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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
26. in 27. novembra 1984
Delegati Zbora združenega delq, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju 26. novembra 1984 poslušali:
- ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k
osnutku resolucije o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje

Cena 10 din

1981 1985 v letu 1985, ki ga je podal podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Janez Bohorič,
— poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o usklajevanju osnutka zakona o sistemu družbene kontrole cen in
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega
dela ter o obravnavi temeljev politike normalizacije zunanje
likvidnosti 1985-1990 in osnutka odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske
politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990, ki ga je podal
vodja delegacije Miran Potrč.
Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični
zbor so sprejeli:

SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA
PRILOGA:
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu z osnutkom
zakona (ESA - 605)
ANALIZA
republiških predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih
opravil (ESA-608)
s(r
UČINKOVITOST DELA OBČINSKE SKUPŠČINE
(Splošne ugotovitve in konkretni predlogi za spremembo zakonodaje)
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PREDLOG DOGOVORA
o spremembi in dopolnitvi dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in
narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic
elementarnih nesreč (ESA-606)
'
str. 25
PREDLOG DOGOVORA
o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov (ESA-604)
str28

IZ SKUPŠČINE SFRJ:
OSNU l EK ODLOKA O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE EMISIJSKE POLITIKE IN SKUPNIH OSNOVAH
KREDITNE POLITIKE V LETU 1985-AS 453
OSNUTEK PRORAČUNA FEDERACIJE (AS 459), OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI CELOTNEGA
OBSEGA ODHODKOV PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 1985 (AS 452) IN OSNUTEK ZAKONA O
IZVRŠITVI PRORAČUNA FEDERACIJE V LETU 1985 (AS 460)
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU FEDERACIJE - AS
449
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU IN
KREDITNIH ODNOSIH S TUJINO - AS 462
STALIŠČA IN MNENJA REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN O OSNUTKU ZAKONA O DRUŽBENI
KONTROLI CEN - K AS 428

- ugotovitve in stališča ob obravnavi gradiva Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-1990«;
- sklep o obravnavni poročila delegacije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka
zakona o sistemu družbene kontrole cen (sklep sta sprejela
Zbor združenega dela in Zbor občine);
- sklep ob obravnavi poročila delegacije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka
zakona o sistemu družbene kontrole cen (sklep sta sprejela
Zbor združenega dela in Zbor občin);
- sklep ob obravnavi poročila delegacije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju osnutka odloka o
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela (26. in 27. novembra
1984)
Ivan Kastrevc, Jordan Blaževič, Boris Macarol, Janez Mirnik, Borut Eržen, Miro Jelenkovič, Cvetka Selšek, Vida Težak,
Jurij Drnovšek, Jožko Budin, Marko Bule, Pavel Dreo, Jože
Stanonik, Davorin Marušič, Vesna Mladenovič, F/anko Kramšteter, Peter Janžekovič, Samo Vidmar, Rudi Šepič, Miran
Potrč, Franc Polajžer, Terezija Donko, Zdravko Šteger, Franc
Vreže, Ivan Vušnik, Bogdan Fon, Elizabeta Svenšek, Leopold
Drame, Janez Kučan, Franc Vehovar, Janez Žilavec, Boško
Vogrinec, Rudi Kropivnik, Rozika Vrečar, Ernest Kovačec,
Erika Komljanec, Stane Seško, Milan Vidovič, Ivan Jekler, Ivan
Roje, Srečko Črnko, Milica Štern, Alojz Saviozzi, Valerija
Osterc, Marko Henrik, Jože Turnšek, Milivoj Samar.
Zbor občin (26. in 27. novembra 1984)
Srečko Potočnik, Tone Žibert, Majda Štruc, Franc Kosi,
Kamilo Lasič, Ivo Mfklavčič, Franc Gerbec, Tone Krašovec,
Janko Ževart, Zdravko Plut, Ivo Klemenčič, Iztok Medvešček,
Janez Železnik, Ada Gorjup, Marjan Markovič, Jože Marolt,
Marija Prelog, Franc Meke, Anton Dirnbek, Radenko Salemovič, Marija Ločan, Jože Majcen, Milena Borovac, Tone
Uršej, Mirko Lukner, Neva Rolih, Mirko Hajdinjak, Franjo
Štruc, Marjan Rozman, Milka Pogačar, Peter Knez, Helena
Fileš, Vukašin Lutovac, Anton Pengov, Ivo Bernard, Tone
Šeliga, Uroš Dular, Jakob Piskernik, dr. Miha Ribarič, Silva
Bauman-Čenčič.
Družbenopolitični zbor (26. novembra 1984)
Lado Kocijan, Igor Križman, Dino Pucer, Božena Ostrovršnik, Željko Cigler, Francka Herga, Marija Aljančič, Ciril Zlobec, Ivanka Vrhovčak, Drago Sotler, Jože Šušmelj, Franc
Grešak, Viktor Žakelj, Jože Kunič, Ciril Ribičič, Marija
Zupančič-Vičar, Anton Pengov, Miran Potrč.
Pisne razprave so oddali:
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združeriega dela iz
posameznih okolišev in dejavnosti; Domžale, Jesenice, Ljubljana Moste-Polje, Kamnik, Nova Gorica, Slovenske Konjice,
Ravne na Koroškem, Murska Sobota, Kranj, Radlje ob Dravi,
Tolmin, Ptuj, Ribnica, Postojna, Idrija, Ljubljana Vič-Rudnik;
- Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški
promet;
- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz občinskih
skupščin: Škofja Loka, Ljubljana Moste.Polje, Ljubljana VičRudnik, Dravograd, Ljubljana Šiška, Ravne na Koroškem,
Ljubljana Bežigrad, Trbovlje, Krško, Ilirska Bistrica.
temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990
(sklep sta sprejela Zbor združenega dela in Zbor občin);
- sklep ob obravnavi pNoročila delegacije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju
sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela
(sklep je sprejel Zbor združenega dela);
- ugotovitve, stališča in pripombe ob obravnavi osnutka
resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski
politiki Socialistične federativne republike Jugoslavije v letu
1985;
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- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona O financiranju federacije;
- predlog družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke
funkcionarjev v SR Sloveniji;
- sklep ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o usklajevanju dogovora o davčnem
sistemu in dogovora o davčni politiki.
Ob obravnavi
- osnutka resolucije o politiki uresničevanja usmeritev
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za
obdobje 1981-1985 v letu 1985
- je Družbenopolitični zbor sprejel stališča, Zbor združenega dela in Zbor občin pa sta sprejela ugotovitve in sklepe.
Ob osnutku resolucije so vsi trije zbori obravnavali tudi:
- poročilo o graditvi neproizvodnih in negospoodarskih
investicijskih objektov v obdobju od 1. 1. do 31. 8. 1984.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta obravnavala tudi
spremljajoče akte k osnutku resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki Socialistične federativne
republike Jugoslavije v letu 1985:
- ob obravnavi osnutka odloka o ciljih in nalogah skupne
emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne
politike v letu 1985 je Zbor združenega dela sprejel sklep,
Zbor občin pa kot zainteresiran zbor stališča in predloge;
- ob obravnavi osnutka odloka o skupni devizni politiki
Jugoslavije v letu 1985 je Zbor združenega dela sprejel sklep,
Zbor občin pa kot zainteresiran zbor stališča in predloge;
- ob obravnavi osnutka odloka o določitvi prihodkov od
carin in drugih uvoznih davščin, ki se v leta 1985 odstopijo
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino
sta oba zbora sprejela sklep;
- ob obravnavi osnutka odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1985 sta oba zbora
sprejela sklep.
POPRAVEK
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji nam je
o gradivu SDK, ki je bilo objavljeno v Poročevalcu štev. 34,
dne 6. 11. 1984 poslala naslednji popravek na strani 57.
Popravek se glasi:
»Iz seznama negospodarskih investicijskih objektov, ki
so se začeli graditi v obdobju januar-avgust 1984 po
posameznih občinah v SR Sloveniji, objavljenega v
Poročevalcu Skupščine SR Slovenije štev. 34, str. 57, se
črta investicijski objekt - adaptacija doma krajevne skupnosti Podkraj, ki je bil pomotoma uvrščen med investicijske objekte, ki so se začeli graditi v občini Tolmin, pod
zap. št. 2. Omenjeni investicijski objekt je lociran v občini
Trebnje«.

DELEGATSKA TRIBUNA
13. decembra 1984
ob 18.40
Za začetek se bomo na kratko ustavili ob dveh zakonih,
ki sta prvič v skupščinski razpravi. Prvi je predlog za izdajo
zakona o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne
rezerve, s katerim se uvaja nov, 0,4% prispevek iz osebnega dohodka. Drugi je predlog za izdajo sprememb in
dopolnitev zakona o davkih občanov.
Osrednji temi oddaje bosta dve: v prvi bomo strnili
mnenja delegatov o slovenski resoluciji za prihodnje leto.
V drugi pa bomo ob analizi o uresničevanju svobodne
menjave dela govorili o tem, kakšne spremembe predlagajo.
Kot je v navadi bomo pripravili nekaj delegatskih
vprašanj, pobud in predlogov ter odgovore nanje. Za
konec pa se bomo pomudili pri spremembah poslovnika
slovenske skupščine, ter poskusili ugotoviti, kje so ostali
pred nekaj leti pripravljeni dobri predlogi za racionalizacijo dela v slovenski skupščini.

poročevalec

Na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega zbora je predsednik Skupščine SR Slovenije Vinko Hafner razglasil, da je bil za
predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti
izvoljen dosedanji predsednik akademik profesor doktor
Janez Milčinski. Hkrati je delegate vseh treh zborov obvestil, da sta bila za podpredsednika Slovenske akademije
znanosti in umetnosti izvoljena akademik profesor doktor
Bratko Kreft in akademik profesor doktor Robert Blinc, za
glavnega tajnika Slovenske akademije znanosti in umetnosti pa akademik profesor doktor Jože Goričar.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi:
- sklep o obravnavi osnutka odloka o spremembah odloka
o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1986 do leta 1995 oziroma za določena
področja do leta 2000;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o spremembi odloka
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter
skupnih temeljev kreditne politike v letu 1984;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o spremembi in
dopolnitvi odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto
1984;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o določitvi skupnega
obsega proračunskih odhodkov federacije za leto 1985;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sredstvih rezerv.
Ob obravnavi
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino
je Zbor združenega dela sprejel sklep, Zbor občin pa kot
zainteresiran zbor stališča in predloge.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še:
- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1984;
- predlog za izdajo zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1985 z osnutkom zakona:
- predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj
in osnov davkov za leto 1985;
- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi

in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona;
- predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o
tobaku v SR Sloveniji:
- predlog odloka o sprejemu predloga dogovora o izdajanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v
smučarskih poletih, Planica 85«;
- predlog odloka o soglasju k spremembi statuta Prešernovega sklada;
- sklep ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o usklajevanju predloga družbenega
dogovora o varčevanju, racionalni porabi in solidarnosti med
republikami in avtonomnima pokrajinama ob pomanjkanju
električne energije.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Ddružbenopolitični
zbor so sprejeli tudi:
- sklep ob obravnavi osnutka programa dela zborov za leto
1985;
- mnenje ob obravnavi osnutka delovnega programa Zbora
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za leto 1985;
- predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča v
Celju: za sodnika tega sodišča sta bila izvoljena Boris Ferlinc
in Jelka Vertačnik;
- predlog odloka o izvolitvi člana Komisije Skupščine SR
Slovenije za pravosodje: za člana komisije je bila izvoljena
Danica Klemene;
- predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana medzborovske skupine delegatov za proučitev statutov visokošolskih
organizacij s področja arhitekture, gradbeništva in geodezije
ter Visoke tehniške šole v Mariboru in njenih VTOZD: dolžnosti člana te skupine je bil razrešen Branko Mervič, za člana pa
imenovan Peter Fleišer.
Ddružbenopolitični zbor je sprejel še:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije: dolžnosti
predsednika Družbenopolitičnega zbora je bil razrešen dr.
Ciril Ribičič, za predsedriika Družbenopolitičnega zbora je bil
izvoljen Miloš Prosenc;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju sekretarja
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije: dolžnosti sekretarja Družbenopolitičnega zbora je bil razrešen Franc
Grad, za sekretarja Družbenopolitičnega zbora je bila imenovana Ana Repanšek.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka
resolucije o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 v letu 1985 ob upoštevanju stališč Predsedstva Republiške
konference SZDL Slovenije
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 26. novembra
1984 ob obravnavi osnutka resolucije o
politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981 — 1985 vletu 1985 ob upoštevanju
stališč Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije v skladu z 72. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
osnovne usmeritve osnutka resolucije
izhajajo iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, zlasti pa iz razdelave ciljev in nalog prve faze njegovega
izvajanja. Podpira ofenzivno zastavljene
cilje, zlasti še opredelitev, da bo le odločporočevalec

nejše opiranje na lastne sile, uveljavljanje
kvalitetnih dejavnikov in ekonomskih zakonitosti razvoja omogočilo zaustavitev
nekaterih negativnih gibanj iz preteklih
let. k čemur mora odločilno doprinesti
tudi na iniciativi delavcev v,samoupravnih družbenoekonomskih odnosih naslonjena ekonomska politika, dograditev
ekonomskega sistema ter napori za hitrejše uveljavljanje lastnega znanja.
Tako zastavljeni cilji za naslednje leto
morajo dobiti svojo konkretizacijo v planskih aktih samoupravnih nosilcev planiranja ob krepitvi njihove samostojnosti in
odgovornosti. Zato je treba zagotoviti
stabilnejše in vnaprej znane pogoje gospodarjenja v letu 1985 s sprejetjem potrebnih predpisov in drugih aktov še v
letošnjem letu. Hkrati je treba do sprejetja resolucije še preverjati realnost ciljev,

zlasti pa upravičenost nekaterih razlik z
osnutkom zvezne resolucije.
2. Zbor meni, da bi morala resolucija
bolj izostriti temeljne usmeritve za krepitev samoupravne vloge delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela.
Zlasti pa mora opredeliti poti in načine, ki
bodo krepili temeljni produkcijski odnos
z uveljavljanjem mehanizmov samoupravnega združevanja dela in sredstev,
delitve po delu in rezultatih dela ter učinkovitejšega gospodarjenja z družbenimi
sredstvi na osnovi realnejšega vrednotenja dela, sredstev in znanja.
3. Zbor ugotavlja, da je v resoluciji
ustrezno poudarjena nujnost povečeva
nja konvertibilnega izvoza in deviznega
priliva kot pomembnega pogoja za odvijanje družbene reprodukcije in zagotavljanje eksterne likvidnosti in s \em ohra3

njanja in postopnega izboljševanja družbenoekonomskega položaja. Zato morajo ukrepi ekonomske politike na ravni
Jugoslavije in republike vzpodbujevati
vključevanje v mednarodno delitev dela
ter zagotoviti ustrezno dohodkovno motiviranost organizacij združenega dela za
izvoz proizvodov in storitev, kar bo
zmanjšalo izvoz surovin in polizdelkov.
4. Zbor ugotavlja, da se v preteklih letih
zaradi naraščanja stroškov in prepočasnega spreminjanja proizvodnih programov akumulacija ni povečevala v potrebnem obsegu, inflacija pa je naraščala
kljub stalnemu realnemu zmanjševanju
vseh oblik porabe. Zato je treba odločneje odpravljati vzroke za nastajanje inflacije z jasno razdelanimi pogoji in ukrepi v
organizacijah združenega dela za zmanjševanje stroškov ter v to bolj vpeti mehanizme kreditno monetarne in emisijske
ter davčne politike, ukrepe za finančno
konsolidacijo gospodarstva, učinkovito
sanacijo izgub in druge.
Nadaljevati moramo z aktivnostmi za
razbremenjevanje gospodarstva. Bolj odločno je treba začeti s sanacijo izgub v
tistih organizacijah združenega dela, ki
imajo zagotovljen ustrezen proizvodni
program, tržišče, izvoz, kadre in imajo
realne možnosti razvoja na sodobnih tehnoloških osnovah.
5. Pogoj za učinkovito prestrukturiranje gospodarstva, ki ga dodatno bremeni
visoka iztrošenost osnovnih sredstev je
hitrejši in selektiven razvoj kvalitetnih
proizvodnih programov. Zato je treba jasneje opredeliti postopno tehnološko
prenovo gospodarstva z uveljavljanjem
lastnega znanja in inventivnosti ob večji
skrbi za urejanje prostora in varstvo okolja, pa tudi nakazati samoupravne načine
usmerjanja potrebnih sredstev - tudi za
programe drobnega gospodarstva, zlasti
družbenega sektorja.
V tem okviru pomenijo tudi družbene
dejavnosti pomemben faktor celotne
družbene reprodukcije. Njihov kvalitetni
razvoj zahteva bolj selektiven pristop
znotraj posamezne dejavnosti in med'njimi, za kar je treba v samoupravnih intere-

snih skupnostih jasno opredeliti prioritetne programe. Pri tem je treba dati
prednost konkretnim programom v izobraževanju, raziskovanju in znanosti. Ta
se mora odražati tudi v materialnih okvirih razvoja in pogojev delovanja družbenih dejavnosti na podlagi učinkovitejšega uveljavljanja svobodne menjave dela.
Družbenemu standardu je potrebno v
letu 1985 dati posebno pozornost, da ne
bo prišlo do zaostajanja pri tistih programih, ki so odločilnega pomena za socialno varnost delovnih ljudi in občanov. Pri
tem je treba upoštevati celovito družbeno skrb za otroke in ustvarjanje osnovnih
pogojev, da se bodo mladi odločali za
nastanek družine. Posamezni nosilci nalog s tega področja morajo podrobno
razdelati cilje, naloge in aktivnosti.
6. Zbor podpira usmeritve resolucije,
po kateri je položaj posameznega gospodarskega subjekta odvisen od izboljšanja
njegovih kvalitetnih rezultatov v naslednjem letu: od rasti proizvodnje in konvertibilnega izvoza, ekonomičnosti in produktivnosti. Ob tem pa je potrebno zagotoviti, da sredstva za razširitev materialne
osnove dela v gospodarstvu realno ne
bodo nižja kot v letu 1984.
Osebni dohodek in družbeni standard
delavcev se morata uveljaviti kot odločilnejša motivacijska elementa za boljše
gospodarjenje in življenje. Zato je treba
pri nadaljnjem dograjevanju osnutka resolucije razdelati pogoje, da se s politiko
ustvarjanja in delitve dohodka zagotovi
gibanje vseh vrst porabe v okviru razpoložljivega dohodka s tem, da se sredstva
za osebne dohodke in skupno porabo
realno gibljejo glede na rast produktivnosti, ekonomičnosti in drugih kvalitetnih
dejavnikov, ter razpoložljivega dohodka.
To pa pomeni opredeliti pogoje za prekinitev nekajletnega trenda realnega padanja osebnih dohodkov in sredstev za
skupno porabo, oziroma vshj ohranitev
njihove sedanje realne ravni. Ni mogoče
pristajati na linearno zaostajanje nominalne rasti vseh oblik porabe za dohodkom. Treba se je dogovoriti za izhodišča
za planiranje vseh vrst porabe v prvih
mesecih leta 1985.

7. Na področju stanovanjske politike je
treba čimprej preveriti in dopolniti program prehoda na stanarine, ki zagotavljajo enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada. Pri novogradnjah je treba
dati večji poudarek družbeno usmerjeni
gradnji, poleg tega pa predvideti tudi
druge načine reševanja stanovanjskih
problemov, kot so zamenjave in obnove
starih stanovanj. Potrebno je v skladu z
zakonom razdelati predvideno usmeritev
na prednostno dodeljevanje stanovanj
mladim družinam z otroki. Dosledno je
potrebno izpeljati sistem subvencioniranja stanarin, da he bi politika zamenjav
stanovanj slonela samo na nizkih dohodkih stanovalcev, temveč predvsem na racionalnem izkoriščanju stanovanjskega
sklada.
8. V politiki razvoja v naslednjem letu je
treba predvideti ukrepe za povečanje
računalniške in informacijske pismenosti, posebno v sistemu izobraževanja in
raziskovalne dejavnosti. Posebno pozornost je treba posvetiti prenosu znanstvenih in tehnoloških dosežkov.na področju
informatike in mikroelektronike v prakso.
•k -k ir
Zbor je posečbno pozornost posvetil
problematiki negospodarskih in neproizvodnih investicij v letošnjem letu. Ugotovil je, da se obseg teh investicij po
velikem povečanju v prvem polletju sedaj
zmanjšuje, da pa točne ocene gibanj zaradi kratkega časovnega razdobja še ni
mogoče podati.
Zbor opozarja, da je potrebno z družbenopolitično aktivnostjo in ukrepi ekonomske politike še naprej usklajevati obseg negospodarskih in neproizvodnih investicij z materialnimi možnostmi družbe. O učinkovitosti zmanjševanja investicjske porabe in preusmerjanju razpoložljivih investicijskih sredstev v posodabljanje opreme, pa naj Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije obvešča skupščino ob obravnavi poročil o uresničevanju resolucije za leto 1985.

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Skupščina SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o politiki uresničevanja
usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 — 1985 v letu 1985
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
342. in 345. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter 71. in 72. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije na
sejah Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega zbora dne
26. in 27. novembra 1984 obravnavala
osnutek resolucije o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1985
ter v skladu s prvim odstavkom 255.
člena, drugim odstavkom 277. člena v
zvezi s prvim odstavkom 315. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, upoštevajoč stališča Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije, na sejah
Zbora združenega dela in Zbora občin
dne 27. novembra 1984 sprejela
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UGOTOVITVE IN SKLEPE:
l.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
je osnutek resolucije v svojih usmeritvah
zasnovan na dolgoročnem programu gospodarske stabilizacije in v razdelavi ciljev in nalog, ki izhajajo iz njegove prve
faze. Globalni cilji nadaljnjega razvoja so
po mnenju skupščine ustrezno opredeljeni, zlasti glede nujnosti povečanja konvertibilnega izvoza in deviznega priliva,
povečanja proizvodnje, posodabljanja
tehnologije, prilagajanja vseh oblik porabe razpoložljivemu dohodku, produktivnega zaposlovanja ter večje vloge znanja
in raziskovalnega dela. Le z uresničevanjem tako zastavljenih ciljev gospodar-

skega razvoja bomo zaustavili negativna
gibanja iz preteklih let.
Skupščina ugotavlja, da so globalne
usmeritve v osnutku resolucije usklajene
z usmeritvami osnutka zvezne resolucije,
odstopanja pa so zlasti pri politiki delitve
dohodka in pri opredeljevanju posameznih stopenj rasti, še posebej izvoza
Uresničevanje v osnutku resolucije
opredeljenih nalog in zastavljenih ciljev
zahteva konkretno in selektivno operacionalizacijo nalog v sleherni samoupravni sredini, da bi se na ta način krepila samostojnost in odgovornost samoupravnih subjektov za potrebne aktivnosti, s katerimi bodo uresničevali opredeljene naloge. To je še posebej pomembno, ker je od uresničitve nalog iz resoiuporočevalec

cije za prihodnje leto v veliki meri odvisna družbenoekonomska osnova, ki bo
omogočila uspešno uresničevanje ciljev
novega srednjeročnega družbenega plana SR Sloveniji.
Skupščina tudi ugotavlja, da je v osnutku resolucije ustrezno poudarjena opredelitev za odločno povečanje izvoza,
predvsem na konvertibilno območje in s
tem za večjo vključitev našega gospodarstva v mednarodno menjavo. Pri tem pa
poudarja, da je te cilje potrebno bolj odločno uresničevati na osnovah delitve
dela, izvoza proizvodov višje stopnje obdelave, predvsem pa tistih, v katerih je
vključeno domače znanje. S tem bo izvoz
postajal vedno bolj pomembna razvojna
komponenta, ki bo naše gospodarstvo
uspešneje vključila i/ mednarodne tehnično-tehnološke in trgovinske tokove.
Zaradi tega skupščina meni, da je te cilje
možno uresničiti le, če organizacije združenega dela v prihodnjem letu ne bodo
razpolagale z manjšim deležem deviz,
kot v letu 1984, v tem obsegu pa imele
pravico samostojnega odločanja o porabi teh deviz. Z ukrepi tekoče ekonomske
politike na ravni Jugoslavije in tistimi, ki
jih lahko sprejema republika, pa je ob
stalnih lastnih naporih organizacij združenega dela za povečevanje produktivnosti in kvalitete dela potrebno zagotavljati tudi ustrezno dohodkovno motivira*
nost izvoznikov.
Skupščina ocenjuje, da bodo nekateri
sistemski zakoni, ki bodo začeli veljati v
začetku leta 1985, pomembno vplivali na
družbenoekonomski položaj združenega
dela, predvsem pa na ustvarjanje dohodka in politiko njegove delitve. To bo pri
pripravi predloga resolucije zahtevalo
ponovno presojo nekaterih v osnutku resolucije opredeljenih predpostavk in na
njihovi podlagi oblikovanih usmeritev
vključno z oceno prenosa razvojnih tendenc iz leta 1984 v leto 1985.
II.
Izhajajoč iz navedenih ugotovitev,
Skupščina SR Slovenije sprejema osnutek resolucije z dopolnitvijo Izvršnega
sveta ter ekspoze Izvršnega sveta, pri tem
pa poudarja, da je treba pri pripravi predloga resolucije upoštevati zlasti naslednje usmeritve in naloge:
1. Zahtevne naloge na področju izvoza
je mogoče dosegati le s širšim dohodkovnim povezovanjem združenega dela
in s pripravo skupnih izvoznih programov. Zato je potrebno v organizacijah
združenega dela pospešiti s pripravami
planskih aktov za leto 1985, v katerih
mora konvertibilni izvoz dobiti prednostno mesto. Pospešiti je potrebno tudi usklajevanje izvoznih planov v okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. V okviru družbeno priznanih reprodukcijskih potreb
naj se v ŠISEOT uveljavljajo tudi možnosti za združevanje deviz za posodabljanje tehnološke opreme tistih organizacij
združenega dela, katerih proizvodni programi so izrazito izvozno zanimivi.
Predlog resolucije naj ne ponavlja nalog in ukrepov na področju ekonomskih
odnosov s tujino, ki jih vsebuje zvezna
resolucija in spremljajoči dokumenti.
2. Pospešiti je treba aktivnosti za fiporočevalec

nančno konsolidacijo gospodarstva, odločneje odpravljati vzroke za nastajanje
inflacije in pri tem nadaljevati z aktivnostmi iz že sprejetega programa za razbremenjevanje gospodarstva, posebno še
na zmanjševanju stroškov v organizacijah združenega dela ter prednostno zagotavljati sredstva za sanacijo tistih izgub, kjer sanacijski programi trajno odpravljajo vzroke za nastajanje izgub; delavcem v takih organizacijah združenega
dela pa z delom in gospodarjenjem na ta
način omogočiti zagotovitev socialne
varnosti.
3. V organizac.ijah združenega dela, ki
dosegajo skromne proizvodne in ekonomske učinke ali izvozne rezultate morajo poslovodni organi in strokovne službe opredeliti in razdelati naloge, ukrepe
in aktivnosti za doseganje boljših rezultatov. Pri tem je treba upoštevati realnejše
vrednotenje vseh proizvodnih faktorjev
in na tej osnovi pripraviti programe prestrukturiranja.
4. Glede na pomen kmetijstva kot
prednostne panoge je potrebno večjo
vlogo nameniti znanju, kadrovski politiki,
politiki cen ter materialnemu in moralnemu podpiranju mladih, ki imajo namen
prevzemati kmetije. Večji pomen moramo dati pospeševalnim službam in kadrom, ki ta dela opravljajo. Opredelitev
za smotrno izkoriščanje kmetijskih zemljišč je preozka in jo je potrebno razširiti z
nalogami na področju varovanja kmetijskih zemljišč, melioracij in skupnih vlaganj v pridelavo hrane v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah.
V okviru poslovne politike temeljnih
bank je nujno proučiti in uveljaviti najnižje možne obrestne mere, ki bodo spodbujale vlaganja v primarno kmetijsko
proizvodnjo.
5. Na področju stanovanjskega gospodarstva je treba jasneje opredeliti program prehoda na stanarine, ki zagotavljajo enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada. Za reševanje stanovanjskih
problemov je poleg novogradenj potrebno predvideti in spodbujati obnovo starih
stanovanj in zamenjavo stanovanj.
Odločneje je potrebno nadaljevati aktivnosti za pocenitev stanovanjske izgradnje in to z vidika skrajševanja rokov pri
pridobivanju zemljišč in za urejanje stavnih zemljišč ter za hitrejše poenotenje
tehnologije gradnje stanovanj. Doseči je
potrebno tudi večjo gospodarnost in mobilnost združenih sredstev na področju
stanovanjsko-komunalnega gospodarstva. S ceno komunalnih storitev je treba
zagotoviti enostavno reprodukcijo komunalnih objektov in naprav. Dosledno je
potrebno izpeljati usmeritev na področju
subvencioniranja stanarin, da ne bi politika zamenjave stanovanj slonela predvsem na nizkih dohodkih posamezne
družine, temveč zlasti na racionalnem
koriščanju stanovanjskega sklada.
6. Potrebno je opredeliti naloge za postopno ppdaljševanje celotnega družbenega delovnega časa ob hkratnem skrajševanju individualnega na delih in nalogah, ki se opravljajo v težkih delovnih
pogojih in tudi tam, kjer moderna in draga oprema to zahteva in drugi delovni
pogoji to omogočajo. S tem se lahko
izboljša izkoriščenost obstoječih proiz-

vodnih zmogljivosti. Pri oblikovanju
davčne politike bodo preverjeni učinki
obdavčevanja dela v podaljšanem delovnem času.
Čimpretj je treba pripraviti analizo obsega tehnološkega viška kadrov. Pri tem
je treba organizacijam združenega dela
naložiti, da pripravijo svoje programe in v
njih opredelijo, kako bodo ta višek zaposlile in kakšen obseg ter struktura prekvalifikacij bo zato potrebna. V ta namen
morajo oblikovati ustrezna sredstva in jih
po potrebi tudi združevati v okviru skupnosti za zaposlovanje.
7. Osebni dohodek in družbeni standard delavcev se morata uveljaviti kot
odločilnejša motivacijska elementa za
boljše gospodarjenje in življenje. Zato je
treba pri nadaljnjem dograjevanju resolucije razdelati pogoje, da se s politiko
ustvarjanja in delitve dohodka zagotovi
gibanje vseh vrst porabe v okviru razpoložljivega dohodka s tem, da se sredstva
za osebne dohodke in skupno porabo
realno gibljejo glede na rast produktivnosti, ekonomičnosti, povečevanja konvertibilnega izvoza ter drugih kvalitetnih dejavnikov ter razpoložljivega dohodka. To
pa pomeni opredeliti pogoje za prekinitev nekajletnega trenda realnega padanja osebnih dohodkov in sredstev za
skupno porabo oziroma vsaj ohranitev
njihove sedanje realne ravni. Ni mogoče
pristajati na linearno zaostajanje nominalne rasti vseh oblik porabe za dohodkom. Treba se je dogovoriti za izhodišča
za planiranje vseh vrst porabe v prvih
mesecih leta 1985. Zaostajanje osebnih
dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih za osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu iz preteklih let je potrebno
postopoma izravnavati na podlagi izdelanih programov organizacij združenega
dela in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti.
8. Na področju družbenih dejavnosti
je treba skladno z načelno opredelitvijo v
osnutku resolucije, da imajo določeni
programi v vzgoji in izobraževanju ter
raziskovalne dejavnosti prednost, zagotoviti prednost v obsegu sredstev. Hkrati
pa je v vseh družbenih dejavnostih potrebno selektivno obravnavati posamezne programe in za nekatere med njimi v
večji meri kot doslej zagotavljati sredstva
z neposredno menjavo dela.
9. Za uresničitev opredeljenih ciljev na
področju socialne politike in življenjskega standarda morajo posamezni nosilci
socialne politike razdelati svoje naloge in
opredeliti aktivnosti. Oceniti je potrebno
razpoložljiva sredstva in problematiko razreševati tako, da se zagotovi socialno
varnost delavcem in občanom z najnižjimi prejemki.
10. Spodbujati je potrebno hitrejše
uvajanje informatike in računalništva,
zlasti v sistemu izobraževanja in raziskovalni dejavnosti. Posebno pozornost je
potrebno nameniti aktivnostim, ki bodo
znanstvene in tehnološke dosežke na
področju informatike, mikroelektronike
in računalništva uveljavile v razvojnih
programih, tehnoloških procesih proizvodnje in upravljanja. Na ta način moramo razviti uporabo novih proizvodnih naprav pri poslovanju gospodarskih in drugih dejavnosti.
5

11. V predlogu resolucije naj se posebej opredelijo naloge in aktivnosti glede
skladnejšega regionalnega razvoja na
osnovi že sprejetih sklepov zborov Skupščine SR Slovenije.
12. Do predloga resolucije naj se ponovno prouči program vlaganj v prometno infrastrukturo.
13. Do predloga resolucije naj se
prouči usmeritev v srednjem šolstvu, da
bo povečan vpis tudi v triletne in ne le v
štiriletne smeri, selektivno v skladu s potrebami združenega dela. Za pospešeno
starokovno izpopolnjevanje ter specializacijo naj se opravi neposredno povezovanje med organizacijami združenega
dela, splošnimi združenji, Gospodarsko
zbornico Slovenije, znanstveno-raziskovalnimi institaucijami ter višjimi in visokimi šolami.
14. Za zagotovitev širšega vključevanja gospodarstva v turistično ponudbo
bo v okviru Gospodarske zbornice Slove-

nije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejet poseben program aktivnosti za pospeševanje turizma v letu 1985.
III.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
pri pripravi predloga resolucije izhaja iz
teh ugotovitev in sklepov, stališč Družbenopolitičnega zbora, iz stališč, mnenj,
pripomb in predlogov delovnih teles
skupščine in zborov ter razprave na sejah
zborov ter posebej poroča, katerih konkretnih predlogov ni mogel upoštevati in
zakaj ne.
■k ★ ★
Skupščina SR Slovenije je obravnavala
tudi poročilo o graditvi neproizvodnih in
negospodarskih investicijskih objektov,
ki je pripravljeno na podlagi sklepov zborov skupščine; in podpira stališča Izvršnega sveta k poročilu.
V zvezi s stanjem na obravnavanem

področju skupščina ugotavlja, da so bile
po obravnavi problematike povečanja
plačil za negospodarske in neproizvodne
investicije v juliju 1984, opravljene nekatere pomembne aktivnosti, s katerimi naj
bi prekinili neugodna gibanja na tem
področju. Skupščina sicer podpira posodobitev in razširitev materialne osnove
dela družbenih in drugih negospodrskih
dejavnosti, vendar pa ob tem poudarja,
da sedanje gospodarske razmere terjajo
bistveno manjši obseg investicijske porabe na tem področju, predvsem pa usmerjanje razpoložljivih investicijskih sredstev v posodabljanje opreme. Z družbenopolitično aktivnostjo in ukrepi ekonomske politike je treba še nadalje usklajevati obseg negospodarskih in neproizvodnih investicij z materialnimi možnostmi družbe, o čemer naj Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije poroča skupščini, ob obravnavi poročila o uresničevanju
resolucije za 1985. leto.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PRIPOMBE
Skupščina SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o družbenoekonomskem
razvoju in ekonomski politiki Socialistične federativne republike Jugoslavije v letu
1985
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
1. točke 326. člena in 341. člena ustave
Socialistične republike Slovenije ter 70.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
dne 26. novembra 1984 obravnavala
osnutek resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki Socialistične federativne republike Jugoslavije v letu 1985 (AS št. 451/1) ter v
skladu z drugim odstavkom 300. člena
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije in 332. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
ugotovitve, stališča
in pripombe
I.
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da osnutek resolucije razdeljuje usmeritve in naloge iz prve faze dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije.
Struktura in vsebina osnutka sta v skladu
s spremembo zakona o temeljih sistema
družbenega planiranja in o družbenem
planu Jugoslavije o vlogi resolucije v letih 1984 in 1985. Opredeljuje osnovne
naloge, pogoje, aktivnosti in ukrepe ekonomske politike za zadnje leto tega srednjeročnega obdobja, ki je hkrati leto oblikovanja družbenoekonomske in razvojne
politike za naslednje srednjeročno obdobje. Zato podpira temeljne usmeritve
resolucije, zlasti še usmeritev v mednarodno menjavo, zahtevo za realno vrednotenje vseh proizvodnih tvorcev, za doslednejše uveljavljanje ekonomskih in
tržnih zakonitosti ter za samoupravno
obvladovanje tokov družbene reprodukcije, posebej na podlagi združevanja dela
in sredstev, kar je temeljni pogoj za kakovostno prestrukturiranje gospodarstva,
družbenih dejavnosti in uprave. Le na ta
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način bomo ob racionalnejši organizaciji
dela ter z utrjevanjem dohodkovnih povezav organizacij združenega dela na
enotnem jugoslovanskem trgu postopno
odpravljali vzroke inflacije, še zlasti
stroškovne. Zato je pomembno, da se
izhaja iz realnih ocen možnosti ter vztraja
na takšnem izboru ciljev, ki bodo maksimalno motivirali delavce, delovne ljudi in
občane za njihovo doseganje ter s tem
nadaljevanje razvoja na kvalitetnih
osnovah.
2. Skupščina SR Slovenije podpira
usmeritev, da bodo v letu 1985 sprejete
sistemske zakonske rešitve začele veljati
v letu 1986. S tem bo dana možnost za
pravočasno prilagajanje gospodarstva sistemskim okvirom za naslednje srednjeročno obdobje, medtem ko se pogoji gopodarjenja med letom 1985 ne bi spreminjali.
3. Osnutek resolucije napoveduje tudi
za leto 1985 vrsto dopolnjenih mehanizmov ekonomskega sistema in so v
osnutku resolucije že upoštevane nekatere rešitve iz osnutkov teh dokumentov,
ki naj bi bili sprejeti do konca leta. To bo
terjalo naglo prilagajanje gospodarstva
novonastalim pogojem gospodarjenja.
Poleg tega osnutek resolucije izhaja iz
številnih napovedanih družbenih dogovorov, dogovorov in samoupravnih sporazumov. Skupščina SR Slovenije zato
predlaga, da predlagatelj to ponovno
oceni, saj tolikšno število teh aktov ob
ustrezni dopolnitvi resolucije ni potrebno. Vrsta teh aktov ne bo sprejetih do
konca letošnjega leta, pa tudi, če bi bili,
bo začetek njihovega uresničevanja zamaknjen v prvo polovico leta 1985. Skupščina SR Slovenije opozarja, da je potrebno intenzivirati delo na pripravljanju
in usklajevanju dogovorjenih aktov, da bi
združeno delo, poznavajoč splošne pogoje, okvire in skupne cilje ekonomske

politike moglo ustvarjalno, v pogojih vse
večjega uveljavljanja tržnih zakonitosti
oblikovati svoje letne plane. Hkrati je to
pot za vse bolj samoupravno urejanje
tekočih in razvojnih nalog ter za večjo
vlogo in odgovornost delavcev pri gospodarjenju z živim in minulim delom.
4. Skupščina SR Slovenije vztraja pri
opredelitvi, da morajo izvozniki v prihodnjem letu razpolagati vsaj z enakim deležem deviz za družbeno priznane reprodukcijskega potrebe, kot v letu 1984, saj
je to nujni pogoj za uresničevanje temeljnega cilja - porasta izvoza na konvertibilna območja in rast proizvodnje. Izvoznemu gospodarstvu se mora zagotoviti
možnost, da v okviru ,teh deviz uvozi
opremo in tehnologijo za potrebe svoje
modernizacije in povečane proizvodnje
za izvoz, kar je ob upoštevanju odpisanosti, iztrošenosti in izkoriščanju obstoječih kapacitet bistven pogoj za uresničitev. resolucijskih usmeritev.
5. V obdobju enega leta ni mogoče
doseči velikih strukturnih premikov, nujno pa je treba nadaljevati s pozitivnimi
gibanji iz leta 1984 ter ustvarjati pogoje
za doseganje višjih stopenj rasti, s tem pa
tudi boljših finančnih rezultatov. Ob
upoštevanju načrtovane stopnje rasti je
potrebno izostriti politiko razporejanja
dohodka, ki mora poleg ohranjanja življenjskega standarda zagotavljati tak razvoj, ki pomeni trajno socialno varnost
delavcem, delovnim ljudem in občanom.
Zato Skupščina SR Slovenije poudarja,
da je mogoče ohraniti realen obseg sredstev za osebne dohodke le ob višji rasti
razpoložljivega dohodka in ob obvladovanju inflacije, ne pa s politiko razporejanja dohodka.
Skupščina SR Slovenije podpira usmeritev k doslednejši delitvi po delu in rezultatih dela, zlasti še ustvarjalnega dela, ki
se neposredno odraža v rezultatih goporočevalec

spodarjertja. Takšen način nagrajevanja
moramo uveljaviti tudi na področju negospodarstva. Zato ne moremo sprejeti
usmeritev za nadaljnje zaostajanje osebnih dohodkov delavcev v negospodarstvu za osebnimi dohodki delavcev v materialni proizvodnji, hkrati pa je treba delitev osebnih dohodkov tudi na tem področju v večji meri vezati na obseg in kvaliteto dela.
V naslednjem letu je treba zagotoviti,
da se vsa poraba uokviri v razpoložljiv
dohodek. Zato bi se morali z resolucijo
dogovoriti le o okvirnem urejanju politike
razporejanja dohodka, v smislu opredelitve odnosa do akumulacije, obenem pa
omogočiti republikam in avtonomnima
pokrajinama, da glede na specifične razmere in potrebe same določajo odnose
med posameznimi oblikami tekoče porabe.
6. Skupščina SR Slovenije se strinja z
nadaljevanjem uresničevanja dogovorjene politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja avtonomne pokrajine Kosovo
s poudarkom na samoupravnem združevanju dela in sredstev. Ne strinja pa se s
predlogi za nadaljnjo teritorialno diferenciacijo pogojev gospodarjenja, ki ne zagotavljajo uresničevanja skupno dogovorjene ekonomske politike in ciljev dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Soglaša pa, da se v okviru skupnih ciljev ekonomske politike in enotnih
sistemskih rešitev, zaradi posebej zaostrenih vprašanj reševanja domače in zunanje likvidnosti, za organizacije združenega dela iz manj razvitih republik in SAP
Kosovo, katerih proizvodna in razvojna

Iz

solidacijo. Zaradi nepoznavanja vseh indikatorjev tudi ni mogoče vzpostaviti zveze med realnimi in nominalnimi gibanji,
oceniti strukturne premike ter predvideti
sistem medletnih valorizacij (indeksiranje) sredstev za posamezne oblike porabe. V času do priprave predloga je treba
to pomanjkljivost odpraviti in dopolniti
izhodiščno oceno o prenosu razvojnih
tendenc v prihodnje leto.
8. Skupščina SR Slovenije meni, da
stabilizacijske usmeritve osnutka resolucije niso dovolj dosledno izpeljane v konkretnih nalogah in ukrepih ekonomske
politike, ki naj bi zagotavljali uresničevanje teh usmeritev. Zato predlaga, da se
jim v postopku usklajevanja, ob doslednem spoštovanju temeljnih usmeritev
resolucije, v večji meri ■ prilagode tudi
konkretne naloge in ukrepi ekonomske
politike v letu 1985.
II.
Skupščina SR Slovenije daje soglasje k
osnutku resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki Socialistične federativne republike Jugoslavije v letu 1985.
Skupščina SR Slovenije pooblašča
svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v usklajevainem postopku uveljavi ugotovitve in stališča iz I. točke ter konkretne pripombe in
predloge. *
*Skupščina SR Slovenije je sprejela
tudi številne konkretne pripombe in
predloge k posameznim določbam
osnutka resolucije, ki so sestavni del
ugotovitev, stališč in pripomb.

Skupščine

RAZVOJ NA

Ukrepi

usmeritev je skladna s cilji našega razvoja, sprejmejo prehodne rešitve, ki bodo
tem organizacijam olajšale reševanje teh
vprašanj ter jim omogočile, da v dogovorjenem roku poslujejo po vseh skupno
dogovorjenih ekonomskih kriterijih in
merilih. Ko gre za možnosti zadolževanja
v tujini je potrebno pod enakimi pogoji v
vsakem primeru preveriti sposobnost organizacij združenega dela in njihovih poslovnih bank za najemanje kreditov in
njihovo odplačevanje.
Skupščina SR Slovenije meni, da ni
mogoče brez analize, ki bi ugotovila nadaljnje zaostajanje območja SR Srbije
izven območij avtonomnih pokrajin predvideti predlaganje posebnih ukrepov za
leto 1985. Prav tako ni mogoče z resolucijo o letni ekonomski politiki vnaprej
opredeljevati položaja tega območja v
naslednjem srednjeročem obdobju.
7. Iz predložene analitične dokumentacije ni mogoče celovito oceniti realne
možnosti ustvarjanja, razporejanja in porabe družbenega proizvoda. Glede na
načrtovano zmanjšanje zunanjega dolga,
izvajanje programa finančne konsolidacije, pričakovane spremembe v davčnem
sistemu ob novem obračunskem sistemu, katerega vpliv v osnutku resolucije ni
ocenjen, ter ob podcenjenem dinarskem
saldu izvoza in uvoza blaga in storitev itd.
naj se ponovno oceni, ali bo mogoče
zagotoviti postopno realno rast naložb,
realno rast osebnih dohodkov in ohraniti
realno raven skupne in splošne porabe iz
leta 1984 že ob okoli 3% rasti družbenega
proizvoda. Prav tako ni mogoče ugotoviti
vpliva refinanciranja zunanjih dolgov na
raven notranje potrebe in finančno kon-

POLITIKA

kreditno-monetarne

zagotavljajo

politike

uresničevanje stabilizacijskih

nalog
• Financiranje proizvodnje za izvoz in kmetijsko-živilske proizvodnje ter energije
bo imelo prednost pred kreditiranjem za vse druge namene
• Prihodnje leto omejitve ne bodo veljale za sredstva, namenjena kreditiranju
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, za obnovo na območjih, ki jih
je prizadel potres in za kreditiranje izvoza opreme in ladij
poročevalec
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Skupaj z drugimi projekti temeljnih planskih dokumentov
o razvoju države v prihodnjem
letu, je Zvezni izvršni svet poslal Skupščini SFRJ tudi Osnutek odloka o ciljih in nalogah
skupne emisijske in denarne
politike in skupnih osnovah
kreditne politike v letu 1985
(AS 453). Osnutek tega dokumenta določa temeljne cilje in
naloge na tem področju glede
rasti denarne mase v letu 1985,
povečevanja plasmajev bank
in neto domače aktive. Poleg
tega določa tudi politiko
usmerjanja primarne emisije,
plasmajev bank, selektivne naloge monetarno-kreditne politike, politike obrestnih mer,
ukrepov za krepitev finančne
discipline in druga vprašanja,
pomembna za uresničevanje
ciljev in nalog razvoja v prihodnjem letu.
Za sprejetje tega dokumenta
je pristojen Zbor republik in
pokrajin.
Skupna emisijska in denarna politika ter skupni temelji
kreditne politike v prihodnjem
letu podpirajo uresničevanje
temeljnih ciljev ekonomske
politike, določenih v Resoluciji
za leto 1985, in sicer v skladu z
Dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije. Zaradi
tega bodo monetarno-kreditna
politika in ukrepi z drugih področij ekonomske politike predvsem spodbujali nadaljnje povečevanje proizvodnje, posebej tiste, ki je namenjena izvozu, povečevanje proizvodnje
osnovnih kmetijskih pridelkov
in prehrambnih proizvodov,
energetskih in drugih surovin
in reprodukcijskih materialov,
ki smotrno zamenjujejo uvoz.
Poleg tega bodo ukrepi s tega
področja vplivali na upočasnjevanje naraščanja domačega povpraševanja, posebej
splošne in skupne porabe, na
omejevanje naraščanja inflacije in izboljšanje likvidnosti v
gospodarstvu.
Da bi uresničili te temeljne
cilje in naloge, Osnutek odloka
predvideva, da bodo denarna
masa, domača aktiva in plasmaji bank tako po obsegu kot
strukturi dosledno namenjeni
uresničevanju stabilizacije. V
skladu s tem je predvideno, da
se bo denarna masa povečala
do 42 odstotkov, neto domača
aktiva vseh bank, brez učinkov
spremembe tečaja dinarja, do
16,5 odstotka, pri čemer povečanje skupnih dinarskih plasmajev bank do 30,5 odstotka
glede na njihovo stanje konec
leta 1984.
Če teh predvidevanj ne bi
uresničili oziroma, če' bodo
realna gibanja odstopala za
več kot pet indeksnih točk gle8

de na predpostavke, mora
Zvezni izvršni svet, kakor določa Osnutek odloka, do konca spetembra prihodnjega leta
predložiti Skupščini SFRJ
predlog novih stopenj rasti
osnovnih monetarnih agregatov v istem sorazmerju. Sicer
pa je treba predvideno gibanje
teh agregatov zagotviti z ukrepi kreditno-monetarne politike, ki jih izvaja Narodna banka
Jugoslavije in narodne banke
republik in pokrajin, kakor tudi
s poslovno politiko drugih
bank, pri čemer pa bi bilo treba upoštevati sezonske potrebe organizacij združenega
dela.
PREDNOSTNI NAMENI
KREDITOV
Zagotavljanje sredstev za financiranje tekoče reprodukcije je vsekakor najpomembnejša naloga v letu 1985. Da bi jo
uresničili je nujno treba, kakor
napoveduje Osnutek odloka,
dati v poslovni politiki bank
prednost tem plasmajem.
Predvsem tistim, ki so namenjeni financiranju proizvodnje
blaga in opravljanju storitev za
izvoz, nadalje proizvodnji in
zalogam osnovnih kmetijskih
pridelkov in prehrambnih proizvodov, kakor tudi oblikovanju nujnih tržnih in blagovnih
rezerv teh izdelkov. Prednostne obravnave bo deležna tudi
proizvodnja energije, ernergetskih in drugih surovin ter
reprodukcijskih materialov, s
katerimi se nadomešča uvoz,
kakor tudi proizvodnja in prodaja domačih tirnih vozil za
potrebe jugoslovanskih železnic.
Investicijski krediti bank v
osnovna sredstva bodo prihodnje leto počasneje naraščali kot skupni plasmaji
bank, pri čemer pa naj bi v tem
okviru zagotovili nekoliko hitrejše naraščanje teh kreditov
za prioritetne namene, določene v Resoluciji. Podobna gibanja so predvidena tudi za plasmaje bank na področju stanovanjsko-komunalne graditve.
V skladu s tako določenimi
cilji in nalogami monetarnokreditne politike, bo Narodna
banka Jugoslavije, kakor je zapisano v Osnutku, predpisala
omejevanje obsega in dinamike rasti neto domače aktive in
plasmajev bank v prihodnjem
letu. Pri izvajanju te politike ne
bo izjem za plasmaje bank za
posamezne namene, čeprav je
mogoče določiti različne stopnje njihove rasti, če bo ocenjeno, da je to nujno potrebno
zaradi učinkovitejšega izpolnjevanja nalog na tem področju.

Obvezno omejevanje plasmajev ne bo veljalo za sredstva Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, za plasmaje, namenjene obnovi in graditvi na območjih, ki jih je prizadel potres, kakor tudi za plasmaje iz dopolnilnih in posebnih sredstev, ki se uporabljajo
za hitrejši razvoj SAP Kosovo.
Omejitve pa ne bodo veljale niti za sredstva, uporabljena za
kreditiranje izvoza opreme in
ladij ter izvajanje investicijskih
del v tujini na kredit, in sicer
do višine sredstev, dobljenih v
letu 1985 za te namene od Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje.
Izjeme bodo prav tako veljale za investicijske kredite
bank, ki spremljajo plasmaje iz
stalnih sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajine, in
sicer za del, ki se oblikuje z
združevanjem. Izjeme bodo
nadalje veljale za investicijske
kredite bank, pri katerih so
udeleženi krediti Mednarodne
banke za obnovo in razvoj in
njenih afiliacij, krediti Evropske investicijske banke in Eurofime, če rast teh plasmajev
bistveno ne odstopa od planirane rasti.
UPORABA PRIMARNE
EMISIJE
Po Osnutku odloka se bo
prihodnje leto primarna emisija uporabljala za urejanje potrebne rasti denarne mase in
plasmajev bank v predvidenih
okvirih, kakor tudi za povezovanje emisijskih tokov z reprodukcijskimi tokovi družbenega
gospodarstva. Prednostni namen pri uporabi emisije bo nakup kratkoročnih prenosljivih
vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo organizacije združenega dela na področju gospodarstva oziroma njihove interne
banke, in sicer na podlagi kupoprodaje blaga in opravljanja
storitev v državi, za dajanje
kreditov bankam na podlagi
teh vrednostnih papirjev in za
podporo uresničevanja selektivnih ciljev in nalog kreditnomonetarne politike. Tudi prihodnje leto se bo postopoma
povečeval delež primarne emisije preko linearne monetizaci-

je vrednostnih papirjev organizacij združenega dela.
Primarna emisija bo spodbujala tudi uresničevanje selektivnih ciljev in nalog monetarno-kreditne politike. To bo
izpeljano s selektivno začrtano
monetizacijo vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo organizacije združenega dela za izvoz
blaga in storitev, proizvodnjo
in pripravo blaga za izvoz, proizvodnjo, zaloge in rezerve
pšenice, koruze, sladkorne pese, sladkorja, oljnic, surovega
olja, riža, rib, mesa, mleka in
mlečnih izdelkov, tobaka,
grozdja, vina in zalog premoga. Veljalo pa bo tudi za kupoprodajo domače opreme, ladij
in tirnih vozil na kredit ter za
uvoz najpomembnejših proizvodov iz držav v razvoju in iz
drugih držav z določenih valutnih območij.
Uporaba primarne emisije za
te namene bo spodbujala trajnejše povezovanje proizvodnih, predelovalnih in prometnih organizacij, spodbujala pa
bo tudi združevanje dela in
sredstev na dohodkovnih temeljih. Tako združena sredstva bodo. lahko osnova za
uporabo primarne emisije.
NADALJNJE
SPODBUJANJE
ZDRUŽEVANJA
SREDSTEV
Ukrepi kreditno-monetarne
politike morajo prihodnje leto
zagotoviti ugodnejše pogoje
za uporabo primarne emisije
za proizvodnjo in pripravo blaga ter storitev, namenjenih
izvozu, za proizvodnjo in zaloge osnovnih kmetijskih pridelkov in prehrambenih proizvodov, kakor tudi za zaloge premoga glede na vse druge pogoje uporabe primarne emisije.
Sredstva primarne emisije
se bodo uporabljala za uvozne
zadeve v strogo restriktivnih
mejah, in sicer za uvoz najpomembnejših izdelkov oziroma
surovin iz držav v razvoju.
Uporaba bo dovoljena po spisku izdelkov in držav, ki ga bo,
v soglasju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi, določil ZIS. Pogoji uporabe
primarne emisije za te namene
bodo manj ugodni kot za druge namene. Izjema bo le kreditiranje uvoza nafte, in sicer
glede stopnje reeskonta in rokov porabe.

OSNUTEK ODLOKA O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE
EMISIJSKE POLITIKE IN SKUPNIH OSNOVAH
KREDITNE POLITIKE V LETU 1985-AS 453

poročevalec

Tudi prihodnje leto se bodo
sredstva primarne emisije uporabljala za dajanje kreditov
občanom za stanovanjsko graditev, nakup stanovanj in gradnjo ter opremljanje obrtnih delavnic, kmetijskih in drugih poslovnih objektov za opravljanje
redne dejavnosti, in sicer na
podlagi dokončne prodaje deviz z deviznih računov in hranilnih vlog občanov.
Za prihodnje leto so predvidene tudi pomembne aktivnosti v bankah in gospodarstvu,
da bi tako spodbudili združevanje in zmanjšali obseg kreditnih razmerij v gospodarstvu. Tako bodo organizacije
združenega dela - ustanoviteljice bank - s samoupravnimi
sporazumi in poslovno politiko
določile pogoje učinkovitejšega združevanja dela in sredstev na dohodkovnih temeljih
na enotnem jugoslovanskem
tržišču. Po Osnutku odloka bo
te procese spodbujala tudi
kreditna politika republik in
avtonomnih pokrajin.

Ti sporazumi morajo nadalje
zagotoviti tudi združevanje
sredstev za zagotavljanje trajnih obratnih sredstev gospodarstvu SAP Kosovo v prihodnjem letu, in sicer v skladu z
Dogovorom o posebnih ukrepih za najhitrejši razvoj te Pokrajine.
Osnutek odloka banke tudi
obvezuje, da v prihodnjem letu
s svojo poslovno politiko določijo potrebno raven likvidnih
sredstev za izpolnjevanje svojih obveznosti. Pri tem smejo
določati svoje obveznosti le do
te ravni, tako da bi se tudi izboljšala likvidnost bank. Zaradi tega pa bo tudi Narodna
banka Jugoslavije predpisala
podrobnejše pogoje o tem,
kdaj je posamezna banka nelikvidna. Na podlagi tega pa bo
predpisana minimalna stopnja
likvidnosti bank kot pogoj kreditne sposobnosti in pogoj njihove likvidnosti. Narodna banka Jugoslavije bo predpisala
tudi ukrepe proti nelikvidnim
bankam.

SPORAZUMEVANJE
BANK
Osnutek odloka, da bi uresničili cilje in naloge skupne
emisijske in denarne politike
in skupne temelje kreditne politike, obvezuje banke, da v
dveh mesecih od njegove uveljavitve izpeljejo postopek za
samoupravno sporazumevanje
o zagotavljanju sredstev za
kreditiranje in druge oblike financiranja prednostnih namenov, za katere je mogoče uporabiti primarno emisijo. V teh
sporazumih je treba urediti tudi zagotavljanje sredstev za
dopolnilno kreditiranje izvoza
opreme in ladij ter izvajanje investicijskih del v tujini na kredit preko Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko
sodelovanje.

POLITIKA OBRESTNIH
MER
Osnutek odloka določa tudi
politiko obrestnih mer bank in
Narodne banke Jugoslavije v
letu 1985. Prilagojena je politiki, določeni v Dolgoročnem
programu ekonomske stabilizacije, in usklajena z mednarodnimi obveznostmi. Prihodnje
leto se bo nadaljevalo usklajevanje obrestnih mer s stopnjo
inflacije. To naj bi zagotovili
predvsem z doseganjem pozitivne obrestne stopnje na dinarske namensko vročene depozite občanov in gospodarstva za obdobje, daljše od treh
mesecev. Uskladitev bi opravili
vsake tri mesece, in sicer od
aprila prihodnjega leta dalje.
Pri tem bi bile obresti na depozite občanov in gospodarstva.

NOVI

daljše kot tri mesece, za eno
odstotkovno točko večje od
letne stopnje povečevanja cen
proizvajalcev.
Obvezno
usklajevanje
obrestnih mer velja tudi za nove kredite, ki bodo odobreni iz
bančnih sredstev, z izjemo selektivnih kreditov in tistih kreditov, ki so namenjeni stanovanjski in komunalni graditvi.
Za prihodnje leto je treba
določiti tudi splošno minimalno obrestno mero, ki bo odvisna predvsem od stopnje rasti
inflacije. Ta mera bo za negospodarstvo nekoliko višja kot
za gospodarstvo.
Končno usklajevanje obrestnih mer bank bo v prihodnjem
letu urejeno v samoupravnem
sporazumu bank o tej problematiki.
Da bi uresničili cilje in naloge skupne emisijske in denarne politike in skupne temelje
kreditne politike v letu 1985 ter
hkrati zagotovili potrebna
sredstva za financiranje dogovorjenih prioritet, banke prihodnje leto ne bodo sprejemale vročenih depozitov in ne dajale novih kreditov uporabnikom družbenih sredstev, ki niso poravnali svojih obveznosti
za prej najete kredite. Banke
tudi ne bodo sprejemale depozitov ali dajale kreditov za
osnovna sredstva organizacij
združenega dela, ki ne zagotovijo obratnih sredstev v skladu
z določbami Zakona o zagotavljanju obratnih sredstev.
Poleg tega banke ne bodo
smele odobravati kreditov za
pokrivanje izgub organizacij,
ki niso oblikovale in sprejele
sanacijskega programa v skladu z zakonskimi določbami.
Enak ukrep bo veljal za organizacije združenega dela izvoznice, če ustvarjenih deviz
ne zamenjajo v dinarska sredstva oziroma jih ne prenesejo

na žiro račun v skladu z določbami Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s
tujino.
Osnutek odloka predpisuje
tudi nekatere obveznosti za
banke same, ki naj bi zagotovile večjo finančno disciplino in
boljšo likvidnost. Bančna poslovna politika bo morala
predvsem zagotavljati poravnavanje obveznosti do tujine,
pravočasno plačevanje v državi in učinkovite ukrepe za
plačilo vseh terjatev v roku njihovega dospetja v plačilo.
Zaradi vsega tega bo morala
poslovna politika bank zagotoviti, da bodo plasmaje dobili le
tisti uporabniki! družbenih
sredstev, ki izpolnjujejo vse
pogoje kreditne sposobnosti
in finančne discipline.
Ukrepi kreditno-monetarne
politike v prihodnjem letu in
poslovna politika bank bodo
vplivali tudi na uresničevanje
določene politike cen. V skladu s tem Osnutek odloka predpisuje, da banke prihodnje leto
ne bodo mogle odobravati novih kreditov organizacijam
združenega dela, za katere bodo pristojni organi tržne inšpekcije in skupnosti za cene
ugotovili, da ne spoštujejo določene politike cen. Kreditov
ne bodo mogle dobiti niti organizacije, ki imajo oziroma zadržujejo zaloge blaga, da bi s
tem ustvarile umetno pomanjkanje tega blaga na tržišču. Ta
ukrep bo veljal tudi za organizacije združenega dela, ki odkupujejo kmetijsko-prehrambne proizvode po drugačnih pogojih, kot so določeni v sklenjenih dogovorih o odkupu in
določitvi cen. Zvezni izvršni
svet bo naknadno predpisal tudi postopek izvajanja teh restriktivnih ukrepov na področju uresničevanja politike cen.

PREDPISI

Proračun
usklajen

z

federacije

bo

možnostmi

prihodnje

realizacije

leto
njegovih

prihodkov
• Proračun federacije za leto 1985 je predlagan v znesku 574 milijard 142,2 milijona dinarjev
• Z izvirnimi prihodki federacije bo poravnanih 372 milijard 144,2 milijona dinarjev ,
obveznosti, prispevki republik in pokrajin pa bodo znašali 202 milijardi dinarjev
• Za financiranje JLA je predvidenih 356 milijard dinarjev
poročevalec

V okviru oblikovanja vseh
planskih dokumentov o družbenoekonomskem razvoju in
ekonomski politiki Jugoslavije ■
v prihodnjem letu je Zvezni
izvršni svet poslal Skupščini
SFRJ tudi osnutke aktov na
področju politike proračunske
porabe federacije v letu 1985.
Osnutek zakona o določitvi celotnega obsega dohodkov proračuna federacije v letu 1985
(AS 458) predlaga določitev
obsega te porabe in temeljne
vire, iz katerih se bodo poravnavale te obveznosti. Po uskladitvi stališč republiških in pokrajinskih skupščin je za sprejem tega Osnutka zakona pristojen Zbor republik in pokrajin.
Osnutek proračuna federacije (AS 459) predlaga razporeditev proračunskih sredstev
oziroma zneske sredstev, s katerimi naj se financirajo posamezne funkcije federacije v letu 1985, sprejel pa ga bo Zvezni zbor Skupščine SFRJ. V
Predlogu za izdajo zakona o
izvršitvi proračuna, z Osnutkom zakona (AS 460) je urejen
način razpolaganja s proračunskimi sredstvi in nadzorstvo nad njihovo uporabo, ta
Zakon pa prav tako sprejema
Zvezni zbor.
.

najkasneje do julija prihodnje
leto, in sicer na podlagi doseženih rezultatov po zaključnih
računih družbenega gospodrstva za leto 1984 in gospodarskih gibanj na začetku leta
1985, in sicer v skladu s predvideno rastjo cen, osebnih dohodkov in gibanjem tečaja tujih valut. Praktično bo valorizacija pomenila določeno povečanje odhodkov proračuna v
skladu z doseženimi prihodki,
pri čemer pa bo stopnja rasti
valoriziranih sredstev nižja od
stopnje rasti doseženega dohodka družbenega gospodarstva.
To načelo politike porabe
bo*1 veljalo za vse uporabnike
proračuna razen za JLA.
Zaradi tega Osnutka zakona
o določitvi celotnega obsega
odhodkov proračuna predvideva tudi izjemo pri valorizaciji
teh sredstev. Če pa tudi na ta
način ne bo mogoče zagotoviti
planiranih sredstev za financiranje JLA, je predlagano, da se
za utrezen znesek povečajo
prispevki republik in pokrajin v
zvezni proračun. V obdobju do
valorizacije pa bo lahko Jugoslovanska ljudska armada
prevzemala obveznosti do višine 80 milijard dinarjev za nakup blaga in plačevanje storitev.

OBSEG PRORAČUNA
FEDERACIJE
V omenjenih aktih Zvezni
izvršni svet predlaga, da celoten obseg proračuna federacije v letu 1985 znaša 574 milijard 142,2 milijona dinarjev. V
primerjavi z letošnjim rebalansiranim proračunom je proračun za leto 1985 za 48,5 odstotka večji. Iz izvirnih prihodkov federacije (del temeljnega
prometnega davka in prihodki
od carin in drugih uvoznih dajatev) bo treba poravnati 372
milijardi 144,2 milijona dinarjev obveznosti. Manjkajočih
202 milijarde dinarjev pa naj bi
zagotovile republike in pokrajini s svojimi prispevki zveznemu proračunu.
Omenjen obseg proračuna
je predlagan v skladu s politiko
družbenoekonomskega razvoja držve v prihodnjem letu, v
skladu s predvidevanji in proporci Družbenega plana in obveznostmi iz posameznih zveznih zakonov. Proračun je planiran z omejenim vplivom inflacije oziroma je poraba upravičencev do proračunskih
sredstev odvisna od pritoka
sredstev v proračun. Zaradi tega Osnutek zakona o določitvi
celotnega obsega odhodkov
proračuna predlaga tudi valorizacijo teh sredstev.
Valorizacijo naj bi izpeljali

FINANCIRANJE JLA
Družbeni plan Jugoslavije za
obdobje 1981 do 1985 in
ustrezni dogovor določata temeljni sistem financiranja tega
najpomembnejšega proračunskega porabnika. Ob upoštevanju interesov in ciljev
obrambe in varnosti države, je
predpisano, da se v tekočem
srednjeročnem obdobju v proračunu federacije zagotavljajo
sredstva za financiranje JLA v
višini 5,8 odstotka doseženega
narodnega dohodka države po
tekočih cenah. Vendar pa ta
odstotek izločanja sredstev za
JLA še nobeno leto doslej ni
bil dosežen. Izdatki za JLA so
minula tri leta znašali manj kot
5 odstotkov, letos pa dosegajo
le 4,13 odstotka narodnega
dohodka. Na ta način je najpomembnejši uporabnik proračuna minula leta tudi največ
prispeval k zmanjševanju proračunske porabe oziroma k
njenemu usklajevanju z materialnimi možnostmi družbe.
Za prihodnje leto je predvideno, da se za JLA iz proračuna federacije nameni 356 milijard dinarjev ali za 45,7 odstotka več kot leto poprej. Pri tem
bodo za financiranje odhodkov in obveznosti JLA uporabljeni tudi prihodki, ki jih realizirajo ustanove in enote JLA z
nuđenjem storitev in prodajo
nekaterih svojih izdelkov.
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ben izdatek proračuna. Planirajo se na podlagi predvidenega povečanja števila upravičencev do tega varstva, odstotka povečanja povprečnega
osebnega dohodka v predhodnem letu in na podlagi višine
neporavnanih obveznosti iz
prejšnjih let. Obveznosti federacije za financiranje teh oblik
varstva so točno določene z
zveznimi zakoni o temeljnih
pravicah borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev,
kjer so tudi določeni pogoji za
pridobitev teh pravic, kakor tudi način zagotavljanja sredstev
za njihovo financiranje.
Na obseg planiranih sredstev za te namene vpliva večje
število dejavnikov, posebej pa
veliko število upravičencev do
tega varstva Borčevske pokojnine dobiva okoli 476.000 ljudi,
do invalidskega varstva pa je
upravičenih 210.000 oseb.
Praktično 95 odstotkov teh'
sredstev so redni mesečni prejemki, ki se dvakrat letno usklajujejo s povprečno rastjo
osebnih dohodkov, doseženih
v predhodnih šestih mesecih.
Za te namene Osnutek proračuna federacije za prihodnje
leto predvideva 74 milijard
887,1 milijona dinarjev. Od tega bo za beneficirane pokojnine borcev izločenih 53 milijard
659,3 milijona dinarjev. Višina
sredstev za te namene je planirana v skladu z odstotkom povečanja števila upravičencev
za tri odstotke in predvideno
rastjo povprečnih osebnih dohodkov v SFRJ do konca leta
1984, in sicer do 45 odstotkov.
Pri tem pa niso zagotovljena
tudi sredstva za usklajevanje
teh prejemkov v prihodnjem
letu, kar je treba zagotoviti z
rebalansom proračuna.
Za invalidsko varstvo vojaških invalidov je predlagano, da
se nameni 14 milijard 382 milijonov dinarjev oziroma za 45,9
odstotka več kot letos, medtem ko bo za zdravstveno varstvo teh zavarovancev namenjenih 1,9 milijarde dinarjev,
kakor predlaga Osnutek zakona. Predlagana je tudi izločitev
1,1 milijarde dinarjev za zdraviliško in klimatsko zdravljenje
vojaških invalidov in družin
padlih borcev v prihodnjem letu, medtem ko naj bi za izplačiBORČEVSKO lo borčevskega dodatka zagoINVALIDSKO VARSTVO tovili 31,1 milijona dinarjev.
Za izplačevanje vojaških poSredstva za borčevsko-invalidsko varstvo so tretji pomem- kojnin v prihodnjem letu Osnu-

DOPOLNILNA
SREDSTVA ZA MANJ
RAZVITE
Tudi zahteve srednjeročnega Družbenega plana Jugoslavije glede izločanja dopolnilnih sredstev za financiranje
družbenih in drugih služb v
gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo se ne
izpolnjujejo. Ti proračunski izdatki bi morali znašati 0,85 odstotka družbenega proizvoda
gospodarstva v državi, pri
čemer se, razen za SAP Kosovo, ta stopnja iz leta v leto
zmanjšuje.
Izdatke za te namene predpisujejo tudi posebni zