
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

LJubljana, 31. maja 1990 

Letnik XVI, štev. 10 

Cena 10 din 

Skupščina Republike Slovenije 

DOKUMENTACIJA 

ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE  

OSNUTEK 

amandmajev k ustavi SFRJ (ESA-14)  

Str. 2 

SKLEP 
c Zveznega zbora Skupičlne SFRJ ob določitvi osnutka amandmajev XLIX do LXXII k ustavi 
SFRJ 

Str. 18 

VAŠE MNENJE O »POROČEVALCU« 

NAŠA ANKETA 

Str. 22 



ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

OSNUTEK 

amandmajev k ustavi SFRJ (ESA-14) 

Ti amandmaji so sestavni del ustave SFRJ in začnejo veljati 
z dnem njihove razglasitve. 

AMANDMA XLIX (49) 

Nehajo veljati II., III. (razen sedemnajstega odstavka), IV., 
VIII. in X. oddelek temeljnih načel ustave SFRJ. 

Alternativa: 
Nehajo veljati II. do X. oddelek, razen sedemnajstega 

odstavka III. oddelka temeljnih načel ustave SFRJ. 

AMANDMA L (50) 

1. Zajamčene so družbena, državna, zadružna in zasebna 
lastnina ter druge z zveznim zakonom uvedene oblike last- 
nine. 

V skladu s to ustavo je svobodno opravljanje gospodarske 
in druge dejavnosti s sredstvi v vseh oblikah lastnine. 

Vse oblike lastnine so enakopravne in imajo enako varstvo. 
Nosilci lastninske pravice so fizične in pravne osebe. 
2. Lastninske pravice in obveznosti do sredstev v družbeni 

in državni lastnini ter pogoje, pod katerimi se na teh sredstvih 
lahko pridobijo druge oblike lastnine, ureja zvezni zakon. 

Naravna bogastva, dobrine v splošni rabi ter gospodarska 
infrastruktura so v družbeni ali državni lastnini. 

Pod pogoji, ki jih določa zvezni zakon, so lahko posamezna 
sredstva gospodarske infrastrukture tudi v drugih oblikah 
lastnine. Na naravnih bogastvih in dobrinah v splošni rabi se 
lahko pridobi uporabna pravica pod pogoji, ki jih določa 
zakon. 

3. Občanom je zajamčena lastnina na kmetijskem zem- 
ljišču. 

4. Tuja oseba lahko pridobi lastninsko pravico pod pogoji, 
ki jih določa zvezni zakon. 

5. S 1. in 2. točko se nadomestijo 10. člen, prvi in drugi 
odstavek 12. člena in drugi odstavek 13. člena; s 3. točko se 
nadomestita tretji odstavek 80. člena ustave SFRJ in 2. točka 
amandmaja XXIII; s 4. točko se dopolni amandma XV k ustavi 
SFRJ. 

AMANDMA Ll (51) 

1. Lastnina in delo sta podlaga upravljanja, samoupravlja- 
nja in sodelovanja pri odločanju. 

Delavci imajo pravico do samoupravljanja oziroma do sode- 
lovanja pri odločanju na podlagi zakona, kolektivne pogodbe 
in statuta v skladu z načeli medodvisnosti pravic in obvez- 
nosti. 

2. S tem amandmajem se nadomestijo: 11. člen; prvi odsta- 
vek 13. člena; prvi in tretji odstavek 14. člena, 17., 20., 21. in. 
22. člen ustave SFRJ; 2. točka, prvi in drugi odstavek 3. točke, 
prvi odstavek 5. točke, drugi odstavek 6. točke in 7. točka 
amandmaja X k ustavi SFRJ. 

AMANDMA Lil (52) 

Nehajo veljati: drugi, četrti in peti odstavek 30. člena; 41., 
45., 46. in 60. člen; drugi odstavek 61. člena; prvi, tretji in 
četrti odstavek 104. člena; 129. in 130. člen; tretji odstavek 
194. člena ustave SFRJ; 12. točka amandmaja X; drugi odsta- 
vek 2. točke amandmaja XI. in 5. točka amandmaja XXIV 
k ustavi SFRJ. 

Alternativa: 
Temu amandmaju se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Nehata veljati amandma XVII in amandma XXXIII k ustavi 

SFRJ.« 

AMANDMA Lili (53) 

1. Sredstva za uresničevanje z ustavo in zakonom zajamč®' 
nih pravic ter določenih potreb in interesov družbe n0 
področjih izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, pokol' 
ninskega in invalidskega zavarovanja, socialnega varstvi 
socialne varnosti in na drugih področjih, ki so določena 
z ustavo in zakonom, se zagotavljajo v proračunu družben"; 
politične skupnosti, v družbenem skladu ali na drug način, K' 
ga določa zakon. 

Delovni ljudje in občani se imajo pravico svobodno organj" 
zirati zaradi zadovoljevanja njihovih osebnih in skupni*1 

potreb ter zagotavljati sredsteva za njihovo zadovoljevanje. . 
2. S tem amandmajem se nadomesti amandma XVI k ustav' 

SFRJ ter nehajo veljati 110. do 113. člen in drugi odstavi 
165. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA LIV (54) 

1. Zvezni zakon ureja kontrolo pravilnosti podatkov in zak°' 
nitosti razpolaganja s sredstvi pravnih oseb, finančno revizij0 

javnih odhodkov, zagotavljanje finančih podatkov o poslov^' 
nju pravnih oseb, kontrolo obračuna in plačila davkov, prl' 
spevkov in drugih dajatev ter položaj, delovanje in temelj® 
organizacije službe za opravljanje teh del. 

2. Nehajo veljati: drugi, tretji in četrti odstavek 77. čl«pa 

ustave SFRJ; 2. točka amandmaja XVIII, 3. točka amandmajf 
XXXI in 8. podtočka 1. točke amandmaja XXXIX k ustavi SFRJ 

AMANDMA LV (55) 

1. Občani in delovni ljudje so nosilci oblasti, ki jo uresničil: 
jejo z odločanjem na zborih, z referendumom in drugi")' 
oblikami osebnega izjavljanja ter po predstavnikih v skupš#' 
nah družbenopolitičnih skupnosti. 

Občani in delovni ljudje upravljajo druge družbene zadev® 
v skladu z načelom samoorganiziranja. 

2. S tem amandmajem se nadomestijo 88. do 91. člen ustav® 
SFRJ ter nehajo veljati amandma I in drugi odstavek 1. točK® 
in 2. točka amandmaja II k ustavi SFRJ. 

AMANDMA LVI (56) 

1. Sestavo, organizacijo in pristojnost skupščin in drug"1 

organov družbenopolitičnih skupnosti ureja ustava ozirom* 
statut in zakon. 

2. Občani in delovni ljudje volijo neposredno in s tajnlij1 

glasovanjem predstavnike v skupščine družbenopolitičnli1 

skupnosti. 
Kanidate za predstavnike v skupščine družbenopolitični'1 

skupnosti predlagajo in določijo občani in delovni ljudj®' 
politične organizacije ter druge oblike organiziranja in zdrU' 
ževanja na način, ki ga določa zakon. 

Kandidacijski postopek za izvolitev predstavnikov v skup5' 
čine družbenopolitičnih skupnosti se uredi tako, da se za 
tovi svobodno izkazovanje volje občanov in delovnih ljudi Pr 

predlaganju in določanju kandidatov. 
3. Volitve in odpoklic predstavnikov v skupščine družben^' 

političnih skupnosti se opravijo po postopku, ki ga dolo" 
zakon. 

4. Mandat predstavnikov v skupščinah družbenopolitični'' 
skupnosti traja štiri leta. 

Mandat predstavnikov v skupščinah družbenopolitični'' 
skupnosti je mogoče podaljšati oziroma skrajšati v sklad" 
z ustavo. 

5. Nezdružljive so funkcije predstavnikov v skupščini dru*' 
benopolitične skupnosti in z zakonom določene funkcij® 
v organih iste družbenopolitične skupnosti. 
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6. V družbenopolitični skupnosti se oblikuje izvršilni organ. 
'■ S 1. točko se nadomestijo 132., 144. in 145. člen; z 2. 

točko se nadomestijo 135. do 138. člen; s 3. točko se nadome- 
sti 142. člen; s 4. točko se nadomesti 134. člen; s 5. točko se 
Nadomesti 140. člen; s 6. točko se nadomesti 148. člen ter 
nehata veljati 141. člen ustave SFRJ in amandma XXVI 
k ustavi SFRJ. 

AMANDMA LVII (57) 
Neha veljati 147. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA LVIH (58) 

1. Občani so enaki glede pravic in dolžnosti ne glede na 
nacionalnost, raso, spol, jezik, veroizpoved, politično ali 
drugo prepričanje, socialno poreklo, rojstvo, izobrazbo, druž- 
beni položaj ali katerokoli drugo osebno lastnost. 

2. Smrtno kazen je mogoče izjemoma predpisati in izreči le 
*a najhujše oblike kaznivih dejanj, storjenih med vojnim sta- 
njem ali ob neposredni vojni nevarnosti. 
Alternativa k 2. točki: 

2. točka se črta. 
3. Nihče ne sme biti izpostavljen mučenju ali okrutnemu, 

nečloveškemu ali poniževalnemu kaznovanju ali ravnanju. 
Prepovedano je na katerikoli osebi brez njenega soglasja 

opravljati medicinske ali znanstvene poskuse. 
4. Človekova zasebnost je nedotakljiva. 
5. Le z zakonom je mogoče predpisati, da se samo na 

Podlagi sodnega sklepa lahko odstopi od načela nedotakljivo- 
sti tajnosti pisma in drugih sredstev občevanja, če je to nujno 
*a vodenje kazenskega postopka ali za varnost države. 

6 Zajamčeni sta svoboda vesti in veroizpovedi. 
Verske skupnosti se lahko ukvarjajo z gospodarsko in 

drugo dejavnostjo pod pogoji, ki jih določa zakon. 
Verske skupnosti se ne smejo ukvarjati s politično dejav- 

nostjo in ne smejo ustanavljati političkih organizacij. 
7. Zajamčeno je varstvo osebnih podatkov. 
Zbiranje, obdelavo in namen uporabe osebnih podatkov 

Ufeja zakon. 
Uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njiho- Vega zbiranja je prepovedana. 
8. Zajamčeni sta svoboda političnega organiziranja in delo- 

vanja. 
Prepovedana sta politično organiziranje in delovanje, 

usmerjena na: nasilno spremembo ureditve, določene 
* ustavo, ogrožanje ozemeljske celovitosti in neodvisnosti 
države, kršenje s to ustavo zajamčenih svoboščin in pravic 
človeka in občana, razpihovanje nacionalnega, resnega in 
verskega sovraštva in nestrpnosti. 

9. Zajamčena je svoboda sindikalnega organiziranja in de- 
lovanja. 

10. Na podlagi dela ima vsak pravico do zaslužka v skladu 
z zakonom in kolektivno pogodbo, vendar najmanj v višini, ki 
Ugotavlja njegovo materialno in socialno varnost. 

11. Pravica delavcev do socialnega zavarovanja, določena 
2 ustavo in zakonom, se zagotavlja z obveznim zavarovanjem 
v skladu z zakonom. 

12. Na stanovanju v družbeni in državni lastnini lahko 
obstaja stanovanjska pravica pod pogoji, ki jih določa zakon. 

13. S 1. točko se nadomesti prvi odstavek 154. člena; z 2. 
točko se nadomesti drugi odstavek 175. člena; s 3. točko se 
dopolni 179. člen; s 4. točko se dopolni 185. člen; s 5. točko se 
nadomesti drugi odstavek 185. člena; s 6. točko se nadomesti 
Prvi stavek prvega odstavka 174. člena in dopolni 174. člen; 
|7,. 8. in 9. točko se dopolni III. poglavje drugega dela ustave 
^FRj; z io. točko se dopolni 159. člen ustave SFRJ; z 11. 
točko se nadomesti prvi stavek prvega odstavka 163. člena; 
J 12. točko se nadomesti prvi odstavek 164. člena ustave 
SFRJ. 

AMANDMA LIX (59) 

1- Sodno funkcijo opravljajo redna sodišča kot organ 
državne oblasti. 
. Redna sodišča so pri opravljanju sodne funkcije neodvisna ln sodijo po ustavi in zakonu. 

Odločanje o sporih iz medsebojnih razmerij strank, ki jih 
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one samostojno urejajo ali ki izhajajo iz pravic, s katerimi 
prosto razpolagajo, lahko stranke zaupajo arbitraži, poravnal- 
nemu svetu, razvodišču ali drugemu sodišču, če z zakonom ni 
določeno, da odločajo o določenih vrstah sporov redna so- 
dišča. 

Pristojnost, sestavo in organizacijo arbitraž, poravnalnih 
svetov, razsodišč in drugih sodišč, postopek pred temi sodišči 
ter način izvolitve in razrešitve sodnikov določa akt o ustano- 
vitvi sodišča v skladu z zakonom. Posamezne vrste teh sodiSč 
za sojenje o določenih vrstah sporov se lahko ustanovijo tudi 
z zakonom. 

2. Sodnike in občane, ki sodelujejo pri sojenju v rednem 
sodišču, voli in razrešuje skuščina družbenopolitične skupno- 
sti, določena z ustavo oziroma zakonom. 

Sodniki rednih sodišč se izvolijo brez omejitve trajanja 
mandata. 

3. Javno tožilstvo opravlja svojo funkcijo po ustavi in za- 
konu. 

4. S 1. točko se nadomestijo: drugi odstavek 92. člena; 217. 
in 219. člen; 223. do 226. čien; z 2. točko se nadomestijo prvi, 
tretji in četrti odstavek 230. člena; s 3. točko se nadomesti 
drugi odstavek 235. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA LX (60) 

1. Temelji enotnega jugoslovanskega trga so: 
— enotni davčni sistem in skupni temelji davčne politike. 
2. S tem amandmajem se nadomesti druga alinea 1. točke 

amandmaja XXXI k ustavi SFRJ. 
Alternativa celotnega amandmaja 60: 
Ta amandma se črta. 

AMANDMA LXI (61) 

1. Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin so v mejah svojih pravic in 
dolžnosti odgovorne za enotno izvajanje in spremljanje izva- 
janja politike in za izvrševanje zveznih zakonov ter drugih 
predpisov in splošnih aktov s področja monetarnega, kredit- 
nega in deviznega sistema. Narodna banka Jugoslavije, 
narodne banke republik in narodni banki avtonomnih pokra- 
jin so v mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorne za stabil- 
nost valute ter za splošno likvidnost plačevanja v državi in 
nasproti tujini. 
Alternativa k 1. točki: 
Ta točka se črta. 

2. Narodno banko Jugoslavije vodi guverner, ki je za svoje 
delo in za delo banke odgovoren Skupščini SFRJ. 

V Narodni banki Jugoslavije se oblikuje Svet narodne banke 
Jugoslavije, ki ga voli Skupščina SFRJ izmed znanstvenikov 
in strokovnjakov iz vseh republik in obeh avtonomnih po- 
krajin. 

3. S 1. točko se nadomestita tretji odstavek 2. točke in 3. 
točka amandmaja XXXV; z 2. točko se nadomestita tretji 
odstavek 263. člena ustave in 6. točka amandmaja XXXV 
k ustavi SFRJ. 
Alternativa celotnega amandmaja 61: 
Ta amandma se črta. 

AMANDMA LXII (62) 

1. Prihodke federacije sestavljajo carine, davki In drugi 
izvirni prihodki, ki jih določa zvezni zakon. 

2. S tem amandmajem se nadomestita drugi odstavek 279. 
člena ustave SFRJ in 2. točka amandmaja XXXVIII k ustavi 
SFRJ. 
Alternativa celotnega amandmaja 62: 
Ta amandma se črta. 

AMANDMA LXIII (63) 

1. Federacija po zveznih organih: 
(1) ureja davčni sistem in zagotavlja izvrševanje zveznih zako- 
nov, ki določajo prihodke federacije; določa skupne temelje 
davčne politike; 

Alternativa k (1) podtočki: 
(1) ureja temelje davčnega sistema — vire, vrste, zavezance 
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in osnove davkov, vrste davčnih stopenj, davčne oprostitve in 
olajšave — in določa skupne temelje davčne politike; 

(2) ureja združevanje občanov v društva, družbene organi- 
zacije in politične organizacije, ki se ustanavljajo za območje 
SFRJ; 

(3) ureja sistem premoženjskega in osebnega zavarovanja. 
2. S (1) podtočko tega amandmaja se nadomestijo: drugi in 

tretji odstavek 264. člena in drugi odstavek 265. člena, 2. 
točka amandmaja XXXI in (5) podtočka 1. točke amandmaja 
XXXIX; z (2) podtočko se nadomesti zadnji stavek (1) pod- 
točke 1. točke amandmaja XXXIX k ustavi SFRJ; s (3) pod- 
točko se v 5. točki prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ 
nadomestijo besede: »temelje sistema premoženjskega in 
osebnega zavarovanja«. 

Alternativa k 2. točki: 
Doda se nov odstavek, ki se glasi: 
»V tretjem odstavku 274. člena se za besedo: »carin« 

dodajo besede: »davkov, ki so prihodek federacije,«. 
Alternativa celotnega amandmaja 63: 
Ta amandma se črta. 

AMANDMA LXIV(64) 

1. Zvezni zbor sestavlja po trideset delegatov (poslancev) 
— občanov iz vsake republike in po dvajset delegatov (poslan- 
cev) iz vsake avtonomne pokrajine. 

Alternativa k prvemu odstavku: 
Zvezni zbor sestavlja 220 delegatov (poslancev), ki se kot 

predstavniki občanov volijo v sorazmerju s številom občanov 
z volilno pravico, s tem da je iz vsake republike najmanj po 20, 
iz vsake avtonomne pokrajine pa po 10 delegatov (poslancev). 

Volilno enoto v republikah in avtonomnih pokrajinah za 
delegate (poslance) za Zvezni zbor določa zakon. 

Volitve in odpoklic delegatov (poslancev) za Zvezni zbor 
ureja zvezni zakon. 

Delegate (poslance) za Zvezni zbor volijo občani v volilni 
enoti neposredno, s splošnim in tajnim glasovanjem. 

2. Zvezni izvršni svet sprejema ukrepe za uresničevanje 
določene razvojne in ekonomske politike. 

3. S 1. točko se nadomesti 1. točka amandmaja XL; z 2. 
točko se dopolni 347. člen ustave SFRJ in neha veljati 
amandma V k ustavi SFRJ. 

AMANDMA LXV (65) 

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

(1) določa razvojno politiko (družbeni plan Jugoslavije) in 
strategijo znanstvenega in tehnološkega razvoja; 

Alternativa k (1) podtočki: 
Črtata se ta podtočka in (1) podtočka 3. točke amandmaja 

XL k ustavi SFRJ. 
(2) sprejema zvezne zakone, ki urejajo odnose na področ- 

jih: monetarnega sistema, emisije denarja, deviznega sistema, 
zunanjetrgovinskega prometa ter kreditnih in drugih ekonom- 
skih odnosov s tujino; oblikovanja denarnih in deviznih rezerv 
ter razpolaganja z njimi, kadar je to pomembno za vso državo; 
carinske in izvencarinske zaščite, družbene kontrole cen pro- 
izvodov in storitev; kreditiranja in drugih oblik spodbujanja 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin; omejitve trga ter svobodnega prometa 
blaga in storitev; temeljev, oblik in načinov kompenzacij; 
davčnega sistema: obveznega združevanja gospodarskih 
organizacij, ki opravljajo kot enotni tehnološki sistemi dejav- 
nosti na področju elektrogospodarstva, železniškega prometa 
in poštnega, telegrafskega in telefonskega prometa, obvez- 
nega združevanja gospodarskih in drugih organizacij v skup- 
nosti ter druge oblike povezovanja in sodelovanja tudi na 
drugih področjih, kadar je tehnološka enotnost sistemov na 
teh področjih pomembna za vso državo; sistema in virov 
sredstev za financiranje federacije; 

(3) določa skupno devizno in monetarno politiko ter skupne 
temelje davčne politike. 

Alternativa k (3) podtočki: 
Črtajo se besede: »skupno devizno in monetarno politiko«. 
(4) določa za vsako leto skupni obseg proračunskih odhod- 

kov federacije; določa skupni obseg sredstev za financiranje 
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JLA za obdobje, za katero se sprejema srednjeročni družbeni 
plan Jugoslavije. 

Alternativa k (4) podtočki: 
Besede: »srednjeročni družbeni plan Jugoslavije« se nad"' 

mestijo z besedami: »plan razvoja, izgradnje in opremljanj8 

JLA«. 
2. S tem amandmajem se nadomestita (2) in (3) podtočka 3 

točke amandmaja XL in neha veljati 2. točka amandmaja XL 
k ustavi SFRJ. 

Alternativa celotnega amandmaja 65: 
Ta amandma se črta. 

AMANDMA LXVI (66) 

Nehata veljati 1. točka in drugi odstavek 2. točke amand' 
maja XLI k ustavi SFRJ, ki določata vlogo Socialistične zvez® 
pri predlaganju izvolitve in razrešitve člana Predsedstvi 
SFRJ. 

AMANDMA LXVII (67) 

Nehajo veljati: 131. in 374. člen; 13. točka 285. člena in pe'i 
odstavek 1. točke amandmaja II k ustavi SFRJ; v 3. toč*1 

prvega odstavka 281. člena se črt&jo besede: »določa načel8 

o položaju, pravicah in dolžnostih družbenega pravobranilc8 

samoupravljanja«, v 9. točki 283. člena in v 3. točki 288. člen8 

ustave SFRJ pa se črtajo besede: »imenuje in razrešuje zvez- 

nega družbenega pravobranilca samoupravljanja«. 

AMANDMA LXVIII (68) 

1. Če pristojni organi ne izvršujejo zveznega zakona, dru- 
gega predpisa ali splošnega akta ali ne zagotavljajo njegO' 
vega izvrševanja, opozori zvezni upravni organ na to ustrezn® 
republiške oziroma pokrajinske upravne organe in zahteva' 
da sprejmejo v določenem roku ustrezne ukrepe, s katerimi s® 
zagotavlja njegovo izvrševanje. Zvezni upravni organ obves'1 

o tem hkrati Zvezni izvršni svet. . 
Če se kljub opozorilu in sprejetim ukrepom ne zagotov 

izvrševanje zveznega zakona, drugega predpisa ali splošneg8 

akta, zagotovi Zvezni izvršni svet neposredno njegovo izvrše' 
vanje in hkrati o tem obvesti Skupščino SFRJ. 

2. Zvezni izvršni svet ima do odločbe Ustavnega sodišč8 

Jugoslavije oziroma drugega pristojnega organa pravico 
zadržati izvršitev protiustavnega ali protizakonitega predpis8 

ali drugega splošnega akta ali dejanje izvršilnega ali upra*J' 
nega organa družbenopolitične skupnosti, s katerim se spo"' 
kopava enotni jugoslovanski trg ali odvzemajo ali omejuje)® 
z ustavo SFRJ zajamčene svoboščine, pravice in dolžnost 
človeka in občana ali spodkopava z ustavo SFRJ določen8 

ureditev. 
Kadar Zvezni izvršni svet zadrži izvršitev predpisa ali dru' 

gega splošnega akta oziroma dejanja, mora takoj zače< 
postopek pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije oziroma drU' 
gim pristojnim sodiščem. 

3. S 1. točko se nadomesti 3. točka amandmaja XXXVII, z i 

točko pa se dopolni amandma XXXVII k ustavi SFRJ. 
Alternativa celotnega amandmaja 68: 
Ta amandma se črta. 

AMANDMA LXIX (69) 

1. Ustavno sodišče Jugoslavije odloča, ali je statut ali 
splošni akt politične organizacije, družbene organizacije £ 
društva v soglasju z ustavo SFRJ ali v nasprotju z zvezni'" 
zakonom. 

2. S tem amandmajem se dopolni 375. člen ustave SFRJ- 
Alternativa celotnega amandmaja 69: 

Ta amandma se črta. 

AMANDMA LXX (70) 

1. Zvezni zbor lahko odloči, da se začne postopek za spr0 

membo ustave SFRJ na podlagi mnenja skupščin republik ! 
avtonomnih pokrajin oziroma mnenja skupščin repub1' 
o predlogu, da se začne posotpek za spremembo usta* 
SFRJ. 
 t  
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2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 400. 
člena ustave SFRJ. 

Alternativa celotnega amandmaja 70: 
Ta amandma se črta. 

AMANDMA LXXI (71) 

1. V drugi, tretji in četrti alinei 267. člena ustave SFRJ se 
dodata za besedami: »samoupravnim interesnim skupno- 
stim« (v različnih sklonih) besedi: »družbenim skladom«, 
v drugi in tretji alineji pa se besedi: »družbena sredstva« (v 
različnih sklonih) nadomestita z besedo: »sredstva«. 

V drugem in četrtem odstavku amandmaja XXXII k ustavi 
SFRJ se besede: »v korist samoupravne interesne skupnosti 
ali druge oblike samoupravnega organiziranja« nadomestijo 
z besedami: »v korist družbenega sklada ali druge oblike 
organiziranja«. 

2. V prvem odstavku 97. člena, v četrtem odstavku 116. 
člena in v 326. členu se besedi: »družbenopolitičnih organiza- 
cij« (v različnih sklonih) nadomestita z besedami: »političnih 

in družbenih organizacij«; v prvem odstavku 124. člena se 
besede: »sindikati in druge družbenopolitične« nadomestijo 
z besedama: »sindikati, politične«; v peti alinejf drugega 
odstavka 244. člena ustave SFRJ se besede: »družbenopoli- 
tičnih in drugih družbenih organizacij« nadomestijo z bese- 
dami: »sindikatov, političnih organizacij, družbenih organi- 
zacij«. 

AMANDMA LXXII (72) 

Za izvedbo amandmajev XLIX do LXXI k ustavi SFRJ bo 
sprejet ustavni zakon. 

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

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

Ustavni zakon se razglasi in začne veljati hkrati z amand- 
maji XLIX do LXXII k ustavi SFRJ. 

/ 
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OBRAZLOŽITEV 

OSNUTKA AMANDMAJEV K USTAVI SFRJ 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je sprejel na seji dne 15. in 16. 
marca 1990 odlok, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ na podlagi sprejetih predlogov Zveznega izvrš- 
nega sveta ter Skupščine SR Bosne in Hercegovine, 16. maja 
1990 pa je določil osnutek amandmajev k ustavi SFRJ in ga 
dal v javno razpravo do 15. junija 1990. Zvezni zbor je sklenil, 
naj se pošiljajo pripombe, predlogi in sugestije iz javne raz- 
prave neposredno Komisiji Skupščine SFRJ za ustavna vpra- 
šanja. 

I. GLAVNI CILJI IN ZASNOVA 
OSNUTKA AMANDMAJEV  

1. S predlaganimi spremembami naj bi se uvedel pluralizem 
lastninskih oblik ter odpravile ustavne ovire za nadaljnje razvi- 
janje gospodarske reforme; vzpostavil politični sistem z zna- 
čilnostmi, ki zagotavljajo poglabljanje in bogatenje demokra- 
tičnih odnosov ter širjenje svoboščin in pravic človeka in 
občana, med drugim tudi svobode političnega združevanja in 
organiziranja; usposobila jugoslovanska federacija, da učin- 
koviteje zagotavlja uresničevanje njenih funkcij, določenih 
z ustavo. 

Osnutek amandmajev je v predlogih konsistenten ter 
pomeni v tem smislu enotno zasnovo. 

2. Z osnutkom amandmajev k ustavi SFRJ so predlagane 
take spremembe, ki zagotavljajo: večjo samostojnost gospo- 
darskih subjektov pri opravljanju gospodarske dejavnosti 
v vseh oblikah lastnine; ustrezen položaj človeka v družbeno- 
ekonomskih odnosih; enakopravnost vseh oblik lastnine ter 
učinkovitejši način zadovoljevanja skupnih potreb in intere- 
sov delovnih ljudi in občanov. Širijo in popolneje se varujejo 
svoboščine in pravice človeka in občana ter zagotavljata 
neodvisnost in samostojnost pravosodnih institucij. S spre- 
membami na področju skupščinskega sistema se opušča 
unificirana organizacija skupščin ter omogoča smotrnejše, 
učinkovitejše in odgovornejše delovanje predstavniških teles 
v pogojih političnega pluralizma, zagotavljata samostojnost in 
odgovornost izvršilnih in upravnih organov pri izvajanju poli- 
tike in izvrševanju zakonov. Predlagane spremembe zagotav- 
ljajo tudi učinkovitejše delovanje jugoslovanskega trga ter 
krepitev odgovornosti organov federacije za vodenje makro- 
ekonomske politike ne le na področju ekonomskih odnosov 
s tujino in na monetarnem področju, pač pa tudi na fiskalnem 
oziroma davčnem področju. Amandmaji ustvarjajo pogoje 
tudi za to, da se v federaciji učinkoviteje odloča o vprašanjih 
skupnega pomena, da dobijo zvezni organi popolnejša poo- 
blastila in odgovornost za dosledno izvajanje ustave SFRJ, 
zveznih zakonov in drugih aktov ter politike, ki jo določa 
Skupščina SFRJ. 

3. Predlagani amandmaji s področja družbenoekonomske 
ureditve pomenijo nadaljevanje sprememb gospodarskega 
sistema, ki so se začele z amandmaji k ustavi SFRJ iz leta 
1988, odpravljanje ustavnih omejitev ter ustvarjanje nujnih 
pogojev za uspešnejše poslovanje in odločnejše izvajanje 
gospodarske reforme. 

Predlagane spremembe izhajajo iz tega, da zahteva nov 
gospodarski sistem, zasnovan na blagovni proizvodnji, trgu, 
podjetništvu, pluralizmu lastninskih oblik, samostojnosti in 
enakopravnosti gospodarskih subjektov tudi spremembo 
vloge države, pri čemer se po eni strani bistveno zožujejo 
pooblastila državnih organov v skladu z nadaljnjim osamosva- 
janjem gospodarskih subjektov, po drugi strani pa se v teh 
okvirih uvajajo tista pooblastila državnih organov, ki so nujna 
za zagotavljanje in varstvo tržnega mehanizma ter legalnega, 
uspešnega in stabilnega gospodarjenja. 

Lastninska razmerja, upravljanje in samoupravljanje se ure- 
jajo popolnoma drugače kot je sedaj urejeno z ustavo SFRJ. 
Osnutek amandmajev namreč presega dosedanji monizem 
lastninskih razmerij ter ideologizirano, nerealno, ekonomsko 
neučinkovito in nesmotrno opredelitev tako družbene last- 
nine kot tudi samoupravljanja, odpravlja omejitve obsega 
lastninskih pravic ter uvaja pluralizem lastninskih oblik. 

Sodoben model tržnega gospodarstva zahteva pluralistično 

lastninsko strukturo in rešitve, ki bodo kompatibilne tudi 
z rešitvami iz držav tržnega gospodarstva, zahteva tudi poo- 
blastila federacije in delitev pristojnosti organov federacije, 
da bi se uspešneje vodila makroekonomska politika. 

Poleg zajamčenja enakopravnosti vseh lastninskih oblik 
določa osnutek amandmajev tudi svobodo gospodarske in 
druge dejavnosti v vseh oblikah lastnine. 

4. S spremembami v političnem sistemu je predvsem dolo- 
čeno, da so izhodišče in temeljni subjekti političnega sistema 
občani, njihove svoboščine in pravice, med drugim tudi svo- 
boda združevanja ter političnega in sindikalnega organizira- 
nja in delovanja. 

Glavni razlogi za spremembe ustave SFRJ v političnem 
sistemu izhajajo iz potrebe, da se ustvarijo širši ustavni temelji 
za demokratično izražanje svoboščin in pravic človeka in 
občana ter da se zagotovijo demokratični pogoji za svobodno 
izražanje mnenj, ustvarjalno delovanje in uresničevanje vseh 
pravic in svoboščin človeka. 

Z ustavnimi spremembami se odpravljajo vsi politični 
monopoli ter določajo ustavni pogoji, da temelji legitimnost 
odločanja samo na zaupanju občanov, izkazanem na svobod- 
nih in demokratičnih volitvah. 

V osnutku amandmajev je na nov način urejen položaj 
človeka posameznika. V procesu odločanja nastopa človek 
posameznik kot politični subjekt - občan. To ima važne 
posledice za mnoge predlagane rešitve. Zaradi takega polo- 
žaja posameznika je z osnutkom amandmajev predlagano, da 
se dosedanji ustavni spisek pravic in svoboščin človeka in 
občana precej razširi ter da se uvrstijo v ustavo SFRJ vse 
civilne in politične pravice, ki jih vsebuje spisek civilizacijskih 
pravic in svoboščin v današnjem svetu - od zajamčenja 
pravice do človekove zasebnosti do svobode političnega 
organiziranja in delovanja. 

Z osnutkom amandmajev se predlaga odprava do sedaj zelo 
poudarjenih nerealnih opredelitev ter pripomore k širjenju 
svoboščin in k uveljavljanju znanja, strokovnosti, zasebne 
ustvarjalnosti, pa tudi k ustvarjanju družbenega ozračja za 
ustvarjalnost, ekonomsko učinkovitost in smotrnost. 

5. Zaradi vodenja boljše in učinkovitejše makroekonomske 
politike je v osnutku amandmajev predlagano, da ureja 
Skupščina SFRJ davčni sistem in da določa temelje davčne 
politike ter da bo postopek zagotavljanja izvrševanja ustave 
SFRJ, zveznih zakonov in drugih predpisov smotrnejši in 
učinkovitejši glede na sedanji z ustavo predpisani postopek. 
Brez teh sprememb ni mogoče uvesti bolj tržne in učinkovite 
ekonomije Jugoslavije niti zagotoviti dosledne uporabe zvez- 
nih predpisov na območju celotne Jugoslavije. 

Predlagana rešitev na področju davčnega sistema in 
davčne politike je izraz spoštovanja zakonomernosti razvoja 
proizvajalnih sil, zlasti visoke tehnologije, ki imperativno zah- 
tevajo, da sta urejanje davčnega sistema in določanje teme- 
ljev davčne politike med vprašanji, o katerih se odloča na 
ravni jugoslovanske skupnosti. 

Predlagane spremembe so prispevek k usposabljanju fede- 
racije, da uresničuje svoje funkcije uspešneje kot do sedaj, ne 
da bi se pri tem spremenila njen temeljni, z ustavo določeni 
položaj in fiziognomija. Z njihovo uvrstitvijo v ustavo SFRJ se 
namreč ne vzpostavlja federacija kot skupnost, ki je hierar- 
hično nadrejena federalnim enotam. 

Ustavno in zakonito delovanje zveznih organov v zvezi 
z izvrševanjem zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov 
je pravzaprav nujen in dejaven način zagotavljanja enako- 
pravnosti ljudi ter narodov in narodnosti v Jugoslaviji oziroma 
njihovih republik in avtonomnih pokrajin ter pomeni ravnanje 
po zakonitostih življenja v večnacionalni skupnosti. 

6. Osnutek amandmajev vsebuje dve vrsti določb. Prve so 
določbe, s katerimi se predlagajo nove ustavne rešitve, druge 
pa določbe, s katerimi prenehajo veljati ustrezne ustavne 
določbe - za katere ni dano nadomestilo. Med njimi so važne 
predlagane spremembe - kot je na primer opuščanje določb 
o družbenem planiranju in o družbenem planu Jugoslavije, ki 
jih vsebuje v alternativi amandma Lil. 

7. V osnutku amandmajev so trije pristopi k predlaganim 
spremembam, s katerimi se določajo funkcije federacije na 
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področju davčne politike ter razporejajo pooblastila med 
Skupščino SFRJ. Zveznim izvršnim svetom in Narodno banko 
Jugoslavije. 

Po enem pristopu so vse spremembe, predlagane v temelj- 
nih rešitvah, nujne za razvijanje ekonomske in družbene re- 
forme. 

Po drugem pristopu, izkazanem v alternativah k posamez- 
nim delom amandmajev, spremembe niso nujne v tolikšnem 
obsegu kot je dan v temeljnih rešitvah, pa naj bi bile spre- 
membe na teh dveh področjih le v obsegu, ki je predlagan 
v alternativah. Mnenje je, da bi se tudi s spremembami 
v tolikšnem obsegu federacija usposobila, da uspešneje ures- 
ničuje svoje z ustavo določene funkcije ter da uspešno vodi 
makroekonomsko politiko. 

Po tretjem pristopu, izkazanem v alternativah k vsem 
amandmajem, ki se nanašajo na federacijo, se lahko izpeljejo 
ekonomske in družbene reforme tudi brez predlaganih ustav- 
nih sprememb na tem področju, pa zato spremembe sedaj 
niso nujne. Poudarja se, da tudi niso sprejemljive spremembe, 
ki so predlagane v temeljnih rešitvah, ker se z njimi spreminja 
določena narava jugoslovanske federacije. 

8. Pri koncipiranju osnutka amandmajev k ustavi SFRJ je 
bila upoštevana opredelitev, da je treba sprejeti novo ustavo 
SFRJ, s čimer bi bile izpeljane celovite ustavne spremembe. 

II. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH 
AMANDMAJEV 

AMANDMA XLIX/49/ 
(Temeljna načela ustave SFRJ) 

Z amandmajem 49 je predlagano prenehanje veljavnosti II., 
III. razen sedemnajstega odstavka, ki se nanaša na spodbuja- 
nje hitrejšega razvoja proizvajalnih sil v gospodarsko manj 
razvitih republikah in avtonomnih pokrajinah, IV., VIII. in X. 
oddelka temeljnih načel ustave SFRJ. 

Predlog, da nehajo veljati ti oddelki temeljnih načel ustave 
SFRJ, upošteva argumentirano zahtevo, da se ustavno bese- 
dilo reši vsebine, ki ni izkazana v obliki preambule in z norma- 
tivnimi določbami. Temelji na dejstvu, da je vsebina na novo 
predlaganih ustavnih rešitev (s katerimi se uvajata pluralizem 
testninskih oblik namesto monizma družbene lastnine in plu- 
ralizem namesto političnega monizma ter določa, da je name- 
sto kolektiva občin izhodišče in temeljni subjekt sistema) 
v nasprotju z vsebino oddelkov temeljnih načel, katerih prene- 
hanje veljavnosti je predlagano. 

Z alternativo je predlagano prenehanje veljavnosti vseh 
oddelkov temeljnih načel, razen I. oddelka. Ta predlog je 
v skladu z argumentirano zahtevo, da vsebuje ustava le pre- 
ambulo in normativni del. Toda to ni sprejeto kot temeljna 
rešitev, ker na novo predlagane ustavne rešitve niso 
v nasprotju z vsebino. V., VI., VII. in IX. oddelka temeljnih 
načel. 

To, da sedemnajsti odstavek III. oddelka temeljnih načel ne 
Preneha veljati, je tudi sestavni del alternative k temu amand- 
maju. Če bo sprejeta alternativa, se bo postavilo tudi vpraša- 
nje , da morda ostanejo oziroma se nadomestijo tudi posa- 
mezni drugi odstavki iz temeljnih načel. 

Predlagano je, naj ostane I. oddelek, ker določa motive 
združitve v skupno državo, naravo jugoslovanske federacije 
ter temeljne cilje in interese, ki se v njej uresničujejo. 

V razpravi o tem amandmaju je bilo predlagano, naj tudi I. 
oddelek neha veljati, s tem da naj se napiše namesto njega 
Preambula, v kateri bodo izkazani narava jugoslovanske fede- 
racije ter cilji in interesi, ki bi se v njej uresničevali. Predlog ni 
bil sprejet, ker je bilo ocenjeno, da to zahteva obširnejšo 
razpravo in več časa ter da te spremembe ni mogoče opraviti 
v tej fazi ustavnih sprememb. Ta predlog je lahko zadeva 
vsestranske razprave in ocenjevanje ob sprejetju nove ustave 
SFRj, Predlagano je bilo, da se ta oddelek dopolni tako, da se 
določi, da Socialistična federativna republika Jugoslavija ni le 
skupnost narodov in narodnosti, ter delovnih ljudi, pač pa 
tudi občanov. Predlog ni bil sprejet, ker taka dopolnitev I. 
oddelka ni nujna. V 1. členu ustave SFRJ je določeno, da je 
Socialistična federativna republika Jugoslavija skupnost vseh 

občanov. To je določeno tudi v več novih predlaganih amand- 
majih k ustavi SFRJ. 

AMANDMA L (50) 
(Lastninska razmerja) 

1. Pogoj za tržno gospodarstvo ter za vključevanje naše 
ekonomije in naše družbe v evropska in svetovna gibanja je 
konstituiranje lastninskih razmerij, ki bodo zagotavljala svo- 
bodno opravljanje gospodarske dejavnosti na podlagi lastnin- 
skega pluralizma in enakopravnost vseh oblik lastnine. 

Z uresničevanjem teh globalnih ciljev je mišljeno, da se na 
področju lastninskega kompleksa: omogoči lastninska moti- 
vacija za produktivno delo in smotrno gospodarjenje (optima- 
lizacija dobička); odpravi monopolni položaj družbene last- 
nine v primerjavi z drugimi oblikami lastnine; določijo temelji 
za vzpostavitev družbene lastnine na blagovno- premoženj- 
skih značilnostih oziroma njena preobrazba kot družbeno- 
ekonomske in nelastninske kategorije v lastninsko pravico 
z opredelitvijo nosilcev pravic in obveznosti; ustvarijo pogoji 
za tako preobrazbo družbene lastnine v družbeni kapital, ki 
bo omogočila privatizacijo, ko je to res nujno za oblikovanje 
ekonomsko učinkovite družbe; uvrstijo rešitve, s katerimi se 
bo ob popolnem spoštovanju trga in ekonomskih zakonitosti 
preprečila taka preobrazba družbene lastnine, ki bi vodila 
v njeno nekontrolirano in ekonomsko neupravičeno preliva- 
nje v zasebno lastnino in porabo. 

2. Predlagane rešitve odpravljajo tisto, kar je oviralo razvoj 
lastninskih razmerij v skladu z zatevami tržnega gospodar- 
stva, ustvarjajo širok prostor za uvedbo razvejane konfigura- 
cije lastninskih oblik z različnimi oblikami lastnine v posamez- 
nih delih gospodarske strukture ter možnost njihove preo- 
brazbe iz ene oblike v drugo obliko lastnine. 

3. V ta namen so v prvem odstavku 1. točke zajamčene: 
družbene, državna, zadružna, zasebna lastnina, določeno pa 
je tudi, da se lahko z zveznim zakonom določijo tudi druge 
oblike lastnine. 

S to rešitvijo so nominirane oblike lastnine; ne po njihovem 
pomenu niti po obsegu njihove udeležbe v lastninski strukturi 
družbe. Nominirane so zaradi izkazovanja enakopravnosti 
vseh oblik lastnine ter poudarjanja njihove premoženjsko- 
pravne narave. 

Toda v razpravi so se nekateri zavzemali, da se zajamči 
z ustavo lastninska pravica brez navajanja oblik lastnine, vse 
oblike lastnine pa določijo z zveznim zakonom. Ta rešitev je 
sprejeta v pravnih sistemih posameznih držav razvitega trž- 
nega gospodarstva. Toda ocenjeno je bilo, da bi se s sprejet- 
jem tega lahko ustvaril vtis prikrite likvidacije družbene last- 
nine, ki je naša realnost (kot kategorija je edino znana v naši 
ustavi), z izrečenim navajanjem vseh oblik lastnine pa je 
mišljeno, da ima družbena lastnina kot tudi vse druge oblike 
lastnine blagovno-premmoženjsko naravo, da ni samo druž- 
benoekonomska kategorija, pač pa tudi lastninska pravica. 

Predlagano je bilo, da se opusti ustavno normiranje druž- 
bene lastnine kot posebne oblike lastnine, z obrazložitvijo, da 
je lahko na mnogih segmentih gospodarstva ovira pri uvaja- 
nju integralnega trga oziroma pri institucionalizaciji trga in 
vseh dejavnikov proizvodnje (blaga, delovne sile in kapitala). 
Toda to ni bilo sprejeto, ker je koncepcija družbene lastnine 
v amandmajih spremenjena glede na dosedanjo koncepcijo 
družbene lastnine, predvsem z opredelitvijo, da ima tudi ona 
premoženjsko naravo, da so lahko tudi pravne osebe nosilci 
lastninskih pravic ter da družbena lastnina nima monopol- 
nega položaja. Čeprav je taka koncepcija pomanjkljiva, nudi 
z njo družbena lastnina določene večje možnosti od zasebne, 
pa tudi od zadružne lastnine, uresničujejo se določeni širši 
družbeni cilji (stabilnost družbe, enakopravnost ljudi, soci- 
alna varnost ljudi, socialna pravica in njeno zagotavljanje in 
drugo), pri tem pa se ne ogrožata ekonomska učinkovitost in 
smotrna uporaba, zlasti na nekaterih področjih. 

Nekateri so se tudi zavzemali, da se poleg ohranjanja druž- 
bene lastnine v ustavi poda tudi njena definicija oziroma 
natančneje opredelijo njena vsebina, funkcije in pravni režim. 
Ocenjeno je bilo, da bi se s sprejetjem tega predloga še naprej 
ohranil primat družbene lastnine v primerjavi z drugimi obli- 
kami lastnine, to pa bi bilo hkrati v nasprotju z zahtevo po 
ustavni deregulaciji. 

Z drugim odstavkom se dosledno razvija načelo enakoprav- 
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nosti vseh oblik lastnine s tem, da se jamči svoboda opravlja- 
nja vseh gospodarskih in družbenih dejavnosti s sredstvi 
v vseh oblikah lastnine. Edina omejitev, ki je predvidena s to 
ustavo, se nanaša na (v skladu z rešitvijo iz drugega odstavka 
1. točke amandmaja XXI) prepoved opravljanja določenih 
dejavnosti z osebnim delom, ko to terja narava teh dejavnosti 
ali posebni družbeni interes. Svoboda opravljanja dejavnosti 
torej ni omejena glede na obliko lastnine na sredstvih, s kate- 
rimi se opravlja. 

V tretjem odstavku je poleg jamstva in enakega pravnega 
varstva vseh oblik lastnine opredeljena tudi rešitev o njihovi 
enakopravnosti, ki je v funkciji ustvarjanja enakih splošnih 
pogojev gospodarjenja za nosilce vseh oblik lastninske pra- 
vice. To pomeni, da se načelo enakopravnosti vseh oblik 
lastnine ne zagotavlja le na trgu, pač pa da država varuje 
enako pravice in obveznosti nosilcev lastninske pravice 
(glede omejitve, fiskalnih obremenitev in drugo). 

V četrtem odstavku je opredeljeno, da so lahko fizične in 
pravne osebe nosilci lastninskih pravic na vseh oblikah last- 
nine, med drugim tudi na družbeni, s čimer se odpravlja 
pojmovanje družbene lastnine kot nelastnine. V razpravi je 
bila posebej poudarjena zahteva, da se ob ustvarjanju možnih 
pogojev za preobrazbo družbene lastnine v druge različne 
oblike lastnine, zlasti v zasebno lastnino - hkrati določi tudi 
mehanizem za varstvo pred mogočimi zlorabami. V ta namen 
je bilo sugerirano, da se predpiše, da se sredstva v družbeni 
lastnini ne smejo odtujiti brez soglasja republik in delovnih 
kolektivov, ki jih upravljajo. Ocenjeno je bilo, da naj se to 
vprašanje ne uredi z ustavo, pač pa z zveznim zakonom, ki bo 
predpisal pogoje, pod katerimi se lahko pridobi na sredstvih 
v družbeni lastnini druga oblika lastnine. 

V prvem odstavku 2. točke je predpisano, da se z zveznim 
zakonom določijo pravice na sredstvih v družbeni in državni 
lastnini, pravice in obveznosti na teh sredstvih, hkrati pa tudi 
pogoji, pod katerimi se lahko na teh sredstvih pridobivajo 
druge oblike lastnine. S predpisovanjem teh pogojev je 
mogoče preprečiti tako preobrazbo družbene in državne last- 
nine, ki dovoljuje nekontrolirano in ekonomsko neupravičeno 
prelivanje družbene lastnine v zasebno lastnino in porabo. 

V drugem odstavku je ob upoštevanju pomena naravnih 
bogastev, dobrin v splošni rabi in gospodarske infrastrukture 
kot skupnega in splošnega pogoja dela in razvoja celotne 
družbe predvideno, da so vsa ta sredstva lahko samo v druž- 
beni ali državni lastnini. Izjema (vsebovana v tretjem 
odstavku) so lahko samo posamična sredstva gospodarske 
infrastrukture, in to le pod pogoji, ki jih določa zvezni zakon. 
Samo pod pogoji, ki jih določa zvezni zakon, so lahko ta 
sredstva tudi v drugih oblikah lastnine) zadružni, zasebni in 
drugih oblikah lastnine, ki jih določa zvezni zakon). 

V tretjem odstavku je določeno, da se lahko na naravnih 
bogastvih in dobrinah v splošni rabi pridobi uporabna pravica 
pod pogoji, ki jih določa zakon. Razumljivo je, da se lahko 
določijo ti pogoji tudi z zveznim zakonom v mejah 281. člena 
ter z republiškim in pokrajinskim zakonom. S tem da je 
omogočeno, da se pridobi uporabna pravica na naravnih 
bogastvih in dobrinah v splošni rabi pod pogoji, ki jih določa 
zakon, se ne uvaja nova lastninska (absolutna) pravica, pač 
pa, da se tudi na teh dobrinah lahko pridobijo določene 
pravice, ki imajo stvarnopravno naravo (koncesija, služnost, 
zakup in druge). 

S 3. točko so odpravljene meje lastninske pravice na kmetij- 
skem zemljišču, omgoča se tudi, da je zemljišče kot pogoj 
dela v funkciji tržnega gospodarstva in učinkovitejšega raz- 
voja proizvajalnih sil družbe. 

Ohranja se le možnost, da se z republiškim zakonom dolo- 
čijo meje lastninske pravice na gozdovih in gozdnih zemljiš- 
čih ter prepove lastninska pravica v mestih in naseljih mest- 
nega značaja ter na drugih območjih, ki so predvidena za 
stanovanjsko in drugo kompleksno graditev (81. člen). 

S 4. točko se dopolnjuje amandma XV k ustavi SFRJ tako, 
da se širi možnost za pridobitev lastninske pravice na vseh 
sredstvih (ne le na sredstvih, ki jih je vložilo oziroma ustvarilo 
podjetje, v katero so bila ta sredstva vložena), in to pod 
pogoji, ki jih določa zvezni zakon. 

AMANDMA Ll (51) 
UPRA VLJANJE, SAMOUPRA VLJANJE IN 
SODELOVANJE PRI ODLOČANJU 

Ustavne rešitve iz veljavnih določb ustave SFRJ so ovira,, da 
se z zveznimi zakoni poiščejo in določijo ustrezne rešitve za 
podjetja, ki poslujejo s sredstvi, na katerih obstajajo različne 
oblike lastnine. Onemogočajo tudi iskanje rešitev za to, da 
imajo pri gospodarjenju vse lastninske oblike enakopraven 
položaj in varstvo. Tudi pravica dela z družbenimi sredstvi, ki 
je uvedena, omejuje, da se položaj delavcev, ki delajo s sred- 
stvi v družbeni lastnini in s sredstvi, na katerih obstajajo 
mešane oblike lastnine, uredi na bolj ustrezen oziroma na 
tržnim pogojem ustreznejši način glede upravljanja dela in 
poslovanja, urejanja mesebojnih razmerij ter odločanja o do- 
hodku. 

V prvem odstavku tega amandmaja je določeno, da sta 
lastnina in delo podlaga upravljanja, samoupravljanja in sode- 
lovanja pri odločanju, v drugem odstavku pa je določeno, da 
imajo delavci pravico do samoupravljanja oziroma sodelova- 
nja pri odločanju na podlagi zakona, kolektivne pogodbe in 
statuta v skladu z načeli medodvisnosti pravic in obveznosti- 

Bistvo predlagane rešitve je v tem, da se samoupravljanje 
redefinira in postavi na realne in samotrne temelje ter da se 
opredelita upravljanje in sodelovanje pri odločanju. To je 
v skladu s pluralizmom lastninskih oblik, ki se uvajajo 
z amandmajem L (50). 

S tem se nadomešča vrsta členov ustave SFRJ, ki sedaj 
natančno urejajo samoupravne pravice in položaj človeka 
v združenem delu. 

V razpravi o tem amandmaju je bilo opozorjeno, da je lahko 
le družbena lastnina podlaga samoupravljanja, ne pa tudi 
druge oblike lastnine oziroma da so lahko druge oblike last- 
nine le podlaga za upravljanje in sodelovanje pri odločanju. 
Tega ni bilo mogoče sprejeti, ker bodo v pluralizmu lastnin- 
skih oblik vsekakor obstajale tudi prehodne oblike, ko bodo 
tudi druge oblike lastnine podlaga za samoupravljanje (na 
primer pri delniški lastnini, kjer so delavci hkrati tudi delni- 
čarji in tako imenovani lastniki). 

V razpravi je bilo predlagano, da se z ustavo določi, da je 
tudi načelo smotrnosti in učinkovitosti skupaj z načelom 
medodvisnosti pravic in obveznosti eno izmed izhodiščnih 
načel pri normativnem urejanju pravice do samoupravljanja■ 
Ta predlog ni bil sprejet, ker se predvideva, da bodo ta načela 
vsekakor upoštevana pri zakonskem pogodbenem in statutar- 
nem urejanju samoupravnih pravic. 

9 
AMANDMA Lil (52) 
(Prenehanje veljavnosti določb s področja 
družbenoekonomske ureditve) 

1. Predlagano je prenehanje veljavnosti rešitev iz: drugega. 
četrtega in petega odstavka 30. člena; 41., 45., 46. in 60. člena: 
drugega odstavka 61. člena; prvega, tretjega in četrtega 
odstavka 104. člena; 129. in 130. člena; tretjega odstavka 194 
člena ustave SFRJ; 12. točke amandmaja X; drugega 
odstavka 2. točke amandmaja XI in 5. točke amandmaja XXI* 
k Ustavi SFRJ, ker ne ustrezajo potrebam in zahtevam gospo- 
darske reforme in koncepciji celotnih ustavnih sprememb. 

Položaj delavcev, ki opravljajo strokovna, administrativna, 
pomožna in druga dela za kmetijske in druge zadruge, banke, 
itd., ter delavcev v organih družbenopolitičnih skupnosti (1)ie 

namreč treba uskladiti s spremembami v družbenoekonom- 
skem in političnem sistemu; (2) tržnim pogojem poslovanja ne 
ustreza ustavna možnost, da opravljajo bančne posle subjekti 
zunanj bančnega sistema; (3) spremembe v družbenoeko- 
nomski ureditvi spreminjajo naravo odgovornosti glede upO' 
rabe družbenih sredstev. Ta sredstva kot družbeni kapital se 
uporabljajo po ekonomskih načelih. To terja, da se uporab- 
ljajo za ekonomsko nesmotrno uporabo družbenih sredstev 
predvsem ekonomske sankcije, med katerimi so vsekako' 
najtežje oblike stečaj in druge oblike prenehanja podjetij 
drugih organizacij, ki neracionalno in ekonomsko nesmotrno 
uporabljajo ta sredstva. Zaradi samostojnosti podjetij in nji' 
hove ekonomske odgovornosti je odvečno sprejemanje admi- 
nistrativnih ukrepov v oblikah, ki so predvidene v navedenih 
členih. Poleg tega morajo imeti vse oblike lastnine enako- 
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pravno varstvo; (4) v novih pogojih gospodarjenja, temelječih 
na izključno tržnem vrednotenju rezultatov dela in poslova- 
nja, dobiva poslovodna funkcija važno vlogo v delovnem 
Procesu in celotnem poslovanju podjetja. Ekonomska odgo- 
vornost podjetja pogojuje njegovo samostojnost glede poslo- 
vodne strukture ter strokovnih in analitičnih del in izbire ljudi 
za te funkcije in dela. Ekonomska odgovornost podjetja za 
Poslovanje ter različne lastninske oblike ne prenašajo sedanje 
ustavne rešitve glede trajanja mandata in načina izbire poslo- 
vodnega organa, pa jih je treba odpraviti. Vprašanje trajanja 
mandata poslovodnega organa je treba urediti z zakonom 
oziroma splošnim aktom podjetja; (5) zaradi spremembe 
Položaja družbenopolitičnih organizacij v sistemu ter enako- 
pravnosti vseh oblik lastnine je nepotrebno z ustavo SFRJ 
Posebej urejati pridobivanje sredstev družbenopolitičnih 
organizacij ter njihovo uporabo; (6) zaradi odprave meje 
obsega lastnine je odvečna določba, ki prepoveduje dedova- 
nje nepremičnih in delovnih sredstev v večjem obsegu kot je 
določeno z ustavo ali zakonom. 

2. Z alternativo tega amandmaja je predlagano prenehanje 
veljavnosti določb amandmaja XVII k ustavi SFRJ, ki določajo 
sistem družbenega planiranja, in amandmaja XXXIII, ki urejajo 
družbeni plan Jugoslavije. 

Predlog, da neha veljati amandma XVII k ustavi SFRJ, teme- 
ni na naslednjih argumentih: določbe o družbenem planiranju 
so ostanek dogovorne ekonomije; obveznost, da družbeno- 
politične skupnosti planirajo svoje delo in razvoj je ostanek 
dirigirane ekonomije, ki ne ustreza pluralizmu lastninskih 
oblik in samostojnosti gospodarskih subjektov. 

Prenehanje veljavnosti določbe o družbenem planu Jugo- 
slavije (amandma XXXIII) je predlagano zato, ker je mnenje, 
da je treba skupno razvojno in ekonomsko politiko določati 
z ukrepi tekoče ekonomske politike, ki jih sprejema Zvezni 
izvršni svet - zaradi česar bi Zvezni izvršni svet učinkoviteje 
uresničeval svoje funkcije pri vodenju tekoče ekonomske 
Politike. 

Toda večina v ustavni komisiji ni sprejela niti predloga niti 
argumentov. S spremembami ustave SFRJ iz leta 1988 se daje 
Planiranju v bistvu taka narava, da plani in drugi planski akti 
niso bili ovira, da se določi tržno zasnovana razvojna politika 
'n sprejemajo ukrepi ekonomske politike take narave. 

Med pripravo amandmajev je bila preedlagana tudi spre- 
memba četrtega odstavka 258. člena in amandmaja XXXIV, ki 
se nanaša na sklad za kreditiranje in druge oblike spodbuja- 
nja hitrejšega razvoja manj razvitih republik in avtonomnih 
Pokrajin. Predlog je bil obrazložen s potrebo po preobrazbi 
'e9a sklada na podlagi skupnih interesov tistih, ki dajejo, in 
Ustih, ki uporabljajo sredstva za spodbujanje hitrejšega raz- 
v°ja manj razvitih socialističnih republik in SAP Kosovo. Ta 
Predlog ni sprejet. Mnenje je, da sedanje ustavne rešitve ne 
ovirajo preobrazbe sklada. 

AMANDMA Lili (53) 
(Zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb 

interesov) 
Bistvo predlagane rešitve iz prvega odstavka 1. točke je, da 

Usti, ki določa in jamči pravice ter določa družbene potrebe in 
interese na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, zdrav- 
stva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, socialnega 
varstva in drugo, zagotavlja tudi sredstva za njihovo uresniče- 
vanje. Opuščata se obvezno ustanavljanje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in koncepcija, da predpisuje pravice na teh 
Področjih en subjekt, medtem ko zagotavlja drugi sredstva za 
njihovo uresničevanje. 

Tak način financiranja določenih družbenih dejavnosti bo 
omogočil, da se tudi politika na teh področjih določa v skupš- 
činah ustreznih družbenopolitičnih skupnosti, potem pa 
izvaja prek ustreznih organizacijskih oblik (družbeni sklad ali 
druga oblika organizacije). S predloženim načinom zagotav- 
ianja sredstev (za uresničevanje z zakonom in ustavo določe- 
nih pravic na teh področjih) se omogoča zagotavljanje organi- 
zirane skrbi družbe za te dejavnosti na smotrn in učinkovit 
način. S tem je mišljena tudi obveznost države, da na ustrezen 
način zagotavlja določeno raven pravic in ustrezne meha- 
nizme na teh področjih, zlasti pa da z različnimi fiskalnimi, 
Kreditno-monetarnimi in drugimi ukrepi zagotavlja materialne ln druge pogoje za nadaljnji razvoj teh dejavnosti. S tem je 

mišljeno, da se pri zagotavljanju sredstev za uresničevanje 
z ustavo in zakonom zajamčenih pravic in interesov družbe na 
področju izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in drugih 
družbenih dejavnosti mora upoštevati vloga teh dejavnosti 
kot integralnega dela družbene reprodukcije, ne pa da so te 
dejavnosti uvrščene na področje neproduktivne porabe. Kot 
proizvodni dejavniki dela in razvoja v družbenih dejavnostih 
se lahko angažirajo sredstva različnih oblik lastnine, kar bo 
omogočilo tudi različne oblike organiziranja in upravljanja. 

V drugem odstavku tega amandmaja je določena pravica 
delovnih ljudi in občanov, da se lahko svobodno organizirajo 
zaradi zadovoljevanja njihovih osebnih in skupnih potreb, za 
kar zagotavljajo sredstva, izključuje pa se možnost, da se 
samoupravne interesne skupnosti ustanavljajo z zakonom 
oziroma z odlokom družbenopolitične skupnosti, ki temelji na 
zakonu. 

S predlaganimi spremembami se nadomesti amandma XVI 
k ustavi SFRJ ter nehajo veljati določbe 110. do 113. člena, ki 
se nanašajo na samoupravno interesno organiziranje, pa tudi 
določba drugega odstavka 165. člena ustave SFRJ, ki se 
nanaša na financiranje izobraževanja. 

AMANDMA LIV(54) 
(Kontrola razpolaganja s sredstvi pravnih oseb 
idr.) 

S tem amandmajem se predlaga prenehanje veljavnosti 
drugega, tretjega in četrtega odstavka 77. člena ustave SFRJ; 
2. točke amandmaja XVIII; 3. točke amandmaja XXXI in 8. 
podtočke 1. točke amandmaja XXXIX k ustavi SFRJ. 

Amandma določa pristojnost federacije, da z zveznim zako- 
nom ureja: 

1. kontrolo pravilnosti podatkov in zakonitosti razpolaganja 
s sredstvi pravnih oseb. 

To ustavno pooblastilo omogoča, da se z zveznim zakonom 
v celoti uredi kontrola pravilnosti, evidentiranja in izkazovanja 
podatkov o sredstvih pravnih oseb in o uporabljanju teh 
podatkov. Na podlagi tega pooblastila zvezni zakon ureja tudi 
kontrolo zakonitosti razpolaganja s sredstvi vseh pravnih 
oseb. 

Ta vprašanja je federacija urejala tudi do sedaj, vendar 
samo glede uporabnikov družbenih sredstev. S spremembami 
v gospodarskem sistemu so postale pomembne tudi druge 
oblike lastnine, kar zahteva, da se nad nosilci teh oblik last- 
nine zagotovi družbena kontrola zakonitosti razpolaganja 
s sredstvi; 

2. finančno revizijo javnih odhodkov 
V dosedanjih ustavnih rešitvah ni bilo instituta ekonomsko- 

finančne revizije, pa tudi ne finančne revizije javnih odhod- 
kov. Z uvedbo finančne revizije javnih odhodkov bo omogo- 
čeno preverjanje ekonomičnosti, učinkovitosti in efektivnosti 
trošenja sredstev proračuna in skladov ter sredstev za plače- 
vanje drugih javnih odhodkov in ugotavljanje realnosti in 
objektivnosti obsega javnih odhodkov. S tem se zagotavlja 
popolnejše preverjanje uporabljanja sredstev za splošne in 
skupne potrebe, kar pa bi omogočilo tudi njihovo omejitev 
v realne okvire, s čimer bi se prispevalo k razbremenitvi 
gospodarstva; 

3. zagotavljanje finančnih podatkov o poslovanju pravnih 
oseb 

Zagotavljanje finančnih podatkov je nujno za vodenje eko- 
nomske politike države in za poslovanje vsakega subjekta 
gospodarjenja. Z vse večjim sodelovanjem teh subjektov 
v celotnem gospodarjenju bodo namreč finančni podatki 
o njihovem poslovanju vse bolj pomembni za določanje in 
izvajanje ekonomske politike. Z enotno ureditvijo teh vprašanj 
bodo nastali pogoji za zagotavljanje popolnih in točnih podat- 
kov, njihovo uporabo in menjavo na enotnem jugoslovan- 
skem trgu med vsemi subjekti gospodarjenja; 

4. kontrolo obračuna in plačila davkov, prispevkov in drugih 
dajatev 

Po sedanjih določbah je opravljala ta dela služba družbe- 
nega knjigovodstva za družbenopravne osebe, uprave prihod- 
kov oziroma družbenih prihodkov pa za fizične osebe 
- v skladu z 2. točko amandmaja XVIII in 3. točko amandmaja 
XXXI k ustavi SFRJ. 

Rešitev, predlagana v amandmaju LIV, izhaja, iz tega, da je 
treba kontrolo obračuna in plačila vseh davkov, prispevkov in 

t 
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drugih dajatev urediti enotno za vse zavezance plačila teh 
obveznosti. Ta rešitev je v skladu s predlagano opredelitvijo 
o pristojnosti federacije na področju davčnega sistema; 

5. položaj, delovanje in temelje organizacije službe za 
opravljanje del, navedenih v tem amandmaju 

Po veljavnih ustavnih rešitvah ureja federacija položaj, 
delovanje in temelje organizacije službe družbenega knjigo- 
vodstva (8. podtočka 1. točke amandmaja XXXIX), pri čemer 
se je izhajalo iz tega, da je to glavni pogoj za uspešno 
delovanje te službe zaradi pomena del, ki jih opravlja. Po 3. 
točki amandmaja XXXI je federacija pooblaščena, da ureja 
položaj in temelje delovanja služb družbenih prihodkov, ki 
opravljajo dela na področju izvrševanja obveznosti plačevanja 
določenih davkov in drugih dajatev za fizične osebe. Glede na 
to, da se vsa dela iz amandmaja LIV enotno uredijo, je treba 
enotno urediti tudi opravljanje teh del. Zaradi tega je tudi 
določena pristojnost federacije, da ureja položaj, delovanje in 
temelje službe, ki bo opravljala ta dela. Koliko bo služb in 
kakšna bodo razmerja med njimi, če jih bo več, bo določeno 
ob zakonskem urejanju teh vprašanj. 

Ta amandma ne ureja vprašanja opravljanja del plačilnega 
prometa oziroma opravljanje teh del ni postavljeno v pristoj- 
nost službe za opravljanje del iz amandmaja LIV. Glede na 
pooblastila federacije iz drugih ustavnih določb, da ureja 
plačilni promet na enotnih temeljih, pa ni ovire, da se z zvez- 
nim zakonom uredi, da tudi ta dela opravlja služba iz amand- 
maja LIV. 

AMANDMA LV(55) 
(Nosilci oblasti in upravljanja drugih družbenih 
zadev) 

V primerjavi z dosedaj veljavnimi ustavnimi rešitvami, ki 
določajo, da so nosilci oblasti in upravljanja drugih družbenih 
zadev delavski razred in vsi delovni ljudje, je s spremembami, 
predlaganimi v tem amandmaju, določeno, da so občani in 
delovni ljudje nosilci oblasti. Kot oblike, po katerih občani in 
delovni ljudje uresničujejo oblast, so določeni: zbori, referen- 
dum in druge oblike osebnega izjavljanja in skupščine druž- 
benopolitičnih skupnosti, ki jih sestavljajo izvoljeni predstav- 
niki občanov in delovnih ljudi. 

V primerjavi s sedaj veljavno rešitvijo, po kateri se v eni 
določbi integrirata oblast in samoupravljanje, se s predlaga- 
nim amandmajem loči opravljanje funkcij oblasti od upravlja- 
nja drugih družbenih zadev. Pri tem je določeno, da občani in 
delovni ljudje upravljajo druge družbene zadeve po načelu 
samoorganiziranja in samoupravljanja, namesto z doseda- 
njim predpisovanjem oblik, po katerih to uresničujejo. 

Ta predlog izraža in uresničuje splošno sprejeto družbeno 
opredelitev, da je občan izhodišče in temeljni subjekt politič- 
nega sistema in da se odpravi mešanje oblasti in upravljanja 
drugih družbenih zadev. 

Med izdelavo osnutka amandmajev so bila podana tudi 
mnenja, da je treba v pogojih političnega in ekonomskega 
pluralizma, zlasti pa zaradi usmeritve, da se država umakne 
s področja ekonomije (kjer ne bo več potrebe niti po zborih 
združenega dela niti bo možno govoriti o tem, da delovni 
ljudje upravljajo družbene zadeve na način kot je bilo to do 
sedaj v obliki integralnega samoupravljanja), črtati iz tega 
amandmaja kategorijo »delovni ljudje«. Prevladalo pa je sta- 
lišče, naj bi do nove ustave (zlasti še zaradi dejstva, da je ta 
del sedanje ustave uvodni del za določbe o družbenopolitič- 
nem sistemu) ostala tudi kategorija delovnih ljudi, saj se iz 
sestave delovnih ljudi sedaj konstituirajo ustavno in v realno- 
sti posebni zbori v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. 
Črtanje bi pomenilo, da delo preneha biti poseben vir oblasti 
in da je status občanov edini in izključni vir oblasti, kar ne bi 
bilo v skladu z realnim življenjem. 

AMANDMA LVI(56) 
(Skupščine družbenopolitičnih skupnosti) 

1. S predlaganimi spremembami v osnutku amandmajev se: 
- določa načelo, da sestavo, organizacijo in pristojnost 

skupščin in drugih organov družbenopolitičnih skupnosti 
urejajo ustava, statut in zakon - v primerjavi s sedanjimi 
rešitvami, po katerih ustava SFRJ določa strukturo skupščin 

družbenopolitičnih skupnosti, delovno področje in način voli; 
tev v zbore skupščin vseh družbenopolitičnih skupnosti 
S tem se dekonstitucionalizira ta snov, organiziranje skupščin 
v ustavi SFRJ pa se prepušča ustavam republik in avtonomnih 
pokrajin: 

- oblikujejo neposredne in tajne volitve predstavnikov v vse 
zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti namesto seda- 
njih rešitev, ki različno urejajo način volitev za posamezne 
zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti (neposredno ali 
z delegiranjem delegatov); 

- odpravljajo delegacije in volitve delegacij ter njihovi 
vloga pri skupščinskem odločanju; 

- odpravlja vloga SZDL pri predlaganju in določanju kandi- 
datov za predstavnike v skupščine družbenopolitičnih skup* 
nosti, prosto izražena volja občanov in delovnih ljudi tet 
enakopraven položaj političnih organizacij in drugih oblik 
organiziranja in združevanja pa se določata kot načeli & 
predlaganje in določanje kandidatov za predstavnike obča- 
nov in delovnih ljudi v skupščinah družbenopolitičnih skup- 
nosti; 

- določa, da se volitve in odpoklic predstavnikov v skupi', 
čine družbenopolitičnih skupnosti opravijo po postopku, W 
ga določa zakon, namesto sedanje rešitve, po kateri se opravi 
odpoklic v načelu enako in po postopku kot za izvolitev; 

- odpravlja sedanja ustavna rešitev, ki omejuje izvolitev iste 
osebe v isto skupščino za dva mandatna obdobja; 

- odpravlja sedanja ustavna rešitev, po kateri se unificirano 
za vse družbenopolitične skupnosti oblikuje izvršilni organ 
kolegijske oblike. 

2. Namen sprememb, predlaganih v tem amandmaju je, da 
se v ustavi SFRJ popolnoma dekonstitucionalizirajo organiza- 
cija in pristojnost skupščin družbenopolitičnih skupnosti tet 
postopek volitev članov v te skupščine in narava izvršilnega 
organa in da se s tem odpravi omejitev; da se z ustavami 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin 
vzpostavijo struktura skupščin in oblike drugih organov 
v skladu s potrebami v vsakem konkretnem okolju (republiki 
občini), saj je življenje pokazalo, da ni niti ustvarjalna niti 
nujna shematizirana organizacija skupščin družbenopolitič- 
nih skupnosti in izvršilnih organov od republike do najmanjše 
občine. 

Med izdelavo osnutka amandmajev so bila prizadevanja, naj 
bi bili subjekti izvolitve samo občani, ne pa tudi delovni ljudje 
To ni bilo sprejeto, ker mora biti rešitev iz tega amandmaja 
v skladu z rešitvijo iz amandmaja LV (55) o nosilcih oblasti. 

AMANDMA LVI I (57) 
(Prenehanje veljavnosti določb o predsedstvih 
socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin) 

Predlog, da neha veljati 147. člen ustave SFRJ, pomeni, da 
se iz enotnih temeljev političnega sistema črta določba 
o obveznem oblikovanju predsedstva republike oziroma pred- 
sedstva avtonomne pokrajine. 

Prenehanje veljavnosti 147. člena ustave SFRJ s tem ne 
izključuje obstoja predsedstev republik in avtonomnih pokra- 
jin, pač pa predvideva pravico vsake republike in vsake avto- 
nomne pokrajine, da s svojo ustavo svobodno in samostojno 
določi, ali bo imela predsedstvo republike oziroma avto- 
nomne pokrajine. Takšna rešitev bolj ustreza pravici republik 
do samoorganiziranja v okviru enotnosti družbenoekonom- 
skih odnosov in enotnih temeljev političnega sistema. 

Če bo sprejeta ta rešitev, katere posledica utegne biti tudf 
to, da v posameznih republikah oziroma avtonomnih pokraji- 
nah ne bo predsedstev, je treba proučiti tudi potrebo P° 
spremembi ali prenehanju veljavnosti četrtega in petega 
odstavka 324. člena ustave SFRJ (po katerem člana Predsed- 
stva SFRJ v primeru, če daljši čas ne more opravljati svoje 
funkcije ali če mu preneha mandat pred potekom časa, za 
katerega je izvoljen, nadomešča pri delu predsednik predsed- 
stva zadevne republike oziroma avtonomne pokrajine). 

AMANDMA LVI 11 (58) 
(Ustavne svoboščine in pravice človeka 
in občana) 

V skladu s sodobnimi dosežki in mednarodnimi standardi 
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se s tem amandmajem razširjalo svoboščine in pravice člo- 
veka in občana. Zajamčene so jima: zasebnost, svoboda vesti 
in veroizpovedi ter svoboda političnega in sindikalnega orga- 
niziranja in delovanja ter zagotavljata varstvo fizične in 
koralne nedotakljivosti. Vse te in druge pravice in svoboščine 
so usklajene s temeljnimi intencijami iz mednarodnih konven- 
cij in sporazumov o človekovih pravicah in o političnih in 
socialnih pravicah. 

V 1. točki je razširjena uporaba ustavnega načela enakosti 
občanov, ki je sedaj določeno v 154. členu ustave SFRJ. 
Dosedanjo ustavno jamstvo enakosti občanov glede pravic in 
dolžnosti ne glede na nacionalnost, raso, spol, jezik, veroiz- 
poved, izobrazbo ali družbeni položaj razširja načelo enako- 
pravnosti ne glede na politično ali drugo prepričanje, soci- 
alno poreklo in rojstvo ali drugo osebno lastnost. Na ta način 
se omogoča posebno varstvo svobode političnega ali dru- 
gega prepričanja, kar je pogoj za razvoj političnega plura- 
Hzma. Posebej je treba poudariti, da v 1. točki v primerjavi 
s sedanjo ustavno rešitvijo ni taksativno navedeno, katere 
osebne lastnosti so pomembne za enakost občanov, pač pa je 
to načelo razširjeno ne glede na razlike, ki obstajajo med 
občani zaradi katerekoli njihove osebne lastnosti. 

V 2. točk! tega amandmaja je skrčena veljavna možnost 
Podpisovanja in izrekanja smrtne kazni. Z ohranitvijo v bistvu 
Veljavnih pogojev, predpisanih v 175. členu ustave SFRJ, je 
v tej točki skrčena možnost predpisovanja in izrekanja smrtne 
kazni samo za dejanja, storjena med vojnim stanjem ali ob 
neposredni vojni nevarnosti. Po temeljni rešitvi se smrtna 
kazen v prihodnje ne bi smela predpisati in izreči niti za 
Najhujše oblike kaznivih dejanj, storjenih v miru ali v tako 
imenovanih izrednih razmerah, oziroma za kazniva dejanja, 
storjena med izrednim stanjem. 

Predlagana rešitev je v skladu z intencijami iz ustreznega 
Mednarodnega sporazuma in pomeni težnjo k nadaljnji 
numanizaciji kazenskega prava. Ustavna komisija je sprejela 
oceno Zveznega izvršnega sveta, da celotne razmere v Jugo- 
slaviji omogočajo, da se izključi ustavna podlaga za predpiso- 
vanje in izrekanje smrtne kazni v miru. 

Z alternativno rešitvijo je predlagana ohranitev veljavne 
rešitve iz 175. člena ustave SFRJ. Alternativa temelji na oceni, 
da ie že z ustavo SFRJ restriktivno določena možnost predpi- 
s°vanja in izrekanja smrtne kazni, da ohranitev te rešitve v teh 
okvirih ni v nasprotju z ustrezno mednarodno konvencijo, 
mnoge okoliščine pa opozarjajo, da v Jugoslaviji niso dozoreli 
Pogoji, da bi se občutno skrčila. Predlagana rešitev bi pome- 
nita dejansko odpravo smrtne kazni v današnjih mednarodnih 
varnostnih razmerah. Predlagana sprememba veljavne 
ustavne rešitve v tej fazi ustavnih sprememb ni nujna, terjala 
Pa bi tudi rekonstrukcijo celotnega sistema kazenskih sank- 
cij- Pri tem je treba upoštevati, da so v glavnem vse države 
v svetu ohranile smrtno kazen, ki jo, tako kot v našem ustav- 
nopravnem sisteemu, predpisujejo le za najhujše oblike kaz- 
nivih dejanj. 

v 3. točki tega amandmaja je razširjeno varstvo moralne in 
''žične nedotakljivosti osebnosti z oblikovanjem popolne pre- 
povedi mučenja, okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega 
ravnanja. V skladu z zahtevami humanističnega ravnanja se 
s tem amandmajem prepovedujejo tudi medicinski ali znan- 
stveni poskusi brez soglasja osebnosti, na kateri se želijo 
opraviti ustrezni poskusi. Na ta način je vzpostavljen sklad med svobodo osebnosti in potrebo po razvoju znanosti in 
medicine. S to točko se varstvo moralne in fizične nedotaklji- v°sti iz 175. člena ustave SFRJ razširja in dviga v skladu 
s sodobnimi naprednimi tendencami na ustavno raven. 

V 4. točki je oblikovano ustavno načelo o nedotakljivosti 
človekove zasebnosti. Glede na to, da je zasebno področje 
vsake osebnosti izjemnega pomena za varstvo in spoštovanje 
človekovih svoboščin in pravic občanov, se s to točko dopolni 
°5- člen ustave SFRJ z univerzalnim načelom o nedotakljivo- 

sti človekove zasebnosti, od katerega se lahko odstopi samo 
Pod pogoji, ki jih določa ustava SFRJ. Med izdelavo tega 
amandmaja so bile dane sugestije, naj bi bila ta točka obliko- 
vana tako, da se v skladu z ustrezno določbo iz ratificiranega 
Mednarodnega sporazuma o civilnih in političnih pravicah 
natančneje izrazi prepoved samovoljnega in nezakonitega 
vmešavanja v zasebno življenje. 

Toda opozorjeno je bilo, da je več elementov o zasebnosti 
*e uvrščeno v ustavo SFRJ, pa je bilo sklenjeno, da je dovolj, 

da se identična intencija izrazi z načelom, določenim v 4. 
točki. 

Da bi se zagotovile vrednote, zaščitene s kazensko zakono- 
dajo, ter varnost države, hkrati pa zmanjšale možne zlorabe, 
je v 5. točki predvideno odstopanje od načela nedotakljivosti 
tajnosti pisma in drugih sredstev občevanja. V primerjavi 
z veljavno rešitvijo iz drugega odstavka 185. člena ustave 
SFRJ je odstopanje možno le pod pogoji, predpisanimi 
z zakonom in izključno na podlagi sodne odločbe. Glede na 
sedanje stanje pomeni to bistveno skrčenje možnosti kršenja 
človekove zasebnosti. Po veljavni ustavni rešitvi je namreč to 
odstopanje možno na podlagi odločbe pristojnega organa (za 
notranje zadeve), če je to neogibno za potek kazenskega 
postopka ali za varnost države. Bile pa so tudi ocene, da se 
s predlagano restriktivno določbo krči preventivna in zaščitna 
funkcija družbe, ter mnenje, da se s tem razširja sodna funk- 
cija - z odločanjem o zadevi, ki ni predvsem pravosodna 
funkcija. 

V 6. točki sta zajamčeni svoboda vesti in veroizpovedi ter 
natančno določen ustavnopravni položaj verskih skupnosti in 
organizacij. V primerjavi z veljavno rešitvijo iz 174. člena 
ustave SFRJ, ki določa, da je izpovedovanje vere svobodno in 
je človekova zasebna stvar, je s to točko določeno univer- 
zalno pravilo o svobodi veroizpovedi in oblikovano novo 
ustavno pravilo o svobodi vesti. 

S to točko je tudi omogočeno, da se lahko verske skupnosti 
ukvarjajo v skladu z načelom o svobodi gospodarjenja 
z gospodarsko in drugo dejavnostjo pod pogoji, ki jih določa 
zakon. V skladu z veljavno rešitvijo iz 174. člena ustave SFRJ 
o protiustavnosti zlorabe vere in verske dejavnosti v politične 
namene je s predlagano rešitvijo izrecno izključena možnost, 
da se verske skupnosti v pogojih političnega pluralizma 
ukvarjajo s politično dejavnostjo in ustanavljanjem političnih 
organizacij. Na ta način je v skladu s sodobnimi potrebami 
občanov natančno določen ustavnopravni položaj verskih 
skupnosti. 

V 7. točki je zagotovljeno popolnejše varstvo osebnih 
podatkov kot bistvenih elementov človekove zasebnosti. V tej 
točki je predvideno, da samo zakon ureja zbiranje, obdelavo 
in namen uporabljanja osebnih podatkov, kar ne izključuje 
možnosti, da se določeni osebni podatki zbirajo in uporab- 
ljajo na podlagi soglasja same osebnosti oziroma na podlagi 
splošnega akta, vendar v skladu z zakonom. 

Predlagane rešitve so zelo pomembne v pogojih vse širše 
uporabe sodobnih informacijskih sistemov in bank podatkov. 
Da bi se preprečile možne zlorabe (zlasti v politične namene) 
pri uporabljanju osebnih podatkov, je v tej točki predlagano, 
da se izrecno z ustavo prepove njihovo uporabljanje 
v nasprotju z namenom zbiranja. Namen ustavnih določb, 
predlaganih v tej točki, je popolnejše varstvo moralne nedo- 
takljivosti osebnosti, kar je v skladu s sodobnimi intencijami 
v mednarodnih konvencijah o človekovih pravicah. 

Zaradi zagotovitve celotne demokratizacije in razvoja poli- 
tičnega pluralizma sta v 8. točki zajamčeni svoboda politič- 
nega organiziranja in delovanja. S predlagano določbo se 
oblikuje univerzalna pravica vsakega občana do političnega 
organiziranja in delovanja, ki se lahko omeji samo, če je 
usmerjena na ogrožanje življenjsko pomembnih vrednot, ki 
jih varuje vsaka sodobna družba, kot so: ustavna ureditev, 
ozemeljska celovitost in neodvisnost države, zajamčene svo- 
boščine in pravice človeka, nacionalna, rasna in verska koek- 
sistenca in toleranca. V drugem odstavku te točke so taksa- 
tivno in restriktivno navedeni primeri, kdaj sta po ustavi pre- 
povedana politično organiziranje in delovanje. Vsi navedeni 
primeri prepovedi so nujni in v glavnem ustrezajo rešitvam iz 
sodobnih ustavnopravnih sistemov in ustreznega mednarod- 
nega sporazuma o človekovih pravicah. 

V 9. točki je oblikovana popolna svoboda sindikalnega orga- 
niziranja in delovanja. V skladu s sodobnim družbenoeko- 
nomskim položajem delavcev in vseh, ki z delom zagotavljajo 
svoj obstoj, je namreč treba z ustavo SFRJ zajamčiti svobodo 
sindikalnega organiziranja in delovanja. Takšna rešitev je 
logična posledica predlaganega črtanja temeljnih ustavnih 
načel o vlogi in položaju družbenopolitičnih organizacij 
v našem sistemu. 

V10. točki je določena pravica do zaslužka na podlagi dela 
v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. Ta pravica, 
s katero se zagotavlja materialna in socialna varnost delavcev, 
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se uvaja zato, ker se z amandmajem Ll (51) nadomesti 22. člen 
ustave SFRJ. ki se nanaša na zajamčeni osebni dohodek 
delavca, vsebuje pa jo tudi ratificirana mednarodna konven- 
cija. 

V 11. točki je določeno, da se pravica delavcev do social- 
nega zavarovanja, določena z ustavo in zakonom, zagotavlja 
z obveznim zavarovanjem v skladu z zakonom. V primerjavi 
z veljavno ustavno rešitvijo (iz prvega stavka prvega odstavka 
163. člena ustave SFRJ) pa ni potrebno, da z ustavo in zako- 
nom določena obveznost socialnega zavarovanja delavcev 
temelji na načelih vzajemnosti in solidrnosti in da se zagotav- 
lja v samoupravnih interesnih skupnostih ter financira na 
podlagi prispevka iz osebnega dohodka in prispevka iz 
dohodka ali drugih sredstev. 

Ta rešitev je logična posledica odprave obveznosti samou- 
pravnega interesnega organiziranja in sprememb v načinu 
financiranja in zadovoljevanja skupnih potreb in interesov. 

V 12. točki je določen nov ustavnopravni položaj stanovanj- 
ske pravice na stanovanjih v družbeni in državni lastnini. 
S predlogom iz te točke se namreč spremeni sedanja rešitev 
iz 164. člena ustave SFRJ, ki jamči občanu, da pridobi stano- 
vanjsko pravico na stanovanje v družbeni lastnini in ki mu 
zagotavlja, da pod pogoji, ki jih določa zakon, trajno uporab- 
lja to stanovanje za zadovoljevanje osebnih in družinskih 
stanovanjskih potreb. Rešitev iz 12. točke uvaja samo mož- 
nost obstoja stanovanjske pravice pod pogoji, ki jih določa 
zakon. S takšno ustavno ureditivjo se razširja možnost za 
uresničevanje zahtev stanovanjske reforme zaradi smotrnej- 
šega, pravičnejšega in učinkovitejšega zadovoljevanja stano- 
vanjskih potreb delovnih ljudi in občanov. 

AMANDMA UX (59) 
(Sodišča In javno tožilstvo) 

S tem amandmajem se spreminja pravosodni sistem v smeri 
ustvarjanja pogojev za učinkovitejše delovanje pravne države 
in zagotavljanje načela neodvisnosti pravosodnih organov kot 
enega pomembnih stebrov pravne države. V primerjavi 
s sedanjimi ustavnimi rešitvami se najpomembnejše spre- 
membe nanašajo na: uveljavitev rednih sodišč kot organov 
državne oblasti; zagotavljanje neodvisnosti sodišč, ki naj bi 
sodila samo »po ustavi in zakonu«, ne pa tudi po »samouprav- 
nih splošnih aktih«; črtanje določb iz ustave SFRJ o sodiščih 
združenega dela - in njihovo nadomestitev s prožnejšimi 
določbami o arbitražah, poravnalnih svetih, razsodiščih in 
drugih sodiščih. 

Zaradi popolnejše zagotovitve neodvisnosti sodišč pred 
vplivi političnih dejavnikov in lokalnih organov je predlagano, 
da sodnike rednih sodišč v prihodnje ne volijo skupščine 
»ustreznih« družbenopolitičnih skupnosti, pač pa tiste, ki so 
»določene z ustavo oziroma zakonom«. 

Zaradi tega je predlagano, da se sodniki rednih sodišč 
izvolijo brez omejitve trajanja mandata, to je, da se sodna 
funkcija obravnava kot poklicna funkcija, ki preneha samo 
v primerih in po postopku, ki jih določa ustava oziroma zakon. 

V zvezi s tem je bilo v razpravi predlagano, naj bi bile volitve 
brez omejitve trajanja mandata šele po poteku prvega man- 

-data. Ocenjeno je namreč bilo, da takšna rešitev ne bi bila 
ustrezna in da bi bilo treba to problematiko rešiti pri normativ- 
nem urejanju pogojev za razrešitev sodnikov. 

Predlagano je tudi, da javno tožilstvo opravlja svojo funk- 
cijo »po ustavi in zakonu«, ne pa kot je sedaj določeno tudi 
v skladu s politiko, ki jo določajo splošni akti skupščin druž- 
benoplitičnih skupnosti«. S tem predlogom je zagotovljeno, 
da tožilstvo ravna pri opravljanju svojih funkcij pri pregonu 
storilcev kaznivih dejanj dosledno v skladu z načelom legali- 
tete. 

Predlagane spremembe naj bi zagotovile neodvisnost 
sodišč in tožilstva. To naj bi prispevalo k boljšemu, odgovor- 
nejšemu in učinkovitejšemu opravljanju pravosodne funkcije, 
pomembne za varstvo človekovih svoboščin in pravic obča- 
nov oziroma za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti. 

AMANDMA LX(60) 
(Temelji enotnega jugoslovanskega trga) 

1. Z določitvijo, da je temelj enotnega jugoslovanskega trga 
»enotni davčni sistem«, ne pa samo »temelji« tega sistema 

kot je bilo določeno v drugi alinei 1. točke amandmaja XXXI, 
se ustvarja ustavna podlaga za zagotavljanje učinkovitejšega 
delovanja enotnega jugoslovanskega trga, kar je bistven 
pogoj tudi za izvajanje celotne gospodarske reforme. S to 
spremembo naj bi se zagotovili popolni pogoji za uresničite" 
ključnih zahtev gospodarske reforme in nova vloga državnih 
organov pri vodenju makroekonomske politike, ki naj bi zago- 
tovili stabilnost celotnega gospodarskega in mehanizme trž- 
nega poslovanja. 

Učinkovito delovanje enotnega jugoslovanskega trga zah- 
teva, da temelje tega trga sestavljajo tudi enotni davčni sistem 
in skupni temelji davčne politike in da federacija po zveznih 
organih ureja ta sistem in določa to politiko. S tem bi se 
odpravile občutne razlike v davčnih sistemih republik in avto- 
nomnih pokrajin oziroma zagotovila enakopravnost vseh 
gospodarskih subjektov in delovnih ljudi in občanov na enot- 
nem jugoslovanskem prostoru, z uskladitvijo davčne politike 
družbenopolitičnih skupnosti pa bi se onemogočile razne 
oblike in načini prekinjanja svobodnega gibanja blaga, stori- 
tev, kapitala, dela in znanja, dezintegracija in zapiranje v ožje 
gospodarske in teritorialne meje ter zagotovilo delovanje 
enotnega jugoslovanskega trga kot ključnega dejavnika eko- 
nomske integracije države in njenega vključevanja v evropske 
itegracijske tokove. 

Veljavni sistem ne ustreza realizaciji nobenega izmed treh 
ciljev fiskalne politike - niti ekonomskega, niti socialnega 
niti fiskalnega. To pomeni, da je tudi fiskalna politika važen 
del ekonomske in razvojne politike, s tem pa tudi fiskalne 
politike v ožjem smislu, saj rast gospodarstva in njegov 
pospešeni razvoj omogočata tudi večje prihodke proračuna 
To velja tudi za obveznosti fiskalne politike na področju 
reševanja določenih vprašanj socialne politike in omilitve 
socialnih tenzij. To je zelo občutljiv instrumentarij, ki ime 
večstranske posledice za razvoj gospodarstva in družbe. 

2. Alternativa k temu amandmaju je posledica alternative 
k amandmaju LXIII, ki ureja pristojnost federacije na področju 
davkov. Obrazložitev alternative k amandmaju LXIII vsebuje 
tudi obrazložitev za alternativo k temu amandmaju. 

AMANDMA LXI (61) 
(Narodna banka Jugoslavije) 

1. Z glavno rešitvijo iz tega amandmaja so predlagane 
spremembe položaja in funkcije narodne banke Jugoslavije- 

Amandma XXXV k ustavi SFRJ določa, da je Narodna banke 
Jugoslavije odgovorna za predlaganje zakonov in politike ni 
monetarnem področju, da je pri opravljanju svojih funkdl 
neodvisna in odgovorna samo Skupščini SFRJ. 

S predlagano spremembo se te funkcije prenesejo v pristop 
nost Zveznega izvršnega sveta. Za opravjanje svojega dela & 
Narodna banka Jugoslavije imela po tem predlogu občutno 
manjšo in omejeno neodvisnost, krči pa se tudi njena pristol' 
nost in zmanjšuje njena odgovornost. Narodna banka Jugo- 
slavije ostane skupaj z narodnimi bankami republike in avto- 
nomnih pokrajin odgovorna samo za enotno izvajanje [h 
spremljanje politike izvrševanja zveznih zakonov in splošnih 
aktov s področja monetarnega, kreditnega in deviznega s1' 
stema. 

Mnenje je, da je ta sprememba potrebna zato, ker izločite' 
teh funkcij iz pristojnosti Zveznega izvršnega sveta zmanjšuje 
možnost in otežuje Zveznemu izvršnemu svetu vodenje 
tekoče ekonomske politike, ki bi bila konsistentna, in predli' 
ganje zakonov in politike Skupščini SFRJ na vseh ekonom- 
skih področjih. Mnenje je, da bi se s to spremembo prispevalo 
k učinkovitejšemu odločanju v federaciji o vprašanjih skup' 
nega pomena in k večji odgovornosti za dosledno izvajanje 

sistemskih zakonov, drugih aktov in določene politike. 
2. V alternativi je predlagano, da se ne sprejme glavni 

rešitev. 
Alternativa ter glavna rešitev izhajata iz pomena in vloge 

monetarne oblasti v pogojih tržnega gospodarjenja in sprejo" 
mata zahtevo, da so ukrepi na monetarnem področju zelo 
pomembni za celotno ekonomsko politiko, za stabilnoS' 
valute, za splošno likvidnost in za likvidnost plačevanj 
nasproti tujini. Tako kot glavna rešitev zahteva tudi alterni• 
tiva, da takšna narava odločitev na monetarnem področju 
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nalaga, da se federacija usposobi za čim uspešnejše in učin- 
kovitejše opravljanje funkcije na tem področju. 

Alternativa pa izhaja iz tega, da vse to zahteva, da se 
z ustavo zagotovi neodvisnost Narodne banke Jugoslavije in 
da je lahko samo pod temi pogoji odgovorna za stanje na 
Monetarnem področju, da lahko samostojno in odgovorno 
deluje ter dosledno in učinkovito izvaja zakone in akte Skupš- 
čine SFRJ. Omejiti bi bilo treba le z obveznostjo, da dosledno 
izvaja zvezne zakone in druge splošne akte Skupščine SFRJ. 

bi lahko vse to uresničila, ji je treba dati pravico in 
dolžnost, da predlaga zakone in druge splošne akte z mone- 
tarnega področja. 

Predlog v alternativi izhaja iz tega, da se s predlagano 
spremembo občutno zmanjšuje neodvisnost Narodne banke 
Jugoslavije, da se njena odgovornost namesto do Skupščine 
SFRj preusmerja do Zveznega izvršnega sveta in da to ni 
v skladu z nujnostjo krepitve položaja Narodne banke Jugo- 
slavije. Alternativa upošteva tudi potrebo, da morajo biti vse- 
bina in cilji ukrepov z monetarnega področja usklajeni s cilji 
6konomske politike, ne meni pa, da iz tega avtomatično izhaja 
Nujnost, da je sprejemanje monetarnih ukrepov v pristojnosti 
Zveznega izvršnega sveta. To usklajenost je treba zagotoviti 2 določili v zakonih in drugih aktih Skupščine SFRJ, ki enako 
obvezujejo Narodno banko Jugoslavije in Zvezni izvršni svet. 

3- S spremembami v 2. točki tega amandmana se nadome- 
stita 6. točka amandmaja XXXV in tretji odstavek 263. člena 
ustave SFRJ, s čimer je predlagana odprava Sveta guverner- 
lev kot organa upravljanja poslovanja Narodne banke Jugo- 
slavije. S predlaganimi spremembami se spremenita narava 
upravljanja in narava odgovornosti za delo in upravljanje 
Poslov Narodne banke Jugoslavije. 

Sedaj predvidena odgovornost Sveta guvernerjev za izvaja- 
le sklepov in ukrepov, ki jih sprejema kot organ upravljanja 
Poslov Narodne banke Jugoslavije, je tudi odgovornost do 
Skupščine SFRJ in do skupščin republik in avtonomnih 
Pokrajin kot udeleženk pri določanju skupne politike. Odgo- 
vornost do Skupščine SFRJ se nanaša v bistvu samo na 
odgovornost guvernerja Narodne banke Jugoslavije, guver- 
"erji narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin, kot člani 
Sveta guvernerjev, pa so neposredno odgovorni samo skupš- 
čini ustrezne republike oziroma skupščini avtonomne pokra- 
Hne. Pri tem je treba upoštevati, da lahko Skupščina SFRJ 
Praktično pokliče na odgovornost samo guvernerja Narodne 
banke Jugoslavije, ki ga postavlja, ne pa tudi drugih osem 
članov Sveta guvernerjev Narodne banke Jugoslavije, ki jih 
Postavljajo skupščine republik oziroma skupščini avtonomnih 
Pokrajin. 

Ker je Narodna banka Jugoslavije predvsem strokovna 
organizacija, ki samostojno planira in izvaja naloge mone- 
'arno-kreditne politike s strukturo vodilnega in strokovnega 
kadra, prilagojenega strokovni naravi te banke in potrebi po 
zagotavljanju učinkovitega planiranja in izvajanja nalog 
^onetarno-kreditne politike, je predlagano, da se odpravi 
Svet guvernerjev kot organ upravljanja Narodne banke Jugo- 
slavije in da se prenesejo vse zadeve upravljanja in vodenja 
Narodne banke Jugoslavije na guvernerja Narodne banke 
Jugoslavije. 

Guverner Narodne banke Jugoslavije bi sprejemal vse 
sklepe iz pristojnosti Narodne banke Jugoslavije. 

v predlaganih spremembah je predvideno, da obstaja Svet 
guvernerjev Narodne banke Jugoslavije s svetovalno vlogo, 
garava Narodne banke Jugoslavije kot strokovne organizacije 
določa, da se člani Sveta Narodne banke Jugoslavije izvolijo 
'Zmed strokovnjakov in znanstvenikov z monetarnega in 
''nančnega področja in s področij, ki so s tem povezana, 
garava in potrebe jugoslovanske federacije določajo, da svet 
°" Skupščina SFRJ in da se člani volijo iz vseh republik in 

avtonomnih pokrajin, vendar ne kot njihovi predstavniki, pač 
Pa kot poznavalci znanstvene in strokovne problematike in 
dejanskih problemov na tem področju v republikah oziroma 
av*onomnih pokrajin, v katerih živijo in delajo. 4 Med pripravljanjem tega amandmaja je bilo predlagano, 
°a se odpravijo narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajin z obrazložitvijo, da se - dokler obstajajo 
~ ne morejo uresničiti funkcije enotnega izvajanja in sprem- 
lja izvajanja politike in izvrševanja zveznih zakonov in 
drugih aktov, pač pa se lahko to zagotovi samo, če vse 
samostojno opravlja Narodna banka Jugoslavije. Ocenjeno pa 

je bilo, da narava jugoslovanske federacije in sistema razmerij 
v njej - kot je določena z ustavnimi opredelitvami, katerih 
spremembe niso v postopku - zahteva in nalaga, da ostanejo. 
V postopku priprave nove ustave bo lahko to popolneje pro- 
učeno. 

AMANDMA LXII (62) 
(Prihodki federacije) 

Poleg nominiranja virov prihodkov federacije, ki jih sestav- 
ljajo carine in davki, se ugotavlja možnost, da se z zveznim 
zakonom določijo tudi drugi izvirni prihodki. 

S to spremembo se nadomeščata drugi odstavek 279. člena 
ustave SFRJ, ki predvideva, da prihodke federacije sestavljajo 
tudi prispevki republik in avtonomnih pokrajin, in 2. točka 
amandmaja XXXVIII k ustavi SFRJ, s katero se določa financi- 
ranje JLA. 

S predlaganimi spremembami v financiranju funkcij federa- 
cije se določajo viri sredstpv, s katerimi bo sistem financiranja 
učinkovitejši ter bo zagotavljal varnost in stabilnost financira- 
nja federacije. S sprejetjem teh sprememb ne bi bilo 
potrebno, da se z ustavo SFRJ posebej ureja vprašanje virov 
financiranja Jugoslovanske ljudske armade. 

Po alternativi k temu amandmaju predlaganih sprememb ne 
bi bilo treba sprejeti, ker posegajo v z ustavo SFRJ določene 
odnose v federaciji. 

AMANDMA LXill (63) 
(Pooblastila federacije) 

S tem amandmajem se nadomesti določeno število ustav- 
nih rešitev, ki se nanašajo na pooblastila federacije. 
1. podtočka 

a) Z osnovno rešitvijo v podtočki 1. tega amandmaja se 
izpopolnjujejo in natančneje določajo določbe o pravicah in 
dolžnostih federacije na področju davčnega sistema in 
davčne politike, kar mora omogočiti, da se z zveznim zako- 
nom ureja davčni sistem v celoti (ne pa samo temelji tega 
sistema), ter da federacija po zveznih organih določa skupne 
temelje davčne politike. Tako se ustvarja tudi ustavna podlaga 
za premostitev sedanjih pomembnih razlik v davčnih sistemih 
republik in avtonomnih pokrajin in zagotavlja enakopravnost 
vseh gospodarskih subjektov ter delovnih ljudi in občanov na 
enotnem jugoslovanskem prostoru. 

Ker sta davčni sistem in davčna politika medsebojno 
odvisna in vzajemno pogojena, saj se brez skupnih temeljev 
davčne politike ne more dosledno uresničiti niti enotnega 
davčnega sistema (davčna politika je bistvena komponenta 
celotne ekonomske politike), se s predlaganimi rešitvami 
zagotavlja usklajevanje davčne politike vseh družbenopolitič- 
nih skupnosti, onemogočajo razne oblike in načini prekinitve 
svobodnega gibanja blaga, storitev, kapitala, dela in znanja, 
dezintegracije in zapiranja v ozke gospodarske in območne 
meje, omogoča pa se nujna konkurenca na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu. 

S predlaganimi rešitvami v podtočki 1. se hkrati določa tudi 
pooblastilo federacije, da zagotavlja izvrševanje zveznih zako- 
nov, s katerimi se določajo prihodki proračuna federacije, ki 
pa bi jih po rešitvah iz amandmaja LXII sestavljale carine, 
davki in drugi izvirni prihodki, določeni z zveznim zakonom. 

Iz predlaganih rešitev pa ne izhaja, da bo federacija urejala 
tudi pripadnost prihodkov proračunom drugih družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Kateri davki bodo sestavljali izvirne prihodke 
federacije bo določeno s posebnim zveznim zakonom, ki ga 
na podlagi soglasja sprejema Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. V skladu s to rešitvijo je predlagano, da se 
s tretjim odstavkom 274. člena ustave SFRJ predvidi možnost, 
da sme federacija ustanavljati področne organe in organiza- 
cijske enote za opravljanje določenih upravnih zadev tudi na 
področju davkov, ki so prihodek federacije. S tem bi se 
omogočilo učinkovito izvrševanje funkcij federacije na 
področju davčnega sistema na vsem območju SFRJ. 

V skladu z natančno določitvijo pristojnosti federacije na 
področju davčnega sistema ni več potrebe po posebni ustavni 
določbi, ki podrobneje ureja, kaj je treba na področju davč- 
nega sistema določiti z zveznim zakonom. Zato se predlaga 
črtanje drugega odstavka 264. člena ustave SFRJ, po katerem 
se z zveznim zakonom uvajajo vrste prihodkov od obdavčeva- 
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nja proizvodov in storitev, ki so v prometu na vsem območju 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, in določata 
način in višina tega obdavčevanja, razen za tiste proizvode in 
storitve, za katere določajo na podlagi zveznega zakona način 
in višino obdavčevanja druge družbenopolitične skupnosti, in 
tretjega odstavka 264. člena ustave SFRJ, po katerem lahko 
zvezni zakon predpiše oprostitev plačevanja davkov in drugih 
davščin od sredstev, objektov in naprav, ki so namenjeni 
izključno za ljudsko obrambo in državno varnost, ker bo 
federacija z zveznim zakonom urejala davčni sistem v celoti. 

Ni več podlage niti za ohranitev rešitve iz 2. točke amand- 
maja XXXI k ustavi SFRJ, po kateri so republike in avtonomni 
pokrajini z medsebojnimi dogovori usklajevale davčno poli- 
tiko in davčni sistem, če to zahteva zagotovitev enotnosti in 
stabilnosti jugoslovanskega trga, ki pa ju v mejah svojih 
pravic in dolžnosti le-te določajo oziroma urejajo. Prav tako 
se črta tudi drugi odstavek 265. člena ustave SFRJ, na podlagi 
katerega so imeli organi federacije za preprečevanje in odvra- 
čanje motenj na trgu pravico in dolžnost predlagati republi- 
kam in avtonomnim pokrajinam, naj po medsebojnem dogo- 
voru zmanjšajo ali povečajo davke in prispevke, ki jih dolo- 
čajo družbenopolitične skupnosti, naj začasno ne trošijo dela 
prihodkov družbenopolitičnih skupnosti in naj določijo 
skupne osnove davčne politike republik oziroma avtonomnih 
pokrajin. To pomeni tudi odpravo pooblastila repubik in avto- 
nomnih pokrajin, določenega v istem odstavku, da tudi če ni 
dogovora v mejah svojih pravic in dolžnosti sprejemajo pred- 
pise in druge akte na področju davčne politike in davčnega 
sistema. 

Cilj teh sprememb je ustvariti ustavno-pravne pogoje, da 
federacija po zveznih organih uredi takšen davčni sistem, ki bi 
bil v funkciji uresničevanja že začete gospodarske reforme na 
tem področju, zasnovane na popolni samostojnosti in odgo- 
vornosti gospodarskih subjektov, delovnih ljudi in občanov 
na enotnem jugoslovanskem prostoru v pogojih tržnega 
gospodarstva in delovanja tržnih zakonitosti, ter nove vloge 
države pri vodenju makroekonomske politike. 

S predlaganimi spremembami bi se zagotovili tudi nujni 
pogoji za uresničitev temeljev reforme fiskalnega sistema, ki 
jih je sprejel Zvezni izvršni svet in ki jih je obravnavala Skupš- 
čina SFRJ, ki pa pomenijo strategijo sprememb na tem po- 
dročju. 

b) Rešitev, predlagana v alternativi, prav tako kot osnovna 
rešitev, izhaja iz potrebe, da je treba povečati kakovost davč- 
nega sistema in zagotoviti njegovo posodabljanje v skladu 
z zahtevami tržne ekonomije in odpravljanja davčnih ovir za 
hitrejše poslovno povezovanje gospodarskih subjektov na 
jugoslovanskem gospodarskem prostoru in z gospodarskimi 
subjekti iz drugih držav. Prav tako kot osnovna, tudi ta rešitev 
izhaja iz spoznanja, da je v Jugoslaviji nujna višja stopnja 
enotnosti davčnega sistema od tiste, ki je uvedena z veljav- 
nimi ustavnimi rešitvami, in da je brez povečanja te enotnosti 
težko ali celo nemogoče ustvariti pogoje za popolnejši razvoj 
tržne ekonomije v Jugoslaviji. Različni davčni sistemi v repu- 
blikah so namreč ovira nemotenemu gibanju blaga, kapitala, 
znanja in dela na vsem jugoslovanskem gospodarskem pro- 
storu. Prav tako kot osnovna rešitev pomeni tudi alternativa 
povečanje vloge Skupščine SFRJ na področju davčnega 
sistema in davčne politike. 

Rešitev iz alternative se razlikuje od osnovne rešitve samo 
v določitvi mere enotnosti davčnega sistema. 

Medtem ko osnovna predlagana rešitev določa, da federa- 
cija ureja davčni sistem - kar pomeni davčni sistem v celoti in 
izključitev pristojnosti republik, da urejajo posamezne seg- 
mente iz kompleksnega in sestavljenega davčnega sistema 
- je z alternativo predlagano, da se ustavno zagotovi enot- 
nost vseh šestih ključnih elementov davčnega sistema, 
natančno določenih v alternativi, s čimer se zagotavlja večja 
stopnja enotnosti davčnega sistema od sedanje, kajti sedanja 
ustavna rešitev zajema samo štiri izmed šestih predlaganih 
elementov. Predlagana rešitev v alternativi izhaja iz tega, da 
šest označenih ključnih elementov davčnega sistema čvrsto 
določa koncepcijo in meje davčnega sistema v celoti, in da je 
tolikšna stopnja enotnosti dovolj za uresničitev ciljev. Ta 
rešitev omogoča republikam, da s svojimi zakoni v mejah 
čvrsto določene koncepcije davčnega sistema urejajo posa- 
mezne segmente na tem področju odvisno od strukture 
gospodarstva ter razvojnih, socialnih, kulturnih in drugih 

potreb na svojem območju. Meni se, da je to dovolj za zagoto- 
vitev nujnih pogojev na področju davčnega sistema, za nemo- 
teno vzpostavljanje tržnih odnosov na območju Jugoslavije. 
in da je tako določena mera enotnosti dovolj, da pa so s tem, 
kolikor je nujno, hkrati upoštevane tudi razlike, ki obstajajo 
v posameznih federalnih enotah, in da takšna stopnja enotno- 
sti ustreza naravi Jugoslavije kot federacije. 
2. podtočka 

S to podtočko se nadomesti zadnji stavek 1. podtočke ' 
točke amandmaja XXXIX k ustavi SFRJ, ki se glasi: »ureja 
združevanje občanov v družbene organizacije in društva, ki se 
ustanavljajo za območje SFRJ«. 

Na podlagi sprememb na področju svoboščin, pravic /" 
dolžnosti človeka in občana (svoboda političnega organizira- 
nja in enakost občanov v pravicah in dolžnostih ne glede na 
politična in druga prepričanja) se s predlaganimi spremem- 
bami izrecno določa pravica in dolžnost federacije (določena 
s 1. podtočko amandmaja XXXIX), da poleg združevanja obča- 
nov v združenja in družbene organizacije, ureja tudi združeva- 
nje v politične organizacije, ki se oblikujejo za območje SFRJ 

S to spremembo se odpravlja nejasnost, ali obstaja 
ustavno-pravna podlaga, da federacija z zveznim zakonom 
ureja združevanje občanov v politične organizacije, in da jin} 
zagotavlja pravico, da se neodvisno od republiške, naci- 
onalne in druge pripadnosti svobodno in prostovoljno pove- 
zujejo in združujejo na območju vse države. 

Razumljivo je, da bo z zakonom predpisano, da združevanja 
za območje SFRJ pomenijo oblike združevanja in organizira- 
nja, katerih programski cilji in naloge, včlanjevanje in delova- 
nje, so odprti za svoboden in prostovoljen pristop občanov za 
vse območje SFRJ, in ki s programskimi in s statutarnimi akti 
določajo opredelitev za svobodno in prostovoljno oblikovanje 
svojih organizacijskih form in oblik delovanja na območju 
SFRJ. Tako bo v pravnem sistemu enotno in celovito zagotov- 
ljeno uresničevanje svoboščin in pravic združevanja in politič- 
nega organiziranja, določeno in zagotovljeno z ustavo SFRJ- 

V razpravi je bilo slišati tudi mnenje, da mora federacija 
poleg predlaganega urejati tudi temelje sistema združevanja 
občanov v politične organizacije ter druga združenja in drut- 
bene organizacije. Ocenjeno je, da je treba po javni razpravi 
o osnutku amandmajev končno sprejeti stališče o tem. 
3. podtočka 

S to spremembo se v 5. podtočki prvega odstavka 28 '• 
člena ustave SFRJ nadomestijo besede: »temelje sistema 
premoženjskega in osebnega zavarovanja«. 

S to spremembo se dajejo pooblastila federaciji, da name- 
sto da ureja temelje sistema, kot sedaj, ureja sistem premo- 
ženjskega in osebnega zavarovanja v celoti. Cilj predlagane 
spremembe je ustvariti ustavno podlago za zaokrožitev te 
začetih sprememb v gospodarskem sistemu na tem področji' 

Za celotni amandma LXIII je predlagana alternativa, P° 
kateri bi bilo treba ta amandma črtati. Pri predlaganju alterna- 
tive se je izhajalo iz opredelitve, da v tej fazi ustavnih spre- 
memb ne bi bilo treba nič spremeniti v delu ustave SFRJ, ki se 
nanaša na pravice in dolžnosti federacije, ki jih le-ta opravlja 
po zveznih organih. V skladu s tem bi se ohranile sedanj 
rešitve, določene v 281. členu ustave SFRJ in amandmaji 
XXXIX k ustavi SFRJ, ki pa se nanašajo na davčni sistem 
davčno politiko, sistem premoženjskega in osebnega zavaro- 
vanja in na združevanje občanov v družbene organizacije 
združevanja. 

AMANDMA LXIV (64) 
(Zvezni zbor Skupščine SFRJ in 
Zvezni izvršni svet) 

1. S predlagano spremembo 1. točke se uvaja, da 
volijo delegate za Zvezni zbor, opušča pa se opredelitev, da 
delegate (poslance) predlagajo tudi delovni ljudje in delega; 
cije samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolj' 
tičnih organizacij v okviru SZDL. To je v skladu z opredeli- 
tvami, da se oblikuje nov položaj in nova vloga občana v poli' 
tičnem sistemu. Predlagane spremembe omogočajo uresni' 
čevanje koncepta političnega pluralizma v njegovem celovi- 
tem pomenu. Na podlagi dejstva, da se bodo skupščine drur 
benopolitičnih skupnosti in drugi organi konstituirali na veC- 
partijski podlagi, se predlaga črtanje ustavne opredelitve, oa 
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več kot polovica delegatov v Zveznem zboru sestavljajo dele- 
gati iz združenega dela. 

K prvemu odstavku te točke je dana tudi alternativa. Po 
rešitvi, predlagani v alternativi, bi Zvezni zbor sestavljalo 220 
delegatov (poslancev), s tem da bi jih moralo biti iz vsake 
republike najmanj 20, iz vsake avtonomne pokrajine pa bi bilo 
Po 10 delegatov (poslancev). 

Pri predlaganju rešitve v tej alternativi se je izhajalo iz 
temeljnega demokratičnega načela — en občan en glas in 
Potrebe, da pri predlaganem konstituiranju Zveznega zbora 
pride do veljave ustavno razglašena enakost in enakoprav- 
nost občanov SFRJ. Novi proces demokratizacije naše družbe 
ne pogojuje izvolitve poslancev za Zvezni zbor po načelu 
Paritetne zastopanosti, z enakim številom delegatov (poslan- 
cev) iz vsake republike in manjšim ustreznim številom iz vsake 
avtonomne pokrajine. S tem se ne zanika potreba, da bi bil 
eden izmed dveh zborov Skupščine SFRJ — Zbor republik in 
Pokrajin, na podlagi bistva jugoslovanske federacije, sestav- 
en po načelu paritetne zastopanosti republik in ustrezne 
zastopanosti avtonomnih pokrajin. Predlagano rešitev pa je 
kljub upoštevanju ustavnega načela o enakopravnosti obča- 
nov, ki vsebuje tudi načelo enake volilne pravice, realneje 
Predlagati v fazi sprejetja nove ustave SFRJ, ker bi sprejetje 
načela sorazmerne zastopanosti občanov v Zveznem zboru 
zahtevalo celovito ponovno proučitev pristojnosti zborov 
Skupščine SFRJ in načina odločanja. 

Z drugim, tretjim in četrtim odstavkom te točke je predvi- 
deno, da se volilne enote v republikah in avtonomnih pokraji- 
nah za izvolitev delegatov (poslancev) za Zvezni zbor določajo 
z zakonom. Iz te rešitve izhaja, da se bo način oblikovanja 
delegatskih volilnih enot, njihovo število, sestava in druga 
vprašanja podrobneje uredil z zakonom. Takšna rešitev omo- 
9oča, da se z zakonom predvidijo določena osnovna merila za 
oblikovanje volilnih enot, kot so na primer število občanov 
v občini oziroma volilni enoti, oblikovanje volilne enote za 
območje ene ali več občin in drugo. Z zakonom, s katerim se 
določajo volilne enote, bi se lahko predvidela tudi druga 
berila za njihovo oblikovanje, da bi se zagotovila ustrezna 
zastopanost občanov oziroma območja. 

Predlagano je, naj se izvolitev oziroma odpoklic delegatov 
'Poslancev) za Zvezni zbor uredi z zveznim zakonom, s tem da 
Predlaganje, kandidiranje, izvolitev in odpoklic delegatov za 
Zvezni zbor poteka v volilnih enotah v republikah in avtonom- 
na pokrajinah, da bi se omogočilo tesnejše povezovanje 
delegatov (poslancev) z njihovo volilno bazo. Vsak delegat 
(Poslanec) bi imel svojo volilno enoto in bi moral biti delegat 
'Poslanec) vseh občanov te volilne enote. 

Predpisano je, da občani na splošnih volitvah volijo dele- 
gate (poslance) za Zvezni zbor Skupščine SFRJ neposredno 
'n s tajnim glasovanjem v volilnih enotah, ki se v skladu 
* zakonom oblikujejo v republikah in avtonomnih pokrajinah, 

takšnimi rešitvami se odpravlja ustavna določba o obvezno- 
'! oblikovanja kandidacijskih konferenc in konferenc delega- 

ti ter geslo, da kandidacijski postopek izvaja Socialistična 
zveza delovnega ljudstva. S tem se zagotavljajo glavni pogoji 
P Pogoji za popolnejšo demokratizacijo volilnega postopka 
n za njegovo poenostavitev. Na teh temeljih je treba zagoto- 
viti dosledno uporabo vseh demokrtičnih pridobitev in načel 
olilnega sistema, ter odločilni vpliv občanov v postopku 

Predlaganja in določanja kandidtov za delegate (poslance) 
^di v postopku volitev in odpoklica delegatov (poslancev) za 
z-vezni zbor. 

S temi spremembami se nadomešča 1. točka amandmaja 
k ustavi SFRJ, ki se nanaša na volitev delegatov za Zvezni 

Zbor. 
2. Predlagana sprememba v 2. točki izhaja iz tega, da se 

skupna razvojna in ekonomska politika določa v Skupščini 
*FRJ, da pa ukrepe za uresničevanje določene politike spre- 
lerna Zvezni izvršni svet. Tako bi se, na podlagi vloge države 
v tržnem gospodarstvu pri zagotavljanju stabilnih virov 
Gospodarjenja ob ohranitvi funkcij Skupščine SFRJ pri dolo- 
čanju politike države v celoti, zlasti pa ekonomske politike, 
Ustvarili nujni pogoji, da Zvezni izvršni svet učinkovito in 
°dgovorno uresničuje svoje funkcije pri vodenju tekoče eko- 
nomske politike. Predlagana sprememba izhaja iz sprememe 
Narave vodenja ekonomije države v pogojih tržnega gospo- 
darjenja. 

AMANDMA LXV(65) 
(Zbor republik in pokrajin) 

Pri izvajanju gospodarske reforme se je pokazalo, da zahte- 
vajo spremembe v naravi ekonomije tudi nujne spremembe 
v naravi in funkcijah določenih institucij sistema, zlasti pa da 
se pravice in dolžnosti državnih organov uskladijo z vzpostav- 
ljenimi odnosi v ekonomskem sistemu, zlasti pri zagotavljanju 
stabilnih virov gospodarjenja. 

Osnovno besedilo 1. podtočke amandmaja LXV izhaja iz 
tega, da Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ določa 

skupno razvojno politikofakt, s katerim se ta določa, se lahko 
imenuje družbeni plan Jugoslavije, lahko pa tudi drugače) in 
strategijo znanstvenega in tehnološkega razvoja Jugoslavije 
ter da to določa na podlagi soglasja skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin, da pa ukrepe za uresničevanje 
določene politike sprejema Zvezni izvršni svet, kot je to pred- 
lagano v 2. točki amandmaja LXIV. Tako se ustvarjajo nujni 
pogoji za večjo samostojnost Zveznega izvršnega sveta pri 
vodenju tekoče ekonomske politike, pa tudi popolna odgo- 
vornost Skupščine SFRJ za razvojno politiko, za znanstveni in 
tehnološki razvoj. 

To ne pomeni niti obveznosti niti potrebe, da Zbor republik 
in pokrajin na podlagi soglasja določa za vsako leto tudi 
razvojno politiko in strategijo znanstvenega in tehnološkega 
razvoja. (Ta obveznost bi ostala za politiko na področju 
skupne monetarne in devizne politike.) Zato se z 2. podtočko 
1. točke amandmaja LXV predlaga sprememba, tako da se iz 
2. podtočke 3. točke amandmaja LX črtajo besede: »določa 
politiko«, v 3. podtočki amandmaja 65 pa izrecno določi, da 
Zbor republik in pokrajin določa skupno devizno in mone- 
tarno politiko. 

Rešitev v alternativi k 1. točki opozarja na opredelitev, da 
Skupščina SFRJ ne določa razvojne politike in ne sprejema 
strategije znanstvenega in tehnološkega razvoja, temveč da 
se ekonomski, znanstveni in tehnološki razvoj usmerja 
z ukrepi tekoče ekonomske politike, ki jih sprejema Zvezni 
izvršni svet. Meni se, da je ta rešitev bolj v skladu s tržno 
obliko gospodarjenja in s parlamentarnim sistemom, ki se 
vzpostavlja, da pa to ne zmanjšuje vloge Skupščine SFRJ, ki 
z zakoni, ki jih sprejema, določa osnove in meje za ukrepe 
Zveznega izvršnega sveta. 

V 2. In 3. podtočki 1. točke amandmaja LXV je določeno, da 
Zbor republik in pokrajin z zveznim zakonom ureja davčni 
sistem in določa skupne temelje davčne politike. V skladu 
s tem se z 2. podtočko tega amandmaja črtajo določbe, ki se 
nanašajo na pooblastila zbora da: določa prihodke družbeno- 
političnih skupnosti, ki se uresničujejo z obdavčevanjem pro- 
izvodov in storitev v prometu, ureja temelje davčnega sistema 
- vire, vrste, zavezance in osnove, ki so pomembni za delova- 
nje enotnega jugoslovanskega trga in sprejema zvezne 
zakone, s katerimi se določa poseben davek na promet proiz- 
vodov in storitev, drugi namenski viri in drugi davki v mejah 
temeljev davčnega sistema. 

Če bo sprejeta alternativa iz amandmaja LXIII (63), bo s tem 
amandmajem določeno, da Zbor republik in pokrajin ureja 
temelje davčnega sistema. 

S 4. podtočko se usklajuje delovno področje Zbora republik 
in pokrajin s spremembami, ki so bile predlagane glede finan- 
ciranja funkcij federacije, s tem pa tudi financiranja Jugoslo- 
vanske ljudske armade (amandma LXIII). 

K 1., 3. in 4. podtočki 1. točke amandmaja LXV so predla- 
gane alternative, ki so neposredno povezane s predlogom 
v amandmaju, po katerem Skupščini SFRJ ni treba sprejemati 
družbenega plana Jugoslavije, in da se razvojna politika 
določa z ukrepi tekoče ekonomske politike. 

Alternativa k 1. podtočki pomeni usklajevanje z rešitvijo iz 
alternative k amandmaju Lil, po kateri bi se črtale določbe 
amandmajev XVII in XXXIII, ki pa se nanašajo na sistem 
družbenega planiranja in na družbeni plan Jugoslavije. 
V skladu s tem se predlaga črtanje pooblastila Zbora republik 
in pokrajin, da sprejema družbeni plan Jugoslavije in strate- 
gijo znanstveno-tehnološkega razvoja Jugoslavije. 

V alternativi k 4. podtočki je hkrati predlagano, da se 
v pogojih, ko ne obstaja srednjeročni družbeni plan Jugosla- 
vije, obseg sredstev za financiranje Jugoslovanske ljudske 
armade določa v skladu s planom razvoja, izgradnje in oprem- 
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Ijanja JLA. Tako bi se kot tudi do sedaj na dolgoročni podlagi 
zagotovila stabilnost financiranja JLA. 

Alternativa k 3. podtočki izhaja iz tega, da sta skupna 
devizna in monetarna politika ključna vzvoda makroekonom- 
ske politike, in da mora zato devizno in monetarno politiko 
določati Zvezni izvršni svet. To bi moralo prispevati k učinko- 
vitejšemu odločanju v federaciji o problemih, ki so skupnega 
pomena, zlasti na področju ekonomske in razvojne politike, 
katerih uspešno vodenje je nujen pogoj za uresničitev gospo- 
darske reforme. 

Z 2. točko tega amandmaja je predlagano, da neha veljati 2. 
točka amandmaja XL, s katero je določeno, da delegacijo 
skupščine republike oziroma avtonomne pokrajine v Zboru 
republik in pokrajin sestavlja več kot polovica delegatov iz 
združenega dela. Predlagana sprememba je v skladu s spre- 
membami, predlaganimi v amandmajih s področja političnega 
sistema, zlasti z rešitvami, ki so predlagane na področju 
volilnega in skupščinskega sistema (struktura in sestava 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, načina izvolitve, 
vloga občana kot glavnega subjekta pri opravljanju oblasti in 
povezano s temi spremembami njegova vloga v gospodar- 
skem sistemu). V skladu s temi spremembami ni več potrebe, 
da se z ustavo SFRJ s posebno določbo zagotavlja prevladu- 
joča vloga združenega dela v tem zboru. 

K celotnemu amandmaju LXV je predlagana alternativa, po 
kateri bi ga bilo treba črtati. Ta predlog izhaja iz opredelitve, 
da v tej fazi ustavnih sprememb ne bi bilo treba ničesar 
spremeniti v delu ustave SFRJ o odnosih v federaciji, s tem pa 
tudi ne v delovnem področju in načinu odločanja Zbora repu- 
blik in pokrajin. 

AMANDMA LXVI (66) 
(Postopek izvolitve in razrešitve člana 
Predsedstva SFRJ) 

Z amandmajem je predlagano črtanje ustavnih določb, 
s katerimi je določena vloga Socialistične zveze pri postopku 
izvolitve in razrešitve člana Predsedstva SFRJ. Črta se torej 
določba ustave SFRJ, po kateri predlog za izvolitev člana 
Predsedstva SFRJ daje Socialistična zveza delovnega ljudstva 
republike oziroma avtonomne pokrajine po končanem pred- 
hodnem postopku izjavljanja o kandidatih za člane Predsed- 
stva SFRJ v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Jugoslavije. 
To velja tudi za določbo, da se lahko član Predsedstva SFRJ 
razreši pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen na 
predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine, vendar po končani predhodni 
razpravi v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Jugoslavije. 
Predlagana rešitev je posledica amandmaja 49, po katerem se 
črtajo temeljna načela, ki se nanašajo na položaj in vlogo 
družbenopolitičnih organizacij (ZKJ, sindikata, SZDLJ) v poli- 
tičnem sistemu. 

AMANDMA LXVII (67) 
(Družbeni pravobranilec samoupravljanja) 

Bistvo predlaganih sprememb je v tem, da se iz ustavnega 
sistema črta institucija družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja. V pogojih lastninskega pluralizma, enakopravnosti in 
enakega varstva vseh oblik lastnine ni podlage niti potrebe, 
da se prek posebnega organa nudi posebno družbeno varstvo 
samoupravljanja in družbeni lastnini. Družbena skupnost bo 
morala v navedenih pogojih zagotoviti enakopraven položaj 
vsem subjektom, ne glede na lastninsko obliko. 

S predlaganimi rešitvami neha veljati 131. člen (ki se nanaša 
na družbenega pravobranilca samoupravljanja), 374. člen 
ustave SFRJ (ki se nanaša na zveznega družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja), peti odstavek 1. točke amandmaja II, 
k ustavi SFRJ (ki se nanaša na trajanje mandata ter omejitev 
ponovnega imenovanja družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja) v 13. točki 285. člena in v 3. podtočki prvega 
odstavka 281. člena se črtajo besede, ki se nanašajo na 
pravico in dolžnost federacije, da določa načela o položaju, 
pravicah in dolžnostih družbenenega pravobranilca samou- 
pravljanja, v 9. točki 2Š3. člena in v 3. točki 288. člena pa se 
črta besedilo, ki se nanaša na pravico in dolžnost Skupščine 
SFRJ oziroma Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin, 

da enakopravno imenujeta in razrešujeta zveznega družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja. 

V razpravi o tem amandmaju je bilo slišati tudi predloge, da 
se predvidi institucija ombucmenta, s katero bi se varovale 
pravice občanov gle^e na delo državnih organov. Ocenjeno 
je, da je to pomembno in zapleteno vprašanje, ki ga je trebi 
obravnavati pri pripravi nove ustave SFRJ. 

AMANDMA LXVIII (68) 
(Izvrševanje zveznih zakonov) 

S predlaganim amandmajem se nadalje izpopolnjujejo 
ustrezne ustavne rešitve v funkciji ustvarjanja pogojev 
učinkovito izvrševanje zveznih zakonov drugih predpisov /" 
splošnih aktov, ne glede na to, kateri organi so odgovorni & 
njihovo izvrševanje, in dajejo se posebna pooblastila in doli' 
nosti Zveznemu izvršnemu svetu v postopku ko zadrži izvrši' 
tev predpisov ali drugih splošnih aktov ali dejanj izvršnega 0" 
upravnega organa družbenopolitične skupnosti. 

Bistvo predlagane rešitve v 1. točki amandmaja je, da se prj 
zagotavljanju izvrševanja zveznih zakonov in drugih predp1' 
sov, ko se ti ne izvršujejo, črta razlika v postopku zagotavlja 
nja izvrševanja, ki sedaj obstaja med izvrševanjem tistih zvel' 
nih zakonov, ki jih izvršujejo organi v republikah in avtonom- 
nih pokrajinah, za njihovo izvrševanje pa so odgovorni zvezn' 
organi, in tistih zveznih zakonov, ki jih izvršujejo organ' 
v republikah in avtonomnih pokrajinah, za njihovo izvrševani8 

pa so odgovorni republiški in pokrajinski organi. 
Glavni razlogi za predlagane spremembe k 1. točki amano' 

maja so nezadovoljive razmere na področju izvrševanja zvef 
nih predpisov in zagotavljanja učinkovitega sistema izvrševi' 
nja zveznih predpisov. Neizvrševanje zveznih zakonov in drv 
gih predpisov je poleg drugega posledica neustreznih usta"'_ 
nih pooblastil in odgovornosti zveznih organov za izvrševani6 

zveznih predpisov. 
Pri določanju predlagane rešitve se je upoštevalo, da 

glede na naravo odnosov, ki so z ustavo SFRJ vzpostavljen 
med zveznimi in republiškimi oziroma pokrajinskimi organ1' 
v odvisnosti od tega, kateri od teh organov je neposredno 
odgovoren za izvrševanje zveznih predpisov, mora Skupščin» 
SFRJ v končni fazi odgovarjati za njihovo dosledno in učinke 
vito izvrševanje. .. 

Predlagana sprememba izhaja iz tega, da je treba zagotovi' 
učinkovito izvrševanje zveznih predpisov, ne glede na organe 
ki so odgovorni za njihovo izvrševanje. Pri tem se predvideva 
če se tudi po končanem opozorilnem postopku, ki je tuO 
poenostavljen, zvezni zakon še naprej ne bi izvrševal, da r 
Zvezni izvršni svet dolžan neposredno zagotoviti njego 
izvrševanje in o tem hkrati obvestiti Skupščino SFRJ. 

S sprejetjem te rešitve bi se vzpostavil enostavnejši 
učinkovitejši mehanizem zagotavljanja izvrševanja zvezni" 
predpisov, na tej podlagi pa bi se ustvarili pogoji za krepite 

načela ustavnosti in zakonitosti, pravne varnosti in enakO' 
pravnosti vseh na celotnem območju Jugoslavije. 

2. točka tega amandmaja vsebuje novo rešitev, in sicer dal 
Zvezni izvršni svet poblaščen, da sme do odločbe UstavneO 
sodišča Jugoslavije oziroma drugega pristojnega organ 
zadržati izvršitev protiustavnega ali protizakonitega predp'5 

ali drugega splošnega akta ali dejanje izvršilnega ali upr8 

nega organa družbenopolitične skupnosti, ko se z njimi og£. 
žajo določene temeljne vrednote, določene z ustavo SFPJ, 
Ker odlok ZIS deluje samo suspenzivno, je Zvezni izvršni s& 
dolžan brez prelaganja začeti postopek pri Ustavnem sodisC 
Jugoslavije oziroma drugem pristojnem sodišču zaradi spr° 
jetja končne odločbe. . 

Izhodišče za predlagano rešitev je družbena potreba, da s 
onemogoči odvzemanje ali omejevanje zagotovljenih svobo 
čin, pravic in dolžnosti človeka in občana, spodkopavani 
enotnega jugoslovanskega trga ali spodkopavanje z ust ;}l 
SFRJ določene ureditve. Tudi takšna rešitev mora skup"! 
z drugimi rešitvami, predlaganimi v osnutku amandmaja, PL 
spevati k skupni družbeni reformi, k razvoju demokraticn 
procesov in oblikovanju pravne države, k skupnim demokf 
tičnim procesom v družbi, zlasti pa k izvajanju gospodars* 
reforme. ^ 

K amandmaju LXVIII je dana alternativa, da se ta amanon 
črta. 

16 
poročevalk 



Argumenti za predlaganje takšne alternative se omejujejo 
na opozarjanje, da se tudi sedanje ustavne rešitve na tem 
Področju ne uporabljajo, in da zato ni smotrno v tej ustavni 
Viziji sprožiti vprašanja izpopolnitve mehanizma izvrševanja 
zveznih zakonov. TI odnosi so bili izpopolnjeni tudi z amand- 
maji k ustavi SFJR. Zagovorniki alternative menijo, da spremi- 
njanje in izpopolnjevanje odnosov na tem področju nepo- 
sredno vpliva na odnose v federaciji. 

AMANDMA LXIX (69) 
(Pristojnost Ustavnega sodišča Jugoslavije) 

S tem amandmajem se v skladu s konstituiranjem ustavne 
Svoboščine političnega organiziranja in delovanja v pogojih 
Političnega pluralizma zaradi varstva ustavnosti in zakonitosti 
Predlaga pooblastilo Ustavnega sodišča Jugoslavije, da 
°dloča o ustavnosti in zakonitosti statuta ali drugih splošnih 
aktov političnih organizacij, družbenih organizacij in društev. 

Glavni cilj, ki se ga želi doseči s predlaganimi temeljnimi 
rešitvami je, zagotoviti spoštovanje načela ustavnosti in zako- 
nitosti tudi na tem občutljivem področju družbenega življenja 
'n onemogočiti zlorabo svoboščin političnega in drugega 
0r9aniziranja. Z zaupanjem te funmkcije Ustavnemu sodišču 
Ju9oslavije se želi hkrati zagotoviti varnost in svoboda politič- 
nega organiziranja, vse dokler to poteka v ustavnih mejah, ter 
v*rstvo političnih organizacij pred ožanjem njihovih ustavnih 
Pravic. 

Predlagana sprememba izhaja iz potrebe, da lahko dolo- 
čeni organ na ravni federacije ocenjuje ustavnost in zakoni- 
0st statuta in drugih splošnih aktov političnih in drugih 

organizacij in društev, kajti svoboda političnega organiziranja 
le zagotovljena z ustavo SFRJ. Prav tako se z zvezno ustavo 
Ooločajo tudi ustrezne omejitve te svobode. Predvideva se, da 
°° takšna pristojnost republiških ustavnih sodišč konstitu- 
'rana tudi z ustavami republik. Takšna pristojnost ustavnih 
s°dišč obstaja tudi v praksi drugih držav. 

Z alternativno rešitvijo je predlagano, naj se ta rešitev črta, 
n sicer naj se delovno področje Ustavnega sodišča ne raz- 
!rja. Zagovorniki te rešitve menijo, da je treba to pooblastilo 

oati pristojnim organom, ki bodo opravljali registracijo ozi- 
°rna evidentirali prijave ustanavljanja in delovanja političnih 

organizacij in društev. 

AMANDMA LXX (70) 
(Postopekza spremembo ustave SFRJ) 

S predlagamo rešitvijo v tem amandmaju se spremeni samo 
rešitev, ki se nanaša na inicialno fazo postopka za spre- 
membo ustave SFRJ. Iz veljavne ustavne rešitve se črta dolo- c'tev, da je soglasje skupščin vseh socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin pogoj, da lahko Zvezni 
*bor Skupščine SFRJ odloči o predlogu pooblaščenega pred- 
'zgatelja, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ. 

redlagano je, naj v prihodnje skupščine socialističnih repu- 0llk in socialističnih avtonomnih pokrajin, oziroma skupščine 
socialističnih republik dajo mnenje o predlogu, da se začne 
Postopek za spremembo ustave SFRJ. Soglasje pa se ohranja v *adnji fazi ustavnih sprememb. Ohranja se ustavna določba, 
l* je sprememba ustave SFRJ sprejeta samo, če se z besedi- 
'o/n akta o spremembi ustave SFRJ, ki ga je sprejel Zvezni 
<bor Skupščine SFRJ, strinjajo skupščine vseh socialističnih 
'epublik in socialističnih avtonomnih pokrajin oziroma skupš- 

ne vseh socialističnih republik. 
"redlagana rešitev se je zelo približala stanju v praksi. Kajti 

s*upščine republik in avtonomnih pokrajin so s prakso inav- 

gurirale opredelitev, da se ne strinjajo z rešitvami, predlaga- 
nimi v predlogih, da se začne postopek za spremembo ustave 
SFRJ, vseeno pa dajo soglasje k predlogu kot aktu. 

Praksa je že potrdila, da tudi mnenja skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin obvezujejo vse, ki sodelujejo pri pripravi 
ustavnih sprememb. Zato se s predlagano spremembo ne 
zmanjšujeta niti vloga niti pomen sodelovanja skupščin repu- 
blik in avtonomnih pokrajin v ustavnih spremembah, temveč 
se samo odpravljajo tisti elementi, ki lahko v načelo soglasja 
vnašajo elemente veta na samem začetku obravnave potrebe 
in mogočih smeri ustavnih sprememb. 

S tem amandmajem se nadomešča drugi odstavek 400. 
člena ustave SFRJ po katerem lahko Zvezni zbor odloči, da se 
začne postopek za spremembo ustave SFRJ, če se s takim 
predlogom strinjajo skupščine vseh republik in avtonomnih 
pokrajin oziroma skupščine vseh republik.« 

Z alternativno rešitvijo je predlagano, naj se ohranijo seda- 
nje ustavne določbe v zvezi s postopkom za spremembo 
ustave SFRJ. V prid alternativni rešitvi, in sicer da se ohrani 
sedanji način spremembe ustave SFRJ, so bili podani tudi 
naslednji argumenti: obravnavo načina spremembe ustave 
SFRJ je treba pustiti za prihodnjo fazo ustavnih sprememb; 
ohranitev konsenza samo za zadnji fazi ustavnih sprememb 
uvaja veliko odgovornost tistega, ki tega soglasja ne da po 
opravljenem celotnem postopku, ki poteka v nekaj fazah 

AMANDMA LXXI. (71) 
(Izrazoslovno usklajevanje) 

S predlaganim amandmajem se ustavne določbe medse- 
bojno izrazoslovno usklajujejo. 

Predlog v prvem odstavku 1. točke izhaja iz sprememb na 
področju samoupravnega interesnega organiziranja, ki so 
predlagane v osnutku amandmaja LIH. 

Z drugim odstavkom 1. točke je predlagano usklajevanje 
druge, tretje in četrte alinee 267. člena ustave SFRJ, ki se 
nanaša na omejitve, ki se smejo predpisati z zveznim zako- 
nom, ko je to neogibno, da se preprečijo in odvrnejo večje 
motnje v gospodarstvu, ali če tako zahtevajo interesi ljudske 
obrambe ali druge izredne potrebe države, ter drugega in 
četrtega odstavka amandmaja XXXII, ki se nanašata na obvez- 
nosti plačila prispevkov iz dohodka in iz osebnih dohodkov. 

Predlog v 2. točki izhaja iz sprememb, danih v 8. točki 
amandmaja LVIII, s katero se zagotavlja svoboda političnega 
organiziranja in s tem popolna enakopravnost vseh političnih 
organizacij iz 2. podtočke 1. točke amandmaja LXIII, s katero 
se določa pooblastilo federacije, da ureja združevanje obča- 
nov v združenje, družbene organizacije in politične organiza- 
cije, ki se ustanavljajo za območje SFRJ. 

S predlaganimi spremembami v 2. točki se tudi izrazo- 
slovno usklajuje prvi odstavek 97. člena, četrti odstavek 116. 
člena, 326. člen, prvi odstavek 124. člena, peta alinea 244. 
člena ustave SFRJ. S tem usklajevanjem se v ustavnem bese- 
dilu zagotavlja ustrezna enaka obravnava novih političnih in 
družbenih organizacij. Ustrezno usklajevanje poteka tudi 
glede sindikata. 

AMANDMA LXXII (72) 
(Postopek za sprejetje ustavnega zakona) 

S tem amandmajem je urejen postopek za sprejetje ustav- 
nega zakona za izvedbo teh amandmajev. Ta postopek je 
enak kot postopki za sprejemanje takšnih ustavnih zakonov 
v vseh predhodnih spremembah ustave SFRJ. 

Poročevalec 



SKLEP 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ ob določitvi osnutka amandmajev XLIX do LXXII k ustavi 

SFRJ 

Na podlagi 137. člena poslovnika Zveznega zbora je 
sprejela Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora dne 16. 
maja 1990 ob določitvi osnutka amandmajev XLIX do 
LXXII k ustavi SFRJ naslednje 

SKLEPE 

1) Osnutek amandmajev k ustavi SFFIJ se da v javno 
razpravo, ki bo trajala od 15. junija 1990. 

2) Osnutek amandmajev k ustavi SFRJ z obrazložitvijo 
bo objavljen v skupnem delegatskem glasilu Skupščine 
SFRJ, skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin 
ter v sredstvih javnega obveščanja. 

3) Delovni ljudje in občani ter drugi udeleženci v javni 
razpravi bodo pošiljali svoje pripombe, predloge in suge- 
stije k osnutku amandmajev k ustavi SFRJ neposredno 
Komisiji Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja. 

4) Komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja bo 
skrbela za spremljanje javne razprave o osnutku amand- 
majev k ustavi SFRJ in najpozneje 14 dni po končani javni 
razpravi pripravila in predložila Zveznemu zboru: 

- poročilo o rezultatih javne razprave o osnutku amand- 
majev k ustavi SFRJ, 

- besedilo predloga amandmajev k ustavi SFRJ, 
- besedilo predloga ustavnega zakona za izvedbo 

amandmajev k ustavi SFRJ. 
Komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja bo pri- 

pravila besedilo predloga amandmajev k ustavi SFRJ na 
podlagi osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, mnenj skupš- 
čin republik in skupščin avtonomnih pokrajin in rezultatov 
javne razprave ter na podlagi pripomb, predlogov in suge- 
stij k besedilu osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, danin 
na sejah delovnih teles in na seji Zveznega zbora Skupš- 
čine SFRJ. 

5) Osnutek amandmajev k ustavi SFFIJ se pošlje v mne- 
nje skupščinam republik in skupščinama avtonomnih po- 
krajin. 

Skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin 
bodo poslale svoja mnenja o osnutku amandmajev 
k ustavi SFRJ najpozneje do 18. junija 1990. 

6) Ti sklepi se objavijo v Uradnem listu SFRJ. 
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NAŠA ANKETA 

VASE MNENJE O »POROČEVALCU« 

Pojasnilo o pismeni anketi o »Poročevalcu« 

Služba za informiranje Skupščine RS je pripravila kratko 
pismeno anketo, s katero želimo v delovnih organizacijah 
in institucijah, kamor smo doslej pošiljali Poročevalca, 
zbrati podatke o tem, kakšne so vaše ocene o »Poroče- 
valcuRadi bi vedeli, ali je po vašem mnenju doslej dobro 
ali slabo opravljal svojo nalogo obveščanja delegacij in 
delegatov, ali je njegova vsebina ustrezala vašim potre- 
bam in ali vas je pravočasno obveščal. 

Predvsem nas zanima, ali naj se njegova vsebina kaj 
spremeni, da bo lahko še bolje opravljal svojo poročeval- 
sko nalogo. Katere vrste dosedanjih informacij naj bi po 
vaši oceni ostale in katere nove vsebine naj bi na novo 
vključili? 

Sodimo, da bi bilo dobro, če bi na vprašanja v anketi 
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odgovoril sekretar ali eden od vodilnih delavcev, pri čeme'' 
bi upošteval večinsko mnenje ljudi, ki pri vas berejo "P°' 
ročevalca«. 

Analizo podatkov, zbranih s to anketo, bi radi opravili 
čimprej. Zato vas prosimo, da nam izpolnjen vprašalnik 
vrnete najkasneje do 20. 6. 1990. 

Če nam morda želite v zvezi s Poročevalcem sprožiti 
kaj drugega, kar morda ni zajeto v vprašanjih, priložite 
vaša mišljenja, ocene ali predloge izpolnjevanemu vpra- 
šalniku. 

Razumljivo je, da bo treba za Poročevalec v bodoče, 
glede na velike finančne izdatke, plačevati neko zmerno 
ceno, ki bo pokrila osnovne stroške za tiskanje in poši- 
ljanje. 

Pričakujemo vaše odgovore in vas pozdravljamo. 
Uredništvo Poročevalce 

poročev i. 



1. ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE BILI Z VEČINO DOSEDANJIH ŠTEVILK POROČEVALCA ZADOVOUNI ALI 
NEZADOVOLJNI? 

1 - zelo zadovoljen 

2 - zadovoljen 

3 - težko je reči 

4 - nezadovoljen 

5 - zelo nezadovoljen 

2. ALI SODITE, DA JE IZHAJANJE POROČEVALCA KOT POSEBNEGA INFORMATORJA O DOGAJANJIH V SKUPŠČINI V DANAŠ- 
NJIH RAZMERAH ŠE POTREBNO, ALI NI VEČ POTREBNO? 

^ - Se je potrebno 

2 - težko je reči 
3 - ni več potrebno 

I 
(če sodite, da ni več potrebno) 
3. ZAKAJ OCENJUJETE, DA IZHAJANJE POROČEVALCA KOT POSEBNEGA INFORMATORJA SEDAJ NI VEČ POTREBNO? 

1 - ker naj to nalogo informiranja prevzamejo drugi 

2 - ker »Poročevalec« svoje naloge ni dobro opravil 

3 - drugo, kaj:    
4 - izhajanje je potrebno 

4. ALI SODITE, DA JE POROČEVALEC DOSLEJ VKUUČEVAL VSE VRSTE INFORMACIJ, KI PO VAŠI OCENI SODIJO VANJ, ALI 
PA SO V NJEM DOSLEJ MANJKALE NEKE VRSTE INFORMACIJ, KI BI JIH PO VAŠI OCENI LAHKO OBJAVLJAL? 
1 ~ v njem so bile vse vrste informacij, ki sodijo vanj 

2 - težko je reči 
3 - v njem so manjkale neke vrste informacij 

S- ALI NAJ BI POROČEVALEC OBJAVLJAL SAMO CELOTNA BESEDILA GRADIV (PREDLOGOV, ANALIZ, INFORMACIJ, ITD), ALI 
LE POVZETKE GRADIV, ALI OBOJE? (en odgovor) 
1 ~ samo celotna besedila, nič povzetkov 
p c - pretežno celotna besedila, le malo povzetkov 

^ ~ približno v enaki meri celotna besedila in povzetke 
4 ~ pretežno povzetke, le malo celotnih besedil 
5 ~ samo povzetke, brez celotnih besedil 

® - težko se je odločiti 

6. ALI JE PO VAŠEM MNENJU DOBRO ALI SLABO, DA JE OSNOVNI NAMEN (CILJ) POROČEVALCA, DA OBJAVLJA GRADIVA, 
u katerih odločajo delegati? 
1 ~ to je dobro 

^ ~ težko je reči 
3 ~ to je slabo 

.?• DOSEDANJI POROČEVALCI SO VKLJUČEVALI SPODAJ NAŠTETA GRADIVA IN RUBRIKE. PROSIMO VAS, DA OBKROŽITE 
IfE TISTO OD NAŠTETEGA, KAR NAJ BI PO VAŠI OCENI ŠE NAPREJ OSTALO V POROČEVALCU, NE OBKROŽITE PA TISTO, KAR 

LAHKO ODPADLO, (več odgovorov) 

^ ~ Informacije o sejah zborov in delovnih teles 
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2 - sklici sej zborov 

3 - delovni program skupščine oz. zborov 

4 - sklepi, stališča in priporočila zborov ob sprejetju aktov in gradiv 

5 - pobude in predlogi delegatov s stališči 

6 - vprašanja delegatov in odgovori nanje 

7 - sklepi o ustanovitvi delovnih teles 

8 - poročilo o delu delegacije Zbora republik in pokrajin ter delegatov iz Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 

9 - poročila o delu izvršnega sveta, republiških upravnih organov in organizacij ter pravosodnih organov 

10 - informacija ustavnega sodišča Slovenije 

8. ALI SODITE, NAJ BI POROČEVALEC POLEG NAŠTETIH VSEBIN IZ PREJŠNJEGA VPRAŠANJA PISAL ŠE O KAKIH DRUGlH 

VSEBINAH, KI JIH DOSLEJ V NJEM NI BILO? 

9 ALI NAJ BI PO VAŠI OCENI DODALI V POROČEVALEC TUDI KAKŠNE BOLJ SPECIFIČNE INFORMACIJE, NA PRIME* 
OBVESTILA ALI KAJ DRUGEGA? 

1 - da, oglase za strokovno literaturo 

2 - da, oglase s tehničnega področja (n. pr. o računalnikih) 

3 - da, druge oglase, napišite kakšne: 

4 - da, druge specifične informacije, ki niso oglasi, napišite kaj:. 

5 - težko je reči 

6 - ne, tega naj bi bilo v Poročevalcu 

10. ALI SODITE, NAJ BI POROČEVALEC IZHAJAL ENKRAT NA MESEC, DVAKRAT NA MESEC ALI PO POTREBI? 

1 - enkrat na mesec 

2 - dvakrat na mesec 

3 -*■ po potrebi 

4 - ne vem, neodločen 

11. ALI ŽELITE, DA BI VAM ŠE NAPREJ. TAKO KOT DOSLEJ, POŠILJALI POROČEVALCA? 

1 - da 

2 - ne 

3 - nismo se še odločili 

12. KOLIKO IZVODOV POROČEVALCA BI NAROČILI? 

 izvodov 

888 - nismo se še odločili, koliko izvodov 

999 - ni jih treba pošiljati 

- VPRAŠALNIK IZPOLNIL (ime, priimek): - 

- FUNKCIJA IZPOLNJEVALCA VPRAŠALNIKA:. 

- ORGANIZACIJA INSTITUCIJA (ime naslov):_ 

Izpolnjeni vprašalnik pošljite na naslov: 
Uredništvo Poročevalca, 61000 Ljubljana, Šubičeva *• 
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