
čilu sredstev po drugem odstavku 4. člena tega zakona. 

8. člen 
Letni znesek sredstev, ki se po prvem odstavku 4. člena zago- 

tovi v proračunu federacije, se določi z odloki Skupščine SFRJ. 
Predlog odloka iz prvega odstavka tega člena pošlje Narodna 

banka Jugoslavije Zveznemu izvršnemu svetu do 15. oktobra 
tekočega leta za prihodnje leto. 

9. člen 
Strokovna, tehnična in administrativna dela ter kontrolo obra- 

čuna za izvajanje tega zakona opravlja Narodna banka Jugosla- 
vije. 

10. člen 
Ne glede na 8. člen se sredstva, potrebna za poravnavo obvez- 

nosti iz prvega odstavka 4. člena tega zakona za leto 1990, 
določijo v znesku 192.000 mrd dinarjev, od česar se za neporav- 
nane obveznosti iz leta 1989 na podlagi zakona o začasnih ukre- 
pih o urejanju tečajnih razlik in obresti iz deviznih obveznosti pri 
Narodni banki Jugoslavije izloči 34.000 mrd dinarjev 

11. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o začasnih 

ukrepih o urejanju tečajnih razlik in obresti iz deviznih obveznosti 
pri Narodni banki Jugoslavije (Uradni list SFRJ št. 70/89) 

12. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ 

uporablja pa se od 1. januarja 1990. 

OBRAZLOŽITEV 
I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona so 5. točka prvega 
odstavka 281. člena in 18. točka prvega odstavka 281. člena 
ustave SFRJ, po katerih federacija po zveznih organih izvršuje 
druge pravice in dolžnosti, ki jih določa ta ustava, in v zvezi s tem 
tretji odstavek 279. člena ustave SFRJ, po katerem federacija 
v okviru skupnih izdatkov zagotavlja v proračunu federacije sred- 
stva za financiranje funkcij in obveznosti federacije. 

Za sprejetje tega zakona je po 3. točki amandmaja XL k ustavi 
SFRJ pristojen Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti 
z zakonom, in razlogi, za izdajo zakona 

1. Tečajne razlike pri Narodni banki Jugoslavije so v bistvu 
bilančna izguba in so zato eden izmed bistvenih vzrokov inflacije. „ 
Kritje tečajnih razlik in obresti iz deviznih obveznosti Narodne 
banke Jugoslavije je bilo vrsto let eno večjih nerešenih vprašanj 
našega finančnega in monetarnega sistema. Za ta problem prav- 
zaprav do sedaj sploh nismo našli trajne sistemske rešitve. Porav- 
navanje določenih obveznosti iz tega naslova smo reševali z ad 
hoc mehanizmi (v glavnem z uporabo prihodkov Narodne banke 
Jugoslavije oziroma primarne emisije), z začasnimi ukrepi in 
vedno nepopolno. Posledice takšnih rešitev so večkratne, zlasti če 
upoštevamo značaj obveznosti iz naslova deponiranih deviznih 
prihrankov, ki so v bistvu javni dolg federacije, ki pa ni bil redno 
servisiran. 

Negativne tečajne razlike iz deviznih prihrankov občanov je do 
leta 1974 v celoti pokrivala federacija, v letih 1975, 1976in 1977 pa 
delno. Negativne tečajne razlike naj bi od leta 1977 v celoti, vštevši 
tudi neporavnane obveznosti za leta 1975, 1976 in 1977, v skladu 
s tedaj veljavnimi predpisi prevzele banke, pri katerih so imeli 
občani devizne prihranke. Pokazalo pa se je, da banke samo 
s svojimi prihodki niso mogle pokrivati visokih zneskov tečajnih 

razlik. Zato je bila sprejeta nova zakonska rešitev, po kateri so bile 
obveznosti kritja negativnih tečajnih razlik prenesene na Narodno 
banko Jugoslavije z deponiranjem deviz iz deviznih prihrankov 
občanov pri Narodni banki Jugoslavije (zakon o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosih s tujino, Uradni list SFRJ št. 15/77). Ta 
prenos je trajal od leta 1978. Po 51. členu navedenega zakona je 
morala Narodna banka Jugoslavije na zahtevo pooblaščene 
banke sprejeti v depozit devize občanov, ki se vodijo na računih 
pooblaščene banke, hkrati pa odobravati brezobrestne kredite 
v višini dinarske protivrednosti pooblaščeni banki, katerih devize 
sprejema v depozit. 

Poleg tega je bilo konec leta 1985 v 103. členu zakona o deviz- 
nem poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85) določeno, da mora 
Narodna banka Jugoslavije na zahtevo pooblaščene banke spre- 
jeti v depozit tudi devizna sredstva, ki so jih občani efektivno 
položili na devizne račune oziroma kot devizne hranilne vloge po 
uveljavitvi tega zakona. S 103. členom zakona o deviznem poslo- 
vanju je za razliko od 51. člena prejšnjega zakona urejeno deponi- 
ranje deviz, ki so jih občani efektivno položili na svoje račune pri 
bankah po uveljavitvi omenjenega zakona Banke namreč deponi- 
rajo devize pri Narodni banki Jugoslavije samo z efektivnim pre- 
nosom s svojih deviznih računov. Povečane prihranke na podlagi 
pripisanih obresti so banke izjemno deponirale po formalnem 
postopku. Vračanje deviz iz depozita je potekalo po postopku, kot 
so bile devize deponirane. Višina kredita je bila določena v višini 
dinarske protivrednosti deviz po tečaju, veljavnem na dan deponi- 
ranja, isti tečaj pa se je uporabljal tudi pri vračanju teh deviz. 

Za znesek kreditov, odobrenih bankam iz naslova deponiranih 
deviznih prihrankov, so plačevale banke v obdobju 1985-1988 
Narodni banki Jugoslavije obresti trimesečno. Višino obresti, kijih 
banke realizirajo od Narodne banke Jugoslavije in ki jih plačujejo 
Narodni banki Jugoslavije, določa ZIS po predlogu NBJ. Obrestne 
mere so bile na podlagi teh odlokov do leta 1988 določene 
v fiksnih nominalnih zneskih, kot sledi: 
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1985 1986 1987 1988 
v višini 

eskontne 
- za dane kredite 48% 30% 46-92% mere1 

- od vrednosti 
deponiranih devizinih 
prihrankov — 10% 8,5% 6% 

Z odlokom je določeno, da plačujejo banke od 1. januarja 1988 
Narodni banki Jugoslavije obresti za dane kredite v višini 
eskontne mere, da pa znašajo obresti, ki jih Narodna banka 
Jugoslavije plačuje bankam za vrednost deponiranih deviznih 
prihrankov 6% letno. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o deviznem poslovanju 
pa je s 14. oktobrom 1988 odpravljena možnost nadaljnjega depo- 
niranja efektivno povečanih deviznih prihrankov občanov pri 
Narodni banki Jugoslavije. Te povečane prihranke lahko hranijo 
banke, pooblaščene za posle s tujino, na računih v tujini, lahko jih 
prodajo Narodni banki Jugoslavije ali pa na enotnem trgu s pra- 
vico do ponovnega odkupa po tečaju na dan nakupa deviz ozi- 
roma jih lahko prodajo na termin. 

1 Eskontna mera Narodne banke Jugoslavije je v letu 1988 znašala: 
za januar 108%, za februar 48%, za marec 101%, za april 113%, za maj 
117%, za junij 66%, za julij 237%, za avgust 288%, za september 475%, 
računano na letni ravni; za oktober 13,89%, za november 19,5% in 
december 13,8% mesečno. 

Navedeni zakon ni razveljavil veljavnega odloka o načinu in 
pogojih vračanja deponiranih deviz občanov iz depozita pri 
Narodni banki Jugoslavije in vračanja kreditov, ki so jih pooblaš- 
čene banke uporabljale pri Narodni banki Jugoslavije iz tega 
naslova, kot tudi ne pogodb, ki so jih pooblaščene banke sklenile 
z Narodno banko Jugoslavije. 

2. Vprašanje urejanja negativnih tečajnih razlik in obresti iz 
deponiranih deviznih prihrankov za leto 1989 je bilo urejeno 
z zakonom, ki je bil marca letos izdan kot začasni ukrep. Vendar 
pa se ta zakon ni uporabljal, ker federacija ni poravnavala svojih 
obveznosti do Narodne banke Jugoslavije. Konec julija je bil izdan 
nov zakon, spet kot začasen ukrep, ki je prav tako urejal vprašanje 
zagotavljanja sredstev za ta namen, s tem da je bilo predvideno, 
da se obveznosti iz naslova obresti poravnavajo polletno. 

3. Dejstvo, da federacija ne poravnava obveznosti v zvezi s tečaj- 
nimi razlikami in obrestmi iz deponiranih devizih prihrankov, ne 
pomeni le prelaganja problema, temveč njegovo progresivno rast 
s številnimi negativnimi učinki. Nadaljnje prelaganje poravnave te 
obveznosti ne bi bilo možno, ker gre za devizne prihranke obča- 
nov, za katere jamčita federacija in Narodna banka Jugoslavije. 
Posledice neporavnavanja obveznosti iz naslova deviznih prihran- 
kov so številne, zlasti pa še ob tako visoki inflaciji. Dejstvo je, da se 
je ta zdaleč največji problem v finančnih bilancah države v minulih 
letih enormno povečal, namesto da bi ga postopno sanirali. 
Nadalnjevanje takega trenda bi bilo v nasprotju z jasnimi opredeli- 
tvami nove ekonomske politike o nujnosti saniranja in ozdravitve 
celotnega finančnega sistema države ter rednega servisiranja 
vseh dolgov in kritja dubioz. 

O razsežnosti tega problema govori tudi podatek, da so tečajne 
razlike iz deponiranih deviznih prihrankov (znašajo približno 
9.870 mio dolarjev) konec avgusta letos znašale približno 288.325 
mrd dinarjev. Po najnovejših ocenah bodo te tečajne razlike 
znašale 31. 12. 1989 približno 12,124.944 mrd dinarjev. Za plačilo 
obveznosti iz naslova obresti in deponiranih deviznih prihrankov 
bo morala Narodna banka Jugoslavije za celo leto 1989 zagotoviti 
verjetno več kot 60.000 mrd dinarjev.' Če bi bila ta obveznost 
tekoče izvrševana, bi bilo potrebno okrog 20.000 mrd dinarjev. 

4. Zvezi izvršni svet je v oktobru predlagal Skupščini SFRJ nove 
zakonske predpise v zvezi z urejanjem tečajnih razlik in obresti iz 
deviznih obveznosti pri Narodni banki Jugoslavije. Za financiranje 
obveznosti za leto 1989 je predvideno 35.000 mrd dinarjev, s tem 
da bi se obveznost v višini 11.000 mrd dinarjev pokrila z izdaja- 
njem obveznic, 9.250 mrd dinarjev pa bi se preneslo v breme 
prihodkov v leto 1990. Zaradi hitrejšega drsenja tečaja dinarja do 
konca tega leta pa bo prenos obveznosti v leto 1990 občutno večji 
(približno 34.000 mrd dinarjev). 

5. Glede na vse to in glede na opredelitev nove ekonomske 
politike" v zvezi s saniranjem deficitov in dubioz je Zvezni izvršni 
svet sklenil predlagati osnutek zakona o spreminjanju obračuna- 
nih tečajnih razlik iz deponiranih deviznih prihrankov pri Narodni 
banki Jugoslavije v javni dolg federacije. 

Osnutek tega zakona ureja naslednja bistvena vprašanja v zvezi 
z obveznostmi iz deponiranih deviznih prihrankov: 

* Ta predračun temelji na domnevi, da se ne bodo zmanjšali neto 
devizni prihranki, na oceni Narodne banke Jugoslavije o ravni tečaja 
dinar/dolar 31. 12. 1989 in povprečne letne obrestne mere 5%. 
"Take opredelitve vsebujejo gradiva: »Uresničevanje ekonomske 
politike v letu 1989 in nadaljnji ukrepi protiinflacijskega značaja«, 
»Monetarna politika in inflacija« in »Nekateri protiinflacijski ukrepi 
na fiskalnem področju«. 

- formalno-pravno konstituiranje javnega dolga federacije po 
stanju obračunanih tečajnih razlik iz deponiranih deviznih pri- 
hrankov občanov pri Narodni banki Jugoslavije, ki bi pomenil 
terjatev Narodne banke Jugoslavije do federacije; 

- izdajanje obveznic federacije za znesek javnega dolga, ki bi 
se valorizirale po gibanju tečaja dinarja; 

- trajno zagotavljanje sredstev za redno servisiranje javnega 
dolga iz realnih virov sredstev proračuna (vštevši tudi del prihod- 
kov Narodne banke Jugoslavije); 

- dinamika obračuna in poravnavanja obveznosti federacije do 
Narodne banke Jugoslavije oziroma Narodne banke Jugoslavije 
do banka; 

- obveznosti bank, da za kredit, ki ga je svojčas dala Narodna 
banka Jugoslavije bankam iz naslova deponiranih deviznih pri- 
hrankov, še nadalje plačujejo obresti v višini eskontne mere 
Narodne banke Jugoslavije, s tem da sredstva iz tega naslova 
usmerjajo v proračun federacije. Poleg tega je treba opozoriti, da 
se pripravljajo spremembe zakona o Narodni banki Jugoslavije 
v zvezi s 112. in 113. členom, kar naj bi omogočilo, da bi presežek 
prihodkov nad odhodki Narodne banke Jugoslavije pomenil pri- 
hodek proračuna federacije; 

- sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova javnega dolga 
bi se izkazovala tudi v okviru celotne bilance prihodkov in odhod- 
kov proračuna federacije ter v bilanci stanja federacije. 

Upoštevajoč rešitve iz osnutka tega zakona in druge relevantne 
domneve, ki se nanašajo na koncipiranje ekonomske politike za 
prihodnje leto, bi bilo treba za servisiranje javnega dolga iz 
naslova deviznih prihrankov za leto 1990 zagotoviti približno 
158.000 mrd dinarjev.' Če pa prištejemo še neporavnane obvezno- 
sti za leto 1989 (približno 34.000 mrd dinarjev), potem znaša to 
192.000 mrd dinarjev. Ta sredstva bi bilo treba zagotoviti iz realnih 
virov, torej iz prihodkov proračuna federacije (vštevši prihodke iz 
naslova obresti, ki jih banke plačujejo za kredit iz naslova deponi- 
ranih deviznih prihrankov in morda presežek prihodkov Narodne 
banke Jugoslavije). 

III. Načela, po katerih morajo biti urejena razmerja na 
področju, ki ga ureja zakon, in posledice predlaganih rešitev 

1. Obračunane tečajne razlike iz deponiranih deviznih prihran- 
kov pri Narodni banki Jugoslavije se spreminjajo v javni dolg 
federacije in postajajo terjatev Narodne banke Jugoslavije do 
federacije. 

' Bistvene domneve: 
— raven deponiranih prihrankov naj bi ostala nespremenjena: 9.871 
mio dolarjev (po stanju septembra 1.1.) 
- federacija bi plačala 5% obresti za znesek javnega dolga; 
- bankam bi se obresti plačevale trimesečno, z diskontom, po 
konformnih obrestnih merah; 
— višina tečaja dinarja v primerjavi z dolarjem je vzeta po projekciji 
Narodne banke Jugoslavije z dne 31.10. 1989. 

2. Znesek javnega dolga se valorizira v skladu z gibanjem 
tečaja dinarja. 

3. Za znesek javnega dolga izdaja federacija neprenosne 
obveznice. Znesek obveznic bi se valoriziral za vsako leto. 

4. Federacija bi plačala obresti za znesek javnega dolga. Sred- 
stva v ta namen bi se zagotavljala v proračunu federacije in bi se 
prenašala na poseben račun Narodne banke Jugoslavije. Ta sred- 
stva bi se uporabljala za plačilo obresti bank iz deponiranih 
deviznih prihrankov in za kritje realiziranih tečajnih razlik iz 
naslova zmanjšanih deviznih prihrankov. 

5. Obresti, ki jih banke plačujejo za kredite, ki so jih svojčas 
dobile od Narodne banke Jugoslavije iz naslova deponiranih 
deviznih prihrankov, bi se vplačevale v dobro proračuna federa- 
cije. 

6. S predlaganimi rešitvami bi se tudi formalno-pravno konsti- 
tuiral javni dolg federacije iz naslova deponiranih deviznih pri- 
hrankov in uredili pogoji in način servisiranja obveznosti v zvezi 
s tem dolgom, in sicer iz realnih virov sredstev. Take rešitve so 
v skladu z opredelitvami nove ekonomske politike glede nujnosti 
saniranja celotnega finančnega sistema ter rednega servisiranja 
vseh dolgov. 
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IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje tega zakona 
Sredstva za uporabo tega zakona bi se zagotavljala v prora- 

čunu federacije z rednimi prihodki, vštevši tudi del prihodka 
Narodne banke Jugoslavije, ki bi se prenašal v proračun federa- 
cije. Znesek sredstev za poravnavo obveznosti na podlagi tega 
zakona, ki bi jih federacija prenašala na poseben račun Narodne 
banke Jugoslavije, se oblikuje na podlagi določenih obresti za 
znesek javnega dolga, ki bi jih federacija plačala Narodni banki 
Jugoslavije. Glede na predvidevanja, po katerih se sedaj pripravlja 
proračun federacije za leto 1990, bi bilo za plačilo obveznosti na 
podlagi tega zakona potrebno približno 192.000 mrd dinarjev (ta 
vsota obsega tudi del neporavnanih obveznosti za leto 1989 v zne- 
sku približno 34.000 mrd dinarjev). 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih inštitutov iz osnutka zakona 
o javnem dolgu 

1. člen - Določeno je, da se obračunane tečajne razlike iz 
deponiranih deviznih prihrankov spreminjajo v javni dolg federa- 
cije. V tem členu je navedena tudi definicija javnega dolga. 

2. člen - Natančno je določeno, da se obračunane tečajne 
razlike na dan 31. decembra 1989 spremenijo v javni dolg federa- 
cije in postanejo terjatev Narodne banke Jugoslavije do federa- 
cije. Znesek javnega dolga se vsak mesec valorizira po srednjem 
dnevnem tečaju dolarja. 

V tem členu je določena tudi obveznost federacije, da v svoji 
bilanci stanja knjiži obračunane tečajne razlike iz deponiranih 
deviznih prihrankov kot obveznost do Narodne banke Jugoslavije. 

3. člen - Določeno je, da izda federacije obveznice za znesek 
javnega dolga, ki se valorizirajo v skladu z gibanjem tečaja di- 
narja. 

4. člen - Določena je obveznost federacije, da plača obresti 
v ustreznem odstotku za znesek javnega dolga. Sredstva bi se 
vplačevala trimesečno. V tem členu je tudi določeno, da se lahko 
višina obresti za znesek javnega dolga, ki ga plača federacija, 
poveča oziroma zmanjša, če bi bili ti stroški Narodne banke 
Jugoslavije za plačilo obveznosti do bank večji oziroma manjši. 

5. člen - Določeno je, da se sredstva, ki jih zagotovi federacija, 
uporabljajo za plačilo obresti bankam za deponirane devizne 
prihranke ter za kritje realiziranih tečajnih razlik iz neto zmanjša- 
nih deviznih prihrankov. Bankam bi se plačale obresti, in sicer po 
obrestnih merah, določenih po povprečju obresti v državah domi- 
cilnih valut na podlagi metodologije, ki jo določi Zvezni izvršni 
svet 

V tem členu je določen tudi pojem neto zmanjšanja deviznih 
prihrankov. 

6. člen - Določena je obveznost bank, da za kredite, ki so jih 
dobile od Narodne banke Jugoslavije iz naslova deponiranih 
deviznih prihrankov, obračunavajo in plačujejo obresti trime- 
sečno v višini eskontne mere Narodne banke Jugoslavije. V tem 

členu je določeno, da se ta prihodek plača v dobro proračuna 
federacije. 

7. člen - Določeni so roki za poravnavo obveznosti do bank, kar 
pa je odvisno izključno od višine zagotovljenih oziroma prenese- 
nih sredstev iz proračuna federacije na poseben račun Narodne 
banke Jugoslavije. 

8. člen - Predpisano je, da se letni znesek sredstev za porav- 
navo obveznosti po tem zakonu določi z odloki Skupščine SFRJ. 

9. člen - Določeno je, da opravlja strokovna, tehnična in admi- 
nistrativna dela ter kontrolo obračuna za izvajanje tega zakona 
Narodna banka Jugoslavije. 

10. člen - Za leto 1990 je izjemno določen znesek sredstev, 
potrebnih za to leto, vštevši tudi neporavnano obveznost iz leta 
1989. 

11. člen - Določeno je, da neha veljati zakon, ki je bil sprejet kot 
začasen ukrep. 

12. člen - Določeno je, kdaj ta zakon začne veljati oziroma kdaj 
se začne uporabljati. 

PREDLOG, 
naj se ob obravnavi osnutka zakona 
o spreminjanju tečajnih razlik iz deponiranih 
deviznih prihrankov pri Narodni banki 
Jugoslavije v javni dolg federacije skrajšajo roki, 
določeni v 132. členu poslovnika Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, in naj skupščine 
republik in skupščini avtonomnih pokrajin 
pooblastijo svoje delegacije v zboru, da dajo pri 
odločanju o osnutku zakona v skladu s 134. 
členom tega poslovnika soglasje v njihovem 
imenu. 

Da bi se omogočilo sprejetje proračuna federacije za leto 1990 
z ustreznimi odloki o odhodkih, je treba pravočasno sprejeti vse 
akte o njegovih prihodkih in odhodkih. Zato predlagamo, naj se 
skrajšajo roki, v okviru katerih naj skupščine republik in skupščini 
avtonomnih pokrajin sprejmejo stališča do osnutka zakona in jih 
pošljejo Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ (132. člen 
poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ). 

Predlagamo tudi, naj skupščine socialističnih republik in soci- 
alističnih avtonomnih pokrajin pooblastijo svoje delegacije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da dajo pri odloča- 
nju o osnutku zakona soglasje v njihovem imenu (134. člen 
poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ). 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o narodni banki 

Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank 

republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (ESA - 908) 

JZlll9' Vam P°šHjamo OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH 
VAH ZAKONA O NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE IN 

,^?,y^LARNEM POSLOVANJU NARODNIH BANK 
e,. ' narODNIH BANK AVTONOMNIH POKRAJIN, ki ga 

1psci.nJ SFFIJ Poslal Zvezni izvršni svet s pismom 35 št. 42-20/ 89 z dne 19. novembra 1989. 

Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini SFRJ, naj osnutek 
tega zakona obravnava in sprejme v skrajšanem roku v skladu 
s 132. in 134. členom poslovnika Zbora republik in pokrajin, 

razlogi za to pa so navedeni v predlogu, ki ga je pošiljamo 
v prilogi. 

Glede na predlog Zveznega izvršnega svet je poslal predsednik 
zbora osnutek tega zakona predsednikom skupščin socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin s predlogom, naj 
pristojni zbori teh skupščin sprejmejo stališča do tega akta in jih 
pošljejo Zboru republik in pokrajin do 22. decembra 1989. 

Stališča skupščin socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin bo usklajeval Odbor Zbora republik in pokrajin 
za kreditno-monetarni sistem kot pristojno delovno telo zbora. 

POVZETEK 
S tem zakonom so urejena vprašanja, ki se nanašajo na 

nakup in prodajo blagajniških zapisov Narodne banke Jugo- 
slavije neposredno in prek trga denarja in vrednostnih papir- 
jev, na razveljavitev določbe, po kateri Narodna banka Jugo- 
slavije ne plača obresti za deponirana sredstva federacije, 
natančno določena kontrola izvajanja ukrepov iz pristojnosti 
Narodne banke Jugoslavije proti delom banke po narodni 

banki republike oziroma narodni banki avtonomne pokrajine 
in Narodni banki Jugoslavije, predpisani ukrepi glede odprave 
nepravilnosti z roki, natančnejši pogoji in način opravljanja 
kontrole, vrsta, roki in vrstni red ter enoten postopek za 
ukrepanje proti bankam in drugim finančnim organizacijam, 
usklajevanje z zakonom o bankah in drugih finančnih organi- 
zacijah ter skrajšanje rokov za vplačilo presežka prihodkov 
Narodne banke Jugoslavije v proračun federacije. 
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1. člen 
V zakonu o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem 

poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin (Uradni list SFRJ št. 34/89) se v 3. točki tretjega odstavka 
10. člena za besedo: »papirjev« črtajo vejica in besede: »če so jih 
banke avalirale«. 

V petem odstavku se črta številka: »3.,«. 

2. člen 
V 14. členu se za besedo: »papirjev« dodajo besede: »nepo- 

sredno ali prek trga denarja in kratkoročnih vrednostnih pa- 
pirjev«. 

3. člen 
V19. členu se črtajo besede: »kupujejo vrednostne papirje iz 14. 

člena ter«. 

4. člen 
V 51. členu se črta drugi odstavek. 

5. člen 
V 58. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in 

peti odstavek, ki se glasijo: 
»Izvajanje ukrepov in predpisov po prvem odstavku tega člena 

v delih bank kontrolira narodna banka republike oziroma narodna 
banka avtonomne pokrajine, pristojna glede na sedež dela banke, 
skupaj z narodno banko republike oziroma narodno banko avto- 
nomne pokrajine, pristojno glede na sedež banke, in o tem 
obvešča Narodno banko Jugoslavije. 

Če se s kontrolo iz tretjega odstavka tega člena ugotovijo 
nepravilnosti, ukrepa proti banki narodna banka, pristojna glede 

na sedež banke. 
Jugoslovansko banko za mednarodno ekonomsko sodelovanje, 

Poštno hranilnico in trg denarja kontrolira Narodna banka Jugo- 
slavije.« 

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek. 

6. člen 
66. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Narodna banka Jugoslavije oceni, ali so izpolnjeni pogoji za 

ustanovitev banke, predpisani z zveznim zakonom, izda dovolje- 
nje za ustanovitev banke oziroma umakne izdano dovoljenje, če 
so za to prepdisani pogoji. 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni 
banki avtonmnih pokrajin kontrolirajo, ali so izpolnjeni predpisani 

pogoji za poslovanje banke in druge finančne organizacije, uprav- 
ljanje banke in druge finančne organizacije in ukrepajo z odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti. 

Pristojnost Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank republik 
in narodnih bank avtonomnih pokrajin pri opravljanju kontrole iz 
drugega odstavka tega člena se določi po tretjem, četrtem in 
petem odstavku 58. člena tega zakona. 

Natančnejše pogoje in način kontrole iz drugega odstavka tega 
člena ter enotni postopek za izvajanje ukrepov predpiše Naroda 
banka Jugoslavije.« 

7. člen 
67. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Ukrepa iz drugega odstavka 66. člena tega zakona sta: 
1) odprava nepravilnosti v določenem roku za navedbo obvez- 

nih aktivnosti organa upravljanja banke oziroma druge finančne 
organizacije; 

2) ustavitev določenih aktivnosti banke oziroma druge finančne 
organizacije. 

Ukrepa iz prvega odstavka tega člena in njuno trajanje se 
izrečejo z odločbo, ki jo izda guverner narodne banke republike 
oziroma guverner narodne banke avtonomne pokrajine oziroma 
guverner Narodne banke Jugoslavije, ki je dokončna v upravnem 
postopku. 

Poleg ukrepov iz prvega odstavka tega člena da Narodna banka 
Jugoslavije pristojnim organom banke predlog za odstavitev 
delavcev, odgovornih za nastale nepravilnsoti. 

8. člen 
V prvem odstavku 80. člena se 24. in 25. točka spremenita, tako 

da se glasita: 
»24) o predpisovanju natančnejših pogojev in načinu kontrole, 

vrsti, rokih, vrstnem redu in enotnem postopku za izvajanje ukre- 
pov proti bankam in drugim finančnim organizacijam; 

25) o izdaji oziroma umiku dovoljenja za ustanovitev banke;« 
29. točka se črta. 
30. točka postane 29. točka. 

9. člen 
V 112. členu se besede: »1. januarja 1991« nadomestijo z bese- 

dami: »1. januarja 1990.« 

10. člen 
113. člen se črta. 

11. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 3. podtočka amand- 

maja XXXIX, po kateri federacija po zveznih organih določa 
skupno monetarno in devizno politiko ter zagotavlja njeno izva- 
janje. 

Po 2) podtočki 3. točke amandmaja XL k ustavi SFRJ je za 
sprejetje tega zakona pristojen Zbor republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti 
z zakonom, in razlogi za njegovo izdajo 

1. Med obravnavanjem in sprejemanjem zakona o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (Uradni list 
SFRJ št. 34/89) smo se pri koncipiranju ukrepov za izvajanje 
skupne monetarne politike in skupnih temeljev kreditne politike, 
kadar gre za nakup in prodajo domačih oziroma tujih prenosljivih 
kratkoročnih vrednostnih papirjev, upoštevali, da bo Narodna 
banka Jugoslavije v tem delu odkupovala in prodajala menice pod 
pogoji, da so jih banke avalirale. Tako je v zakonu oblikovana 3. 
točka tretjega odstavka 10. člena, s katero je določeno: 

»3) Nakup in prodaja domačih oziroma tujih prenosljivih kratko- 
ročnih vrednostnih papirjev, če so jih banke avalirale;«. 

Iz istih razlogov je v petem odstavku 10. člena in v 19. členu 
zakona o Narodni banki Jugoslavije in... predvideno, da se posli 
takšnega nakupa in prodaje vrednostnih papirjev opravljajo prek 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

Ker je bil 19. oktobra 1989 sprejet zakon o trgu denarja in trgu 
kapitala (Uradni list SFRJ št. 64 z dne 20. oktobra 1989), s katerim 
je predvideno, da je Narodna banka Jugoslavije udeleženka pri 
delu trga denarja na podlagi uravnavanja obsega ponudbe in 
povpraševanja po denarju in kratkoročnih vrednostnih papirjih 
(14. člen zakona), 8. novembra 1989 pa je bil ustanovljen trg 
denarja in kratkoročnih vrednostnih papirjev, so omenjene 
določbe zakona o Narodni banki Jugoslavije ovira za uresničeva- 
nje vloge Narodne banke Jugoslavije pri izvajanju politike odpr- 
tega trga in njenega aktivnega sodelovanja pri delu trga. 

2. V 4. točki amandmaja XXXV je predvideno, da Narodna banka 
Jugoslavije sprejema v depozit sredstva federacije. Na podlagi 
tega amandmaja je bil sprejet zakon o Narodni banki Jugoslavije 
in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

S 50. in 51. členom omenjenega zakona so urejena vprašanja 
glede sprejema v depozit sredstev federacije in določeno, da 
Narodna banka Jugoslavije ne plačuje obresti na deponirana 
sredstva federacije. 

Po podatkih Narodne banke Jugoslavije je bilo stanje deponira- 
nih sredstev federacije na dan 31. 12.1988 1.016 milijard dinarjev 

Po stanju na dan 30. 9.1989 so ta sredstva znašala 1.017 milijard 
dinarjev. 

3. V letu 1988 so se za selektivni program kreditiranja v kmetij- 
stvu uporabljale diferencirane obrestne mere, katerih učinek je 
znašal približno 830 milijard dinarjev. 

V letu 1989 je bil sprejet zakon kot začasni ukrep o regresiranju 
dela obresti za kredite, ki se v letu 1989 uporabljajo za namene 
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v okviru selektivnega programa v kmetijstvu. 
Zakon je bil sprejet oziroma je začel veljati 10. 3. 1989. Do tega 

datuma so se uporabljale diferencirane obresne mere za ome- 
njene namene, katerih učinek je zanašal 2.216 milijard dinarjev, 
od 10. 3.1989 pa po zakonu približno 12.000 milijard za vse to leto. 
Na podlagi osnutka zakona, ki je v postopku v Skupščini SFRJ, je 
treba zagotoviti sredstva v višini 20.321 tisoč milijard pri čemer je 
15.071 milijard učinek odprave diferenciranih obrestnih mer, 
5.250 milijard pa se zagotavlja iz prihodkov narodnih bank repu- 
blik pziroma narodnih bank avtonomnih pokrajin v skladu s 113. 
členom zakona o NBJ in... 

4. Po oceni prihodkov iz razmerja z NBJ v letu 1990, ki jo je 
pripravila Narodna banka Jugoslavije, naj bi bil v letu 1990 prese- 
žek prihodkov nad odhodki NBJ približno 20.000 milijard dinarjev, 
in sicer ob naslednjih domnevah: 

da se spremenita 112. in 113. člen zakona o Narodni banki 
> Jugoslavije; 

— da se vsi plasmaji iz primarne emisije kot za kmetijstvo 
zaračunavajo po eskontni meri Narodne banke Jugoslavije, ki 
mora biti najmanj za 10% realno pozitivna; 

— da Narodna banka Jugoslavije ne poveča obresti za obvezno 
rezervo; 

— da bo porast cen znašal 214, drsenje tečaja pa bo za 5% 
počasnejši; 

— da se blagajniški zapisi efaktuirajo po obrestnih merah, ki 
bodo veljale na trgu denarja in vrednostnih papirjev. 

Narodna banka ob teh domnevah ocenjuje, da bi v letu 1990 
lahko dosegla presežek prihodkov nad odhodki za približno 
20.000 milijard dinarjev. 

Poleg tega federacija lahko računa na prihodek od obresti za 
kredite, dane bankam iz naslova deponiranih deviznih prihrankov 
v znesku 2.080 milijard dinarjev na letni ravni, če pa je plačilo 
trimesečno, se obračuna diskont in prihodek znaša 1.456 milijard 
dinarjev. (Stanje kredita je 850 milijard, eskontna meta pa 245). 

Pri uporabi zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin, so v delu, ki se nanaša na kontrolo, prišle do 
izraza pomanjkljivosti določb tega zakona, s katerimi je urejena 
pristojnost narodnih bank pri opravljanju kontrole (kontrola boni- 
tete banke in ukrepi, ki se izvajajo proti banki na podlagi nega- 
tivne ugotovitve kontrole bonitete), in dejstvo, da določbe zakona, 
s katerimi je določeno, da Narodna banka Jugoslavije daje mnenja 
za ustanovitev bank, niso v skladu z določbami zakona o bankah 
in drugih finančnih organizacijah, s katerimi je predpisano, da 
Narodna banka Jugoslavije dk dovoljenje za ustanovitev bank. 

III.Načela, po katerih morajo biti 
urejena razmerja na tem področju 
in posledice predlaganih rešitev 

Ta zakon temelji na načelu zagotavljanja novih virov prihodkov 
v proračunu federacije in poravnavanja odhodkov, ki nastanejo 
z vključitvijo dosedanjih izvenproračunskih računov v proračun 
federacije. 

IV. Finančna sredstva, potrebna za 
izvajanje tega zakona 

Za izvajanje tega zakona so potrebna dodatna finančna sred- 
stva, ki se bodo zagotovila s presežkom prihodkov nad odhodki 
Narodne banke Jugoslavije, ki bo vplačan v proračun federacije. 

V. Pojasnilo glavnih pravnih 
institutov, ki jih vsebuje 
osnutek tega zakona 

1. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o Narodni banki Jugoslavije bi se Narodni banki Jugoslavije omo- 
gočilo, da kupuje in prodaja lastne blagajniške zapise in obliga- 
cije federacije ter druge prvorazredne vrednostne papirje. Ker je 
udeležba Narodna banke Jugoslavije pri delu trga denarja in 
kratkoročnih vrednostnih papirjev zelo pomembna za skupni 
finančni sistem, je treba zakon o Narodni banki Jugoslavije spre- 
meniti in dopolniti po hitrem postopku (1., 2. in 3. člen). 

2. S 4. členom osnutka zakona je predlagano, naj se črta 
določba, s katero je predvideno, da NBJ ne plačuje obresti na 
deponirana sredstva federacije. 

Pri tem je upoštevano, da je v sodobnem ekonomskem in 
pravnem sistemu določeno pravilo, da se pri deponiranju sredstev 
zaradi ohranitve njihove vrednosti plačajo obresti s strani depozi- 
tarja, prav tako pa da se za posojena sredstva zaradi njihove 
vrednosti zaračunavajo obresti za kredite. 

Izhajajoč iz tega da federacija nima izbire glede banke, pri kateri 
bo deponirala svoja sredstva in prejemala obresti zanje, saj je 

Narodna banka z ustavo določena, da sprejema v depozit sredstva 
federacije, se predlaga črtanje določbe drugega odstavka 51. 
člena tega zakona. 

Upoštevano je tudi to, da se za posojilo Narodne banke plaču- 
jejo obresti v višini eskontne mere NBJ iz proračuna federacije. 

Tako so na primer za trimesečno posojilo v znesku 600 milijard 
dinarjev letos obračunane obresti v višini 911 milijard dinarjev. 

Opozarjamo, da znašajo obresti za depozite na vpogled od 20% 
rasti cen na drobno na letni ravni (SR Srbija, SR Črna gora in SR 
Makedonija) do 90% v SR Sloveniji. Sicer pa znašajo povprečne 
obresti v SR Sloveniji, preračunane na letno raven, za te depozite 
približno 75%. 

3. S 5. členom tega zakona je predlagano, da se pristojnost 
narodnih bank pri opravljanju kontrole uredi tako, da kontrole 
dela bank ne opravlja samo narodna banka republike oziroma 
avtonomne pokrajine, pristojna glede na sedež dela banke, tem- 
več skupaj z njo tudi narodna banka republike oziroma avto- 
nomne pokrajine, pristojna glede na sedež banke. Takšna pristoj- 
nost je nujna, če se upošteva dejstvo, da se bo v bližnji preobrazbi 
bančnega sistema precejšen del združenih bank reorganiziral 
tako, da bodo ustanovljene kot enotne banke z glavno centralo in 
podružnicami. Da bi imela narodna banka, na področju katere je 
sedež banke, vpogled v celotno poslovanje banke, je v takih 
razmerah nujno, da se ji omogoči kontrola vseh delov bank. 

Poleg navedenega je bilo nujno, da se določbe o pristojnosti pri 
opravljanju kontrole precizirajo tudi tako, da se eksplicitno pred- 
pišejo pravice in obveznosti Narodne banke Jugoslavije, da kon- 
trolira jugoslovansko banko za mednarodnoekonomsko sodelo- 
vanje, Poštno hranilnico in trg denarja. 

4. Zakon o bankah in drugih finančnih organizacijah je ustvaril 
širši prostor za opravljanje takoimenovane kontrole bonitete in 
ukrepanje proti bankam na tej podlagi, kot je bilo to mogoče po 
66. in 67. členu zakona. Da bi ta člena uskladili z zakonom 
o bankah in dejanskimi potrebami Narodne banke pri opravljanju 
te kontrole, predlagamo njuno spremembo (6. in 7. člen osnutka 
zakona). 

5. Sprememba 80. člena zakona ima namen precizirati poobla- 
stila Narodne banke Jugoslavije v zvezi s predpisovanjem načina 
opravljanja kontrole, vrste, rokov, vrstnega reda in enotnega 
postopka za sprejemanje ukrepov proti bankam in drugim finanč- 
nim organizacijam ter uskladiti določbe tega člena z določbami 
zakona o bankah, s katerimi je določeno, da Narodna banka 
Jugoslavije da dovoljenje za ustanovitev banke (8. člen osnutka 
zakona). 

6. V 9. in 10. členu se predlaga sprememba 112. člena ter črtanje 
113. člena zaradi naslednjih razlogov: 

Zvezni izvršni svet, ki s posebnim programom določa mone- 
tarno politiko in predloge ukrepov, je določil nujne dopolnitve 
v institucionalnem pogledu. 

Za izvajanje učinkovite in stabilne monetarne politike se predvi- 
deva tudi izdaja zakona o javnem dolgu federacije, pred tem pa je 
treba urediti vse bilance, vštevši tudi bilanco Narodne banke 
Jugoslavije in to na ravni federacije. 

Tako se vsi deficiti Narodne banke Jugoslavije iz naslova tečaj- 
nih razlik in obresti za deponirane prihranke občanov prenesejo 
v proračun federacije. 

Istočasno je bila pripravljena tudi skupna politika razvoja agro- 
industrijske proizvodnje Jugoslavije ter dolgoročni ukrepi, v kate- 
rih je med drugim predlagano, naj se sredstva za regresiranje dela 
obresti za kredite, ki jih kmetijstvo uporablja za namene iz selek- 
tivnega programa, zagotovijo v proračunu federacije. 

Poleg regresiranja dela obresti za kmetijstvo se iz proračuna 
federacije zagotovijo tudi sredstva za regres za umetna gnojila, 
varstvo rastlin in kakovostno sortno seme. 

V delu programa ukrepov Zveznega izvršnega sveta, ki se 
nanaša na potrebo po institucionalnih in strukturnih prilagajanjih, 
je predvideno, da se razveljavijo določbe 112. in 113. člena zakona 
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

Namen razveljavitve teh določb je, da bi se po izdaji zakona 
oziroma od 1. januarja 1990 začela uporabljati 7. točka 99. člena 
omenjenega zakona, po kateri se v prihodke Narodne banke 
Jugoslavije vštevajo tudi prihodki iz obresti za kredite in druge 
plasmaje iz primarne emisije, ki se dajejo bankam in drugim 
uporabnikom prek narodnih bank republik in narodnih bank avto- 
nomnih pokrajin, ter iz nadomestil za sredstva, odstopljena 
podjetjem v trajno uporabo. 

Hkrati bi v celoti uporabljali tudi 104. člen navedenega zakona, 
po katerem je presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke 
Jugoslavije prihodek proračuna federacije, če zvezni zakon ne 
določa drugače. 

Zaradi novih odhodkov v proračunu federacije je predlagana 
razveljavitev 112. in 113. člena navedenega zakona, da bi le-te 
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lahko pokrili od 1. januarja 1990, ne pa od 1. januarja 1991, kot je 
bilo določeno v zakonu o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin. 

Zaradi navedenih razlogov predlagamo, da se ta zakon sprejme 
po hitrem postopku. 

DOLOČBE, KI SE SPREMENIJO 

10. člen 
V skladu s skupno monetarno politiko uravnava Narodna banka 

Jugoslavije količino denarja v obtoku in opravlja v okviru svojih 
pravic in dolžnosti skupaj z narodnimi bankami republik in narod- 
nima bankama avtonomnih pokrajin zadeve, ki se nanašajo na 
izvajanje skupne monetarne in devizne politike ter skupnih teme- 
ljev kreditne politike, ter sprejema sklepe in ukrepe, ki se nanašajo 
na izvajanje politike na teh področjih. 

Narodna banka Jugoslavije sprejema za zagotavljanje stabilno- 
sti valute in uravnavanje količine denarja v obtoku projekcijo 
monetarne politike in temeljev kreditne politike ter sklepe o ukre- 
pih za izvajanje skupne monetarne politike in skupnih temeljev 
kreditne politike v skladu s cilji in nalogami, ki jih določa odlok 
Skupščine SFRJ. 

Ukrepi za izvajanje skupne monetarne politike in skupnih teme- 
ljev kreditne politike so: 

1) določanje višine obvezne rezerve bank in drugih finančnih 
organizacij pri Narodni banki Jugoslavije; 

2) izdajanje in izplačilo blagajniških zapisov Narodne banke 
Jugoslavije; 

3) nakup in prodaja domačih oziroma tujih prenosljivih kratko- 
ročnih vrednostnih papirjev, če so jih banke avalirale; 

4) odobravanje kratkoročnih kreditov bankam na podlagi 
domačih in tujih prenosljivih kratkoročnih vrednostnih papirjev, 
če so jih banke avalirale; 

5) odobravanje kratkoročnih kreditov bankam na podlagi dolo- 
čenih listin za namene, ki jih določa odlok Skupščine SFRJ; 

6) odobravanje kreditov bankam z vračilnim rokom do treh 
mesecev proti zastavi obveznic federacije in blagajniških zapisov 
Narodne banke Jugoslavije; 

7) določanje aktivnih in pasivnih obrestnih mer Narodne banke 
Jugoslavije; 

8) izdajanje in jemanje denarja iz obtoka z nakupom oziroma 
prodajo deviz na enotnem deviznem trgu v skladu z zveznim 
zakonom; 

9) omejevanje obsega in dinamike rasti bančnih plasmajev za 
dojočen čas. 

Če monetarni učinki iz deviznih transakcij odstopajo od določe- 
nih monetarnih okvirov, mora Narodna banka Jugoslavije na pod- 
lagi odgovornosti za stabilnost valute sprejeti dodatne ukrepe iz 
svoje pristojnosti. 

Ukrepe iz tretjega odstavka tega člena izvajajo Narodna banka 
Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin. Svet guvernerjev določi, katere ukrepe iz tretjega 
odstavka tega člena izvajajo Narodna banka Jugoslavije, narodne 
banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin, in način 
njihove uporabe, razen ukrepov iz 3., 4., 5. in 6. točke tega člena in 
iz 25. člena, ki so po 19. členu tega zakona v pristojnosti narodnih 
bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

Nakup vrednostnih papirjev iz 3. točke in odobravanje kreditov 
iz 4., 5. in 6. točke tfetjega odstavka tega člena sta mogoča 
v okvirih projekcije skupne monetarne politike in skupnih teme- 
ljev kreditne politike. 

Ukrepi iz tretjega odstavka tega člena se uporabljajo enotno do 
vseh bank, če zvezni zakon ne določa drugače. Narodna banka 
Jugoslavije določi, kateri ukrepi iz tega člena se uporabljajo za 
druge finančne organizacije in pod katerimi pogoji. 

14. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa vrsto, višino, roke in druge 

pogoje za nakup in prodajo domačih in tujih prenosljivih kratko- 
ročnih vrednostnih papirjev. 

19. člen 
Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin 

kupujejo vrednostne papirje iz 14. člena ter dajejo kredite iz 15. in 
25. člena tega zakona v skladu z določeno skupno monetarno in 
devizno politiko ter skupnimi temelji kreditne politike in s sklepi 
Narodne banke Jugoslavije. 

50. člen 
Narodna banka Jugoslavije sprejema v depozit sredstva federa- 

cije, opravlja kreditne in druge bančne posle za Jugoslovansko 
ljudsko armado in za druge potrebe ljudske obrambe, ki jih določa 
zvezni zakon, ter druge z zakonom določene kreditne oziroma 
bančne posle za federacijo. 

Poslovanje Narodne banke Jugoslavije iz prvega odstavka tega 
člena se vodi ločeno od poslovanja, ki se nanaša na izvajanje 
skupne monetarne in devizne politike ter skupnih temeljev kre- 
ditne politike. 

51. člen 
Z denarnimi sredstvi federacije po prvem odstavku 50. člena 

tega zakona so mišljena sredstva proračuna federacije in sredstva 
zveznih upravnih organov in zveznih organizacij ter skladov fede- 
racije, razen sredstev na računih delovnih skupnosti v teh orga- 
nih, organizacijah in skladih. 

Narodna banka Jugoslavije ne plačuje obresti na deponirana 
sredstva federacije. 

58. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni 

banki avtonomnih pokrajin kontrolirajo izvajanje ukrepov skupne 
monetarne in devizne politike in skupnih temeljev kreditne poli- 
tike ter predpisov, ki urejajo devizno poslovanje in kreditne 
odnose s tujino, promet blaga in storitev s tujino in opravljanje 
gospodarskih dejavnosti v tujini po bankah in drugih finančnih 
organizacijah. 

Izvajanje ukrepov in predpisov po prvem odstavku tega člena 
kontrolirajo narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin na območju svoje republike oziroma avtonomne pokra- 
jine; o opravljeni kontroli in izvedenih ukrepih poročajo Narodni 
banki Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije kontrolira delo narodnih bank repu- 
blik in narodnih bank avtonomnih pokrajin pri izvajanju ukrepov 
in predpisov ter opravljanju kontrole iz prvega odstavka tega 
člena, ter banke in druge finančne organizacije. 

Natančnejše pogoje in način kontrole, vrsto, roke, vrstni red in 
enotni postopek za izvajanje ukrepov predpiše Narodna banka 
Jugoslavije. 

66. člen 
Narodna banka Jugoslavije oceni, ali so izpolnjeni pogoji za 

ustanovitev banke, ki jih določa poseben zvezni zakon, in da 
mnenje glede ustanovitve. 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni 
banki avtonomnih pokrajin kontrolirjao tudi po ustanovitvi banke, 
ali izpolnjuje pogoje za poslovanje. 

Če se pri kontroli iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da 
banka ne izpolnjuje pogojev, predpisanih za poslovanje, določi 
Narodna banka Jugoslavije, narodna banka republike oziroma 
narodna banka avtonomne pokrajine banki rok, v katerem mora 
izpolniti predpisane pogoje, ki ne sme biti daljši od treh mesecev. 
Če banka v tem roku ne izpolni pogojev, predpisanih za poslova- 
nje, predlaga Narodna banka Jugoslavije skupščini družbenopoli- 
tične skupnosti uvedbo postopka za prenehanje banke oziroma 
druge finančne organizacije. 

67. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodna banka republike oziroma 

narodna banka avtonomne pokrajine kontrolira plasmaje, stopnjo 
njihove rizičnosti ter njihovo razmerje do ustanovitvenega sklada 
in rezerv banke in druge finančne organizacije. 

Na podlagi ugotovitev kontrole iz prvega odstavka tega člena 
ukrepa Narodna banka Jugoslavije, narodna banka republike ozi- 
roma narodna banka avtonomne pokrajine: 

1) za odpravo nepravilnosti v določenem roku z navedbo 
obveznih ukrepov organa upravljanja banke ali druge finančne 
organizacije ter opozorilom vodilnim delavcem; 

2) za ustavitev določenih aktivnosti banke ali druge finančne 
organizacije v določenem roku. 

80. člen 
Pri upravljanju zadev Narodne banke Jugoslavije, ki se nanašajo 

na predlaganje in izvajanje monetarnega, kreditnega in deviznega 
sistema, skupne monetarne in devizne politike ter skupnih teme- 
ljev kreditne politike, Svet guvernerjev 

a) odloča: 
1) o določanju osnutkov oziroma predlogov zveznih zakonov 

ter drugih predpisov in splošnih aktov s področja enotnega mone- 
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farnega, kreditnega in deviznega sistema ter predlogov skupne 
monetarne in devizne politike in skupnih temeljev kreditne poli- 
tike, za katerih predlaganje je pristojna na podlagi zveznega 
zakona Narodne banke Jugoslavije; 

2) o sprejemanju finančnega načrta in zaključnega računa 
Narodne banke Jugoslavije; 

3) o določanju metodologije monetarnega planiranja; 
4) o sprejetju statuta Narodne banke Jugoslavije; 
5) o določanju ukrepov za izvajanje skupne monetarne in 

devizne politike ter skupnih temeljev kreditne politike; 
6) o določanju podlag in višine obvezne rezerve bank in drugih 

finančnih organizacij ter načina, pogojev in rokov za njeno obra- 
čunavanje in izločanje; 

7) o določanju načina in pogojev uporabe obvezne rezerve za 
ohranjanje dnevne likvidnosti ter nadomestil za manj izločeno 
obvezno rezervo; 

8) o izdajanju blagajniških zapisov Narodne banke Jugoslavije; 
9) o določanju višine, rokov za uporabo in vračanje ter drugih 

pogojev za dajanje kratkoročnih kreditov bankam; 
10) o določanju obrestnih mer Narodne banke Jugoslavije; 
11) o omejevanju obsega in dinamike rasti plasmajev bank in 

drugih finančnih organizacij;. 
12) o predpisovanju obveznosti bank in drugih finančnih orga- 

nizacij glede ohranjanja minimalne likvidnosti, ohranjanja struk- 
ture plasmajev po rokih dospelosti v določenih okvirih in usklaje- 
vanja rokov plasmajev v strukturo virov sredstev po njihovi rokov- 
nosti; 

13) o določanju okvirov bankam in drugim finančnim organiza- 
cijam za avaliranje vrednostnih papirjev, za dajanje garancij in za 
izdajanje lastnih vrednostnih papirjev; 

14) o določanju nastanka obveznosti Narodne banke Jugosla- 
vije iz jamstva za dinarske hranilne vloge in tekoče račune obča- 
nov pri bankah in Poštni hranilnici, o načinu izpolnjevanja te 
obveznosti ter pogojih za uporabo in vračanje posojila iz tega 
naslova; 

15) o določanju obveznosti bank in Poštne hranilnice, da imajo 
posebno rezervo za zagotavljanje likvidnosti plačil iz naslova 
dinarskih hranilnih vlog občanov ter da te vloge zavarujejo pri 
zavarovalnih organizacijah; 

16) o predpisovanju minimalnih pogojev za kreditno sposob- 
nost, ki jih morajo izpolnjevati banke in druge finančne organiza- 
cije; 

17) o predpisovanju obveznosti pooblaščenih bank, da imajo 
določen znesek v devizah ali drugih deviznih likvidnih plasmajih 
kot minimalno rezervo za ohranjanje likvidnosti v plačilih do 
tujine; 

18) o izdajanju novih apoenov bankovcev in kovancev, o dolo- 
čanju glavnih znamenj novih bankovcev in kovancev, o zaokrože- 
nju končnih obračunov v gotovinskem in brezgotovinskem plačil- 
nem prometu ter o dajanju bankovcev in kovancev v obtok in 
njihovemu jemanju iz obtoka; 

19) o določanju pogojev, pod katerimi uporablja Vojaški servis 
sredstva primarne emisije v skladu z odlokom Skupščine SFRJ iz 
2. člena tega zakona; 

20) o izdajanju predpisov o delovanju in razvoju enotnega 
informacijskega sistema narodnih bank; 

21) o načinu in pogojih za nakup in prodajo zlata in drugih 
plemenitih kovin v tujini ter o izvozu in iznašanju monetarnega 
zlata v tujino; 

22) o odobravanju kratkoročnih kreditov federaciji za njen pro- 
račun; 

23) o določanju enotne tarife, po kateri se zaračunavajo storitve, 
ki jih opravljajo Narodna banka Jugoslavije, narodne banke repu- 
blik in narodni banki avtonomnih pokrajin v skupnih poslih; 

24) o predpisovanju načina kontrole, vrste in vrstnega reda 
ukrepov in o njihovem izvajanju proti bankam in drugim finanč- 
nim organizacijam; 

25) o zagotavljanju enotne uporabe ukrepov, ki jih Narodna 
banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki avto- 
nomnih pokrajin izvajajo proti bankam; 

b) določa: 
26) poročila o izvajanju skupne monetarne in devizne politike, 

politike kreditnih odnosov s tujino in skupnih temeljev kreditne 
politike; 

27) kateri plasmaji bank in drugih finančnih organizacij so 
rizični in stopnjo njihove rizičnosti; 

28) poročila o opravljenih kontrolah in izvedenih ukrepih; 
c) daje mnenje: 
29) glede ustanovitve banke in druge finančne organizacije; 
30) v zvezi s predhodno obravnavo finančnega načrta in zaključ- 

nega računa narodnih bank republik in narodnih bank avtonom- 
nih pokrajin. 

Pri pripravi predlogov iz 1. točke prvega odstavka tega člena 
sodeluje Narodna banka Jugoslavije s pristojnimi zveznimi organi. 

112. člen 
Določbe 7. točke prvega odstavka ter drugega do petega 

odstavka 99. člena in 104. člena tega zakona se uporabljajo od 1. 
januarja 1991. 

113. člen 
V 1989. in 1990. letu se del prihodka narodnih bank republik in 

narodnih bank avtonomnih pokrajin iz obresti za kredite, dane 
kmetijstvu iz primarne emisije, uporablja v skladu z zveznim 
zakonom, ki ureja regresiranje dela obresti v kmetijstvu, in pod 
pogoji, ki jih določa omenjeni zakon. 

PREDLOG, da se pri obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin skrajšajo roki, predvideni 
v 131. členu poslovnika Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ, in da skupščine republik in 
skupščini avtonomnih pokrajin pri odločanju 
o osnutku tega zakona pooblastijo svoje delega- 
cije v Zboru, da po 133. členu omenjenega 
poslovnika dajo v njihovem imenu soglasje 
k predlogu zakona. 

Po določbah tega zakona je presežek prihodkov nad odhodki 
Narodne banke Jugoslavije od 1. januarja 1990 prihodek prora- 
čuna federacije. Hkrati se prihodki od obresti za kredite in druge 
plasmaje iz primarne emisije, ki se dajo bankam in drugim upo- 
rabnikom po narodnih bankah SR in SAP, od 1. januarja leta 1990 
vštevajo v prihodke Narodne banke Jugoslavije. 

Za izvajanje učinkovite in stabilne monetarne politike je predvi- 
dena tudi izdaja zakona o javnem dolgu federacije, zaradi česar so 
bile urejene vse bilance, vštevši tudi bilanco Narodne banke 
Jugoslavije. 

Tako se vsi deficiti Narodne banke Jugoslavije iz naslova tečaj- 
nih razlik in obresti od deponiranih prihrankov občanov prenesejo 
v proračun federacije. To velja tudi za regresiranje dela obresti za 
kmetijstvo in za zagotavljanje sredstev za regres za umetna gno- 
jila, varstvo rastlin in kakovostno sortno seme. 

Glede na nove odhodke v proračunu federacije in predlagano 
spremembo 112. člena ter črtanje 113. člena zakona o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin predlagamo, 
da se skrajšajo roki iz 131. in 133. člena poslovnika Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Beograd, 16. novembra 1989 
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OSNUTEK ODLOKA 

o ciljih in nalogah skupne monetarne politike in skupnih 

temeljev kreditne politike za leto 1990 

V skladu z 2. členom zakona o Narodni banki Jugoslavije in ga je določil Svet guvernerjev na seji dne 9. novembra 1989. 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in Pripominjam, da je bil ta osnutek poslan tudi Zveznemu 
narodnih bank avtonomnih pokrajin vam v prilogi pošiljamo izvršnemu svetu, da bi ga obravnaval na seji, ki je bila napove- 
osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne monetarne politike dana za 10. 11. 1989. 
ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1990 v besedilu, ki   

NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena ustave Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, 4. podtočke 1. točke 
amandmaja XXXIX in 2. podtočke 3. točke amandmaja XL k ustavi 
Socialistične federativne republike Jugoslavije v zvezi z drugim 
odstavkom 2. člena zakona o Narodni banki Jugoslavije in enot- 
nem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin je sprejela Skupščina SFRJ na seji 
Zbora republik in pokrajin dne 1989 

ODLOK O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE 
MONETARNE POLITIKE TER SKUPNIH 
TEMELJEV KREDITNE POLITIKE V LETU 1990 

1. V skladu s cilji in nalogami ekonomske politike so s tem 
odlokom natančneje določeni cilji in naloge skupne monetarne 
politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1990 (v nadalj- 
njem besedilu: monetarno-kreditna politika). 

2. Z monetarno-kreditno politiko bo skupaj z drugimi ukrepi 
makroekonomske politike (zlasti pa fiskalne politike, politike jav- 
nega dolga in politike delitve) zagotovljen ustrezen vpliv na pred- 
videno zaviranje stopnje rasti cen na drobno ter predvideni suficit 
v tekočih transakcijah plačilne bilance. 

3. Za uresničevanje ciljev ekonomske politike iz 2. točke tega 
odloka se bo vodila restriktivna monetarno-kreditna politika, tako 
da sme stopnja porasta neto domače aktive vseh bank znašati 
največ 190% v primerjavi s stanjem 31. decembra 1989. 

4. Za uresničevanje okvira porasta monetarnokreditnih agrega- 
tov iz 3. točke tega odloka bo Narodna banka Jugoslavije s projek- 
cijami monetarno-kreditne politike določila okvir možnega pora- 
sta neto domače aktive Narodne banke Jugoslavije ter z učinko- 
vito uporabo instrumentov monetarno-kreditnega urejanja 
v skladu s pooblastili iz zakona o Narodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih pokrajin zagotovila uresničevanje 
tega okvira. 

5. V okviru uresničevanja nalog iz 3. in 4. točke tega odloka bo 
Narodna banka Jugoslavije uredilo obseg ponudbe in povpraše- 
vanja po denarju in kratkoročnih vrednostnih papirjih na trgu 

denarja ter kratkoročnih vrednostnih papirjev, tako da bo kupo- 
vala in prodajala kratkoročne vrednostne papirje. 

6. V okvirih iz 3. in 4. točke tega Odloka lahko banke uporabljajo 
primarno emisijo na podlagi eskontiranih vrednostnih papirjev, ki 
jih izdajo podjetja, zadruge in druge pravne osebe, ter na podlagi 
drugih vrednostnih papirjev, ki jih imajo v svojem portfelju, kot 
tudi na podlagi kreditov, danih za naslednje namene: 

1) za izvoz blaga in storitev na konvertibilno območje, vštevši 
tudi proizvodnjo in pripravo blaga in storitev za izvoz na to 
območje; 

2) za proizvodnjo, zaloge in rezerve osnovnih kmetijskih pridel- 
kov in živil: pšenice, koruze, sladkorne pese in sladkorja, oljnic 
(tudi soje) in surovega olja, neoluščenega riža in riža ter tobaka; 
za organizirano pitanje živine (goved, prašičev in ovac), pitanje 
perutnine in rib ter pridelovanje mleka, vzrejo rasnega plemen- 
skega podmladka v živinoreji (goved, prašičev in ovac); za zaloge 
in rezerve mesa v hladilnicah in mleka v prahu; za zaloge mlečnih 
izdelkov, grozdja in vina v vinskih kleteh družbenega sektorja, 
jabolk v hladilnicah ter proizvodnjo in zaloge umetnih gnojil; 

3) za sezonske zaloge premoga domače proizvodnje pri proiz- 
vajalcih in velikih porabnikih; 

4) za uvoz iz določenih držav, s katerimi je dogovorjen klirinški 
način plačevanja, in sicer samo za zmanjšanje terjatvenega salda 
pri menjavi s temi državami po seznamu držav in proizvodov, ki jih 
določi Zvezni izvršni svet. 

Vrednost proizvodnje in sezonskih zalog ter rezerv kmetijskih 
pridelkov in živil iz 1. odstavka pod 2) te točke, ki bo podlaga za 
kreditiranje, se bo obračunavala po tržnih cenah, po katerih se 
odkupujejo ti proizvodi. 

7. Obrestne mere bank (aktivne in pasivne) se bodo oblikovale 
na podlagi obsega ponudbe in povpraševanja po denarju in krat- 
koročnih vrednostnih papirjih na trgu. 

8. Eskontna mera Narodne banke Jugoslavije se bo določila na 
podlagi ponudbe in povpraševanja na trgu denarja in vrednostnih 
papirjev v odvisnosti od monetarno-kreditnih gibanj, tako da se 
z višino eskontne mere učinkovito vpliva na uresničevanje dolo- 
čene monetarno-kreditne politike. 

Obrestne mere za plasmaje in druge terjatve Narodne banke 
Jugoslavije ne smejo biti nižje od eskontne mere. 

9. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
SFRJ, uporabljal pa se bo od 1. januarja 1990. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za izdajo odloka 
Ustavna podlaga za izdajo tega odloka sta 5. točka prvega 

odstavka 281. člena ustave SFRJ in 4. podtočka 1. točke amand- 
maja XXXIX k ustavi SFRJ, po katerih federacija po zveznih orga- 
nih ureja monetarni sistem, določa politiko emisije denarja, zago- 
tavlja njeno izvajanje in ureja temelje kreditnega in bančnega 
sistema. 

Na podlagi 2. podtočke 3. točke amandmaja XL k ustavi SFRJ je 
za sprejetje tega odloka pristojen Zbor republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti 
z odlokom, in razlogi za njegovo izdajo 

Pogoji, v katerih bo gospodarstvo delovalo v letu 1990, bodo 
precej drugačni kot tisti iz leta 1989 in prejšnjih let, in sicer ne 
samo v smislu kopičenja neugodnih gospodarskih gibanj, kar se 
kaže v sedanji zelo visoki stopnji inflacije, temveč tudi takrat, ko 
gre za spremembe institucionalnega ambienta, v okviru katerega 
bo potekalo delovanje celotnega gospodarskega mehanizma. 
Namen je, da se v letu 1990 odločno (in učinkovito) začne proces 

prilagajanja jugoslovanskega gospodarstva resničnemu tržnemu 
poslovanju ter omogoči, da ekonomska politika začne uporabljati 
tržno naravnane metode urejanja gospodarskih tokov. 

Gospodarstvo bo v naslednjem letu poslovalo v pogojih gradi- 
tve novih tržnih institucij in mehanizmov, odločnega reševanja 
neugodne materialne dediščine, ki se kaže v velikih deficitih 
(izgubah) države, bank in dela gospodarstva, privajanju osnovnih 
gospodarskih subjektov (podjetij in bank) na dejansko tržno 
obnašanje, opiranje na tako zasnovo stabilizacijske ekonomske 
politike, ki bi imela trdno oporišče v monetarni in fiskalni politiki 
ter politiki na področju ekonomskih odnosov države s tujino, in 
končno z vztrajanjem na realizaciji sprememb obstoječe gospo- 
darske strukture našega gospodarstva kot nujnem pogoju za 
njegovo učinkovitejšo vključitev na svetovni trg. 

V letu 1989 je bila ustvarjena institucionalna podlaga za konsti- 
tuiranje NBJ kot učinkovitejše nosilke monetarne oblasti (z zago- 
tovitvijo večje avtonomije pri opravljanju njenih monetarnih funk- 
cij) kot je bilo to pri dosedanjem razvoju. V letu 1990 bo veljala 
opredelitev, da mora NBJ prenehati z dosedanjo prakso deficit- 
nega financiranja proračuna federacije (iz sredstev primarne emi- 
sije), prevzemanja bremena emisijskih sredstev centralne banke 
dolgov v federaciji (nastalih iz različnih naslovov), tečajnih razlik 
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in bremena obresti za deponirane devizne prihranke občanov, 
odobravanja primarnih kreditov tudi tistim bankam, ki ne izterjajo 
terjatev od svojih komintentov, pokrivanja pozitivnega klirinškega 
salda z dinarskimi sredstvi (nad okviri manipulativnega kredita) 
ter vseh drugih obveznosti, ki niso v zvezi z osnovnimi monetar- 
nimi funkcijami NBJ. Banke so postavljene kot samostojne 
finančne organizacije, ki poslujejo po ekonomskih načelih (renta- 
bilnosti, zanesljivosti in likvidnosti). Sprejeta je bila zakonska 
rešitev, s katero je konstituiran trg denarja in vrednostnih papir- 
jev. S tem je zagotovljena podlaga, ki omogoča, da v prihodnje ne 
bo več prakse arbitrarnega oblikovanja obrestnih mer in zlasti 
politike eskontne mere NBJ. V začetku leta 1990 bodo torej nastali 
solidni pogoji, da se poslovanje na finančnem področju (oziroma 
na monetarnem področju) bolj opira na tržne mehanizme (in 
merila). 

Z zasnovo izvajanja monetarno-kreditne politike, ki je predvi- 
dena za leto 1990, je mišljena prožna podlaga pri urejanju obliko- 
vanja primarnega denarja. Pri tem je izjemno pomembno ohranja- 
nje celotnega obsega primarne emisije v načrtovanih mejah. Prav 
tako se bo razpoložljivi instrumentarij monetarno-kreditne poli- 
tike fleksibilno usklajeval z delovanjem avtonomnih tokov kreira- 
nja denarja (predvsem deviznih transakcij bank s tujino), da bi se 
zagotovil potreben vpliv na likvidnost bačnih sektorjev. 

Priprave monetarno-kreditne politike za leto 1990 so obreme- 
njene s številnimi problemi glede uresničevanja skupne ekonom- 
ske politike v letu 1989, ki so prišli do izraza predvsem na 
področju cen. Rast cen bo v letu 1989 po vsej verjetnosti prekora- 
čila stopnjo 2.500%. Ocenjeno je namreč, da bi lahko porast cen 
na drobno znašala v novembru približno 50%, v decembru pa 
najmanj 45%. Pri takšnih predpostavkah bi znašal porast cen na 
drobno v letu 1989 skupaj približno 2.558% na decembrski ravni. 
Poleg tega je znano, da je devizni tečaj dinarja v prvih desetih 
mesecih precej zaostal za rastjo cen, vendar je izhodišče predpo- 
stavka, da bo to zaostajanje do konca leta 1989 kompenzirano. Na 
področju proizvodnje bo po vsej verjetnosti dosežen minimalni 
porast, vendar s tendencijo upadanja stopnje rasti, s katero bomo 
stopili v leto 1990. Dobri rezultati bodo doseženi le v plačilni 
bilanci države. V skladu z navedenimi spremenjenimi predpostav- 
kami za leto 1989 je očitno, da monetarno-kreditnih gibanj ne bo 
mogoče zadržati v prej načrtovanih mejah, tako da so v odvisnosti 
od dokaj večjih učinkov tečajnih razlik ter dokaj večjih nominalnih 
obrestnih mer potrebne korekcije stanja monetarnih in kreditnih 
agregatov ob koncu leta 1989. 

III. Načela, po katerih morajo biti urejena razmerja na 
področju, ki ga ureja ta odlok, namen, ki ga želimo doseči, in 
posledice predlaganih rešitev 

Da bi se lahko lotili izdelave realne projekcije monetarno-kredit- 
nih gibanj za leto 1990, je treba torej realno oceniti monetgarno- 
kreditna gibanja do konca leta 1989. Ko je pri tem govor o letu 
1990 kot osnovni predpostavki ekonomske politike, je poudarjeno 
naslednje: opredelitev, da se precej upočasni rast cen, tako da se 
letna stopnja omeji na 214% glede na decembrsko raven. To bi 
moral hkrati biti glavni cilj ekonomske politike, kateremu uresniči- 
tvi bi bilo treba podrediti vse ukrepe ekonomske politike. Oce- 
njeno je, da bi bila rast cen v prvih mesecih leta 1990 večja in bi se 
postopno zmanjševala, tako da bi bila s 27,6% v januarju sprav- 
ljena na 2,0% v decembru leta 1990. Glede na tako dinamiko 
zaviranja inflacije bi se morala tudi monetarno-kreditna politika 
veliko bolj prilagoditi uresničitvi takega cilja ekonomske politike. 

Ocenjujemo tudi, da bo v letu 1990 dosežen dokajšen suficit 
v tekočih transakcijah plačilne bilance s konvertibilnim območ- 
jem, medtem ko bi bil deficit v tekočih transakcijah na klirinškem 
območju. V skladu s tem bo morala monetarno-kreditna politika 
v letu 1990 upoštevati taka gibanja in s svoje strani prispevati 
k saniranju bank in gospodarstva, da bi lahko v letu 1990 uspešno 
poslovale v skladu z delovanjem trga in tržnih zakonitosti. Da bi 
dosegli navedene namene ekonomske politike na področju cen in 
plačilne bilance, mora biti monetarno-kreditna politika izrazito 
restriktivnega značaja, to je naloge monetarne politike se ne bi 
smele spreminjati med letom oziroma se ne bi smele prilagajati 
morebitnim odmikom pri gibanju cen. Toda po drugi strani to 
zahteva podobno ravnanje tudi na drugih področjih ekonomske 
politike. 

Na podlagi domneve, da se bo eskontna mera Narodne banke 
Jugoslavije oblikovala v odvisnosti od ponudbe in povpraševanja 
na trgu denarja in vrednostnih papirjev, Narodna banka Jugosla- 
vije ne bo več uporabljala sistema diferenciranih in negativnih 
obrestnih mer za selektivne kredite, temveč jih bo za vse kredite 
zaračunavala v višini eskontne mere, federacija pa bo iz svojih 
sredstev zagotovila subvencije za kmetijsko proizvodnjo. 

Po projekciji plačilne bilance za leto 1990 bo predvideni suficit 
v višini 790 milijonov dolarjev vplival na porast deviznih rezerv za 

710 milijonov dolarjev, precejšnjo zmanjšanje terjatvenega klirin- 
škega salda (za 500 mio dolarjev) in na neto odliv kapitala do 
tujine v znesku 580 milijonov dolarjev. 
Finančni obračun s tujino . - zneski v mio dolarjih 
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-170 
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37.900 

-655 
-171.205 
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1) Računano po izvedenem srednjem tečaju dinarja za dolar, 
obračunanem kot 1 dolar = 261.380 dinarjev. 

Razpored celotnega neto zmanjšanja devizne pasive bank za 
133.305 milijard dinarjev v letu 1990 je popolnoma nasprotno 
razporejen pri Narodni banki Jugoslavije in pri pooblaščenih 
bankah. Pri narodni banki predvidevamo umik primarnega 
denarja, in sicer v protivrednosti 145 milijonov dolarjev (37.900 
mrd dinarjev), pri poslovnih bankah pa večja kreiranje denarja, to 
je v protivrednosti 655 milijonov dolarjev (171.205 mrd dinarjev). 

Na umik primarnega denarja bo delovalo zmanjšanje klirin- 
škega terjatvenega salda, medtem ko bo v smeri kreiranja delo- 
valo zmanjšanje zunanjega dolga. Devizne rezerve pri Narodni 
banki bi glede na stanje iz decembra 1989 ostale nespremenjene. 
To bi zagotovili tako, da Narodna banka Jugoslavije ne bi interve- 
nirala na trgu z odkupom presežka devizne likvidnosti pooblašče- 
nih bank, razen za znesek deviz, ki jih potrebuje za poravnavo 
obveznosti do tujine. 

Presežek na klirinškem računu bo zmanjšan za 500 milijonov 
dolarjev, deloma z večjim reeksportom blaga iz ZSSR, deloma pa 
s stimuliranjem uvoza blaga, predvsem opreme, nato z omogoča- 
njem ugodnejšega tečaja uvoznikom. Bilo bi ekonomsko opravi- 
čeno »prodajati« presežek uvoznikom z določenim diskontom, 
ker bi na ta način prihajalo z monetarnega stališča do dviganja 
primarnega denarja, hkrati pa bi se zmanjšala tudi neobresto- 
nosna aktiva Narodne banke Jugoslavije. 

Do sprememb bi prišlo tudi pri srednjeročnem in dolgoročnem 
dolgu Narodne banke. Narodna banka bi odplačala kredite v tujini 
za 355 milijonov dolarjev, predvsem tako, da bi vrnila dolg Medna- 
rodnemu monetarnemu skladu. Pri obračunu ni upoštevano črpa- 
nje novih kreditov pri skladu ali pri drugih kreditorjih v tujini. 

Kreiranje denarja pri poslovnih bankah se bo pojavilo kot rezul- 
tat povečanje deviznih rezerv za 710 milijonov dolarjev in zmanj- 
šanja kratkoročnega dolga do tujine za 100 milijonov dolarjev, 
medtem ko bi se srednjeročni in dolgoročni dolg povečal za 155 
milijonov dolarjev in bi deloval v smeri umika denarja. Kot je že 
rečeno, banke ne bi imele možnosti, da bi presežek svoje devizne 
likvidnosti plasirale pri narodni banki, temveč bi ostal ta presežek 
v okviru sistema poslovnih bank. Na tako razporeditev deviznih 
rezerv bo vplivala tudi opredelitev, da banke odkupujejo devize za 
svoje potrebe, ne pa za Narodno banko Jugoslavije. 

Pri gibanju depozitov izhajamo iz ocene, da bi utegnila denarna 
masa ohraniti 191% stopnjo rasti, v njenem okviru pa bi se uteg- 
nila gotovina v obtoku povečati za 200%, depozitni denar pa za 
186%. Ocenjeno je, da bi bilo težko zagotoviti počasnejšo rast 
depozitnega denarja, ker bo kljub taki rasti plačevanje otežko- 
čeno. Takšna rast denarne mase bi pomenila bistven preobrat 
v primerjavi z letom 1989, v katerem bodo stopnje rasti monetar- 
nih agregatov večkratno višje. Da bi se to lahko uresničilo, so 
potrebni zelo restriktivni ukrepi monetarno kreditne politike in 
dosledno vztrajanje pri teh ukrepih, to pa pomeni, da se ne smejo 
spreminjati kvantitativne naloge med letom, tudi če bi se začasno 
odmaknili od temeljnih predpostavk. Potrebni pa so tudi trdni 
ukrepi na drugih sektorjih ekonomske politike. 

Pri dinarskih nemonetarnih depozitih je ocenjeno, da bi uteg- 
nilo v bistveno spremenjenih razmerah priti do umika teh depozi- 
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tov v realnem izrazu, t. j., da prebivalci dvignejo del vezanih 
depozitov pri bankah ali del prihrankov na vpogled in jih upora- 
bijo za tekočo porabo. 

Pričakujemo torej določeno realno zmanjšanje teh depozitov, 
čeprav bi nominalno utegnili doseči 180% stopnjo rasti. Ocenju- 
jemo, da bi se moral del nemonetarnih depozitov preseliti 
v denarno maso, kar je normalno pričakovati v razmerah izjemno 
restriktivne ekonomske politike. Takšna selitev deluje v bistvu 
v smeri zaviranja hitrosti obtoka denarja. 

Ocenjeno je, da bi utegnili devizni depoziti realno zadržati raven 
iz leta 1989, nominalna porast pa bi se pojavila kot posledica 
depreciacije deviznega tečaja dinarja. 

Upoštevajoč spremembe neto devizne pasive bank, ki naj bi se 
nominalno povečala za 1.587.750 milijard dinarjev, in sicer pre- 
težno zaradi spremembe deviznega tečaja dinarja, ter rast celot- 
nih depozitov, izhaja, da bi se utegnila neto domača aktiva bank 
nominalno povečati za 5.939.785 milijard dinarjev ali 190% na 
decembrski ravni. Izhajajoč iz ocene gibanja javnega dolga fede- 
racije, deviznih kreditov in druge neto aktivne bank, vidimo, da bi 
se utegnili dinarski krediti bank domačim komitentom povečati za 
1.007.875 milijard dinarjev ali 142% na decembrski ravni, kar 
lahko ocenimo kot restriktivno glede na druge monetarne in 
kreditne agregate. 

Neto domača aktiva bank 

Stanje 
XII. 89 

(ocena) 

Spremembe v 1990 

v mrd v % 
A. Aktiva bank 
Bančni plasmaji 1,859.487 3,308.030 

Dinarski plasmaji 709.419 1,007.875 
Devizni plasmaji 1,150.068 2,300.155 

Javni dolg federacije 1,340.880 2,681.755 
Druga neto aktiva -75.840 -50.000 
Neto domača aktiva 
(A=B) 3,124.527 5,939.785 
B. Pasiva bank 
Neto devizna pasiva 898.522 1,587.750 
Terjatve do tujine 1,096.330 2,284.330 

Konvertibilne ter- 
jatve 910.256 2,098.880 

Klirinške terjatve 186.074 185.450 
Obveznosti do tujine 1,994.852 3,872.080 

MMS 75.148 18.950 
Druge obveznosti 1,919.704 3,853.130 

Celotni depoziti (M„) 2,226.005 4,352.035 
Denarna masa (M,) 400.000 762.025 
Gotovina v obtoku 128.745 257.490 
Depozitni dinar 271.255 504.535 

Kvazi dinar 1,826.005 3,590.010 
Dinarski depoziti 310.000 558.000 
Devizni depoziti 1,516.005 3,032.010 
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200 
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Pri neto domači aktivi Narodne banke Jugoslavije v letu 1990 je 
ocenjeno, da bodo glede neto devizne pasive gibanja podobna 
kot v letu 1989. Nominalno bi se morala devizna aktiva Narodne 
banke Jugoslavije neto povečati predvsem zaradi učinkov spre- 
membe dinarskega tečaja, tako da bi bila neto devizna pasiva 
zmanjšana za 260.070 milijard dinarjev. To zmanjšanje se pojavi 
kljub temu, da bi se morala v dolarskem izrazu neto pasiva 
povečati za 145 milijonov dolarjev, in sicer zato, ker so terjatve 
Narodne banke Jugoslavije do tujine ob koncu leta 1989 večje od 
njenih obveznosti do tujine, tako da se pojavljajo visoki učinki 
spremembe tečaja na neto stanje devizne aktive. 

Ocenjujemo, da bi bilo treba instrument obvezne rezerve bank 
dokaj spremeniti, in sicer tako, da bi se zmanjšala stopnja 
obvezne rezerve in da bi se ustvarile možnosti za precej večjo rast 
vrednostnih papirjev, ki jih izdaja Narodna banka Jugoslavije 
(blagajniški zapisi, ki bi se prodajali na trgu denarja). 

Neto domača aktiva Narodne banke Jugoslavije 

Stanje 
XII. 89 

(ocena) 

Spremembe 
v mrd v % 

A. Aktiva bank 
Dinarski plasmaji 
narodnih bank 

Federaciji 
Bankam 

Devizni krediti 
Druga neto aktiva 
Od tega: 

Neto devizne razlike, 
ki bremenijo NBJ 

Neto domača aktiva 
(A=B) 
B. Pasiva bank 
Neto devizna pasiva 
Terjatve do tujine 

Konvertibilno 
Kliring 

Obveznosti do tujine 
MMS 
Druge obveznosti 

Primarni denar 
Gotovina v obtoku 
Depozitni denar fede- 
racije 
Depoziti bank 
Žiro računi 
Obvezna rezerva 
Blagajniški zapisi 
Rezervni skladi 

Devizne obveznosti 
do bank 

143.760 
-176.039 

-132.039 

1,414.011 

-153.794 
719.420 
533.346 
186.074 
565.626 

75.148 
490.478 
211.245 
128.745 

7.500 
75.000 
13.500 
57.500 

2.400 
1.600 

287.520 
-280.000 

-132.039 

2,825.745 

-260.070 
1,252.140 
1,066.690 

185.450 
992.070 

18.950 
973.120 
372.690 
257.490 

13.500 
101.700 
22.500 
46.000 
30.000 

3.200 

1,356.560 2,713.125 
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200 
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200 
100 
175 

25 
198 
176 
200 

180 
136 
167 

80 
1.250 

200 

200 
Devizni depoziti pri Narodni banki Jugoslavije se realno ne bi 

spremenili, vendar bi bila njihova nominalna rast visoka zaradi 
spremembe tečaje. 

Neto domača aktiva narodne banke Jugoslavije bi se v takih 
razmerah povečala za 2,825.745 milijard dinarjev ali za 200%. 

Ocenjujemo, da bi se terjatve do federacije utegnile nominalno 
povečati za 2,760.165 milijard, in sicer predvsem zaradi povečanja 
javnega dolga in deviznih kreditov NBJ federaciji. 

Dinarski krediti Narodne banke Jugoslavije bankam bi se uteg- 
nili v letu 1990 povečati za 58.060 milijard dinarjev ali za 89% 
v primerjavi z decembrom. Pri tem predvidevamo, da se ne bodo 
povečali predujmi menjalnicam, t. j., da bodo banke v letu 1990 
odkupljale devize in jih zadrževale na svojih računih. Zgornji 
znesek bi se lahko pri tem uporabil za namene, določene s cilji 
ekonomske politike, večinoma pa bi to morali biti krediti bankam 
za normalno ohranjanje likvidnosti, predvsem pa bankam, ki bodo 
popolnoma solventne, medtem ko bi bilo treba bankam z oteže- 
nimi razmerami odobravati kredite v zmanjšanem obsegu, ne 
glede na to, kaj bo dogovorjeno v okviru sanacijskega programa. 

Krediti narodnih bank 

Stanje 
XII. 89 

Spremembe v 1990 
v mrd v % 

Krediti federaciji 1,380.990 
Kratkoročni krediti - 
Dolgoročni krediti 43 
Odložena plačila 
in devizni krediti 39.205 
Odstopljena sredstva 862 
Javni dolg federacije 1,340.880 
Krediti bankam 65.300 
Kratkoročni krediti 53.435 
Krediti na podlagi de- 
viznih depozitov 815 
Druge terjatve 11.050 

2,760.165 

78.410 

2,681.755 
58.060 
58.060 
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200 

200 
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1,446.290 
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2,818.225 
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V letu 1990 se torej predvidevajo pomembnejše spremembe 
v monetarno-kreditni politiki. 

Zagotoviti se more predvsem neovirano delovanje trga denarja 
in vrednostnih papirjev, na katerem se bo urejal obseg ponudbe in 
povpraševanja po denarju in kratkoročnih vrednostnih papirjih ter 
način oblikovanja obrestnih mer. 

V skladu z gibanji na trgu in v odvisnosti od monetarno kredit- 
nih gibanj se bo oblikovala splošna eksontna mera Narodne 
banke Jugoslavije, ki bo pomenila osnovno obrestno mero 
v državi, po kateri bi se usklajevale obrestne mere bank. 

Devizni tečaj dinarja mora biti realen, usklajeval pa bi se v odvis- 
nosti od razlik v cenah ter od ponudbe in povpraševanja deviz na 
deviznem trgu. 

Precej večjo vlogo je treba nameniti instrumentom in ukrepom, 
ki se bodo uporabljali na trgu denarja in vrednostnih papirjev. 
Ustvariti je treba ugodnejše možnosti za razširitev nakupa in 
prodaje vrednostnih papirjev, zlasti pa blagajniških zapisov 
Narodne banke Jugoslavije in obveznic federacije. Izdajanje bla- 
gajniških zapisov Narodne banke Jugoslavije je ocenjeno na 

44 poročevalec 



30.000 milijard dinarjev, po njihovem znesku približno 1.100 mili- 
jard dinarjev, kolikor bi znašali na koncu septembra letos, kar bi 
utegnilo vplivati na precejšnje zmanjšanje stopnje obvezne re- 
zerve. 

Zlasti pomembne spremembe bi morale nastati pri črpanju 
primarne emisije, ki se bo usmerjala za ohranjanje likvidnosti 
bank. Ocenjeno pa je, da je nujno ohraniti določeno stopnjo 
odobravanja reeskontnih kreditov iz primarne emisije. Novi meha- 
nizem, ki ga je Narodna banka Jugoslavije uvedla za črpanje 
reeskontnih kreditov, omogoča, da se s spremembami reeskont- 
nih stopenj učinkovito deluje na obseg črpanja primarne emisije 
iz tega naslova v obeh smereh, tako da ohranjeni reeskontni 
krediti ne bi ovirali ohranjanja rasti plasmajev Narodne banke 
Jugoslavije v načrtovanih 89% okvirih na decembrski ravni. 

Banke bi torej primarno emisijo uporabljale prek trga denarja in 
kratkoročnih vrednostnih papirjev, ko bi Narodna banka Jugosla- 
vije v skladu z monetarnimi gibanji odločila, da kupuje vrednostne 
papirje na tem trgu in z reeskontom določenih vrednostnih papir- 
jev, ki jih izdajajo podjetja, zadruge in druge pravne osebe na 
podlagi opravljenih blagovno-denarnih poslov. Če bi ohranili 
možnost reeskontiranja bančnih kreditov, danih na podlagi dolo- 
čenih listin za določene prednostne namene, bi se v tem primeru 
primarna emisija uporabljala tudi z reeskontiranjem kreditov 
bank, ki so jih te prej dale uporabnikom v okviru omenjenih 
prednostnih namenov. 

Glede na to, da se nakopičene tečajne razlike pri Narodni banki 
Jugoslavije spreminjajo v javni dolg federacije, se bo za ta dolg 
zagotovilo plačilo realnih obresti Narodni banki Jugoslavije. Ure- 
janje javnega dolga bo zagotovljeno s posebnim zakonom, ki bo 
trajno rešil ne le način prenosa terjatev v javni dolg, temveč tudi 
način servisiranja omenjenega dolga. 

Pomembno spremembo bi morali doseči tudi pri politiki deviz- 
nih rezerv, ker si bo Narodna banka Jugoslavije prizadevala, da ne 
bo povečala svoje devizne rezerve, temveč da prek deviznega trga 
vpliva, da večji priliv deviz od odliva sprejmejo banke na svojih 
računih. 

Poleg tega je ocenjeno, da bo tudi v letu 1990 težko uresničiti 
zmanjšanje klirinškega salda za 500 milijonov dolarjev, in če se to 
ne bo uresničilo, bodo monetarni učinki deviznih transakcij dru- 
gačni, kot pa je bilo prikazano v prejšnjih tabelah. 

Če bodo v praksi nastali odmiki v tem pomenu, potem bi nastali 
za monetarno politiko dodatni problemi. Z navedenimi predpo- 
stavkami novih učinkov deficita proračuna federacije in klirin- 
škega salda bi morali računati s kritjem deficita iz primarne 
emisije v obliki odobravanja novih kreditov federacije. Po drugi 
strani pa bi se morala zaradi večjih učinkov kreiranja primarnega 
denarja iz naslova deviznih transakcij (Če se ne bi zmanjšal 
klirinški saldo) neto domača aktiva Narodne banke Jugoslavije 
povečati za toliko manj, za kolikor bi se hotelo zadržati predvi- 
deno povečanje primarnega denarja. Narodna banka Jugoslavije 
bi morala zmanjšati druge kredite, predvsem dinarske kredite 
bankam. Vendar izračun kaže, da bi moralo biti to zmanjšanje celo 
večje, kot pa znaša stanje teh kreditov ob koncu leta 1989, česar 
pa očitno ni mogoče storiti. 

Bilanco bi bilo torej nemogoče zapreti brez spremembe primar- 
nega denarja. Da bi dosegli večje možnosti za možno rast plasma- 
jev, bi morala Narodna banka Jugoslavije odstopiti od projekcije 
primarnega denarja in ga spremeniti navzgor, bodisi prek 
obvezne rezerve ali prek blagajniških zapisov. 

Če v novonastalih razmerah ne bi hoteli odstopiti od načrtovane 
rasti dinarskih kreditov bankam iz primarne emisije in na drugi 
strani sprejeti spremembo primarnega denarja, in sicer v okviru 
obvezne rezerve, potem bi bilo treba obvezno rezervo povečati za 
187.320 milijard dinarjev, namesto prej predvidenega povečanja 
v znesku 46.000 milijard dinarjev. Takšno povečanje obvezne 
rezerve bi bilo nemogoče doseči, saj bi bila to skorajda dvainpol- 
krat večja stopnja obvezne rezerve. Ker v takih razmerah Narodna 
banka Jugoslavije ne bi mogla nevtralizirati previsokega poveča- 

nja sredstev na žiro računih bank, bi bilo popolnoma normalno 
pričakovati visoko monetarno ekspanzijo. V razmerah precej 
večje likvidnosti bank bi se pojavila precej večja rast bančnih 
plasmajev, v skladu s tem pa tudi večja rast denarne mase in 
nemonetarnih depozitov pri bankah itd. V celoti bi se torej precej 
povečali monetarni in kreditni agregati, to bi pa še nadalje vplivalo 
na dodatno porast primarnega denarja in tako naprej v krogu. 
Večja monetarna ekspanzija bi vplivala na večjo rast cen, v skladu 
s tem pa bi se pojavljale večje zahteve po novi rasti monetarnih in 
kreditnih agregatov. Z drugimi besedami, prej navedene kvantifi- 
kacije na monetarnem področju bi bilo nemogoče obdržati, s tem 
pa ne bi zagotovili niti predvidenega delovanja monetarne politike 
na uresničevanje ciljev ekonomske politike, predvsem na 
področju politike cen. 

Primarna emisija v 1990 -spremembe v mrd dinarjih 

Temeljna 
varianta- Možni varianti 

Dinarski plasmaji 
narodnih bank 
Krediti bankam 
Krediti federaciji 
Odložena plačila 
federaciji 
Javni dolg federacije 
Devizni krediti 
Druga neto aktiva 
Skupna neto aktiva 
Neto devizna pasiva 
Primarni denar 
Od tega: 
Obvezna rezerva 
Devizne obveznosti 
NBJ 

2,818.225 
58.060 

78.410 
2,681.755 

287.520 
-280.000 
2,825.745 
-260.070 

372.690 

46.000 

2,713.125 

2,756.905 
-83.260 

80.000 

78.410 
2,681.755 

287.520 
-405.380 
2,639.045 
-446.770 

372.690 

46.000 

2,713.125 

2,898.225 
58.060 
80.000 

78.410 
2,681.755 

287.520 
-405.380 
2,780.365 
-446.770 

514.010 

187.320 

2,713.125 

IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje odloka, in 
način njihove določitve 

Za izvajanje tega odloka niso potrebna posebna finančna sred- 
stva iz proračuna federacije. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih inštitutov iz osnutka odloka 

1 V 1. točki osnutka odloka je določena osnovna vsebina 
odloka. 

2. V 2. točki osnutka odloka so določeni temeljni cilji mone- 
tarno kreditne politike v letu 1990. 

3. V 3. točki osnutka odloka je določena stopnja rasti neto 
domače aktive vseh bank 

4. V 4. točki osnutka odloka je določena obvezna izdelava 
projekcije monetarno kreditne politike in uresničevanje okvira, 
določenega z omenjenimi projekcijami. 

5. V 5. točki osnutka odloka je določeno, da bo Narodna banka 
Jugoslavije uredila obseg ponudbe na trgu, tako da bo kupovala 
in prodajala kratkoročne vrednostne papirje. 

6. V 6. točki osnutka odloka so določene temeljne smeri 
usmerjanja primarne emisije. 

7. V 7. točki osnutka odloka je urejen način oblikovanja obrest- 
nih mer bank. 

8. V 8. točki osnutka odloka je določen način določanja 
eskontne mere Narodne banke Jugoslavije v letu 1990. 

9 V 9. točki osnutka odloka je določeno, da začne ta odlok 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, ker je nujno, 
da se do dneva začetka uporabe tega odloka pripravijo predpisi za 
njegovo izvajanje. 
Beograd, 10. novembra 1989 
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• Tisk ČGP Delo — Cena posameznega izvoda-20.000 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1989 se obračunava vsake tri mesece, z upoštevanjem inflacije. — Žiro 
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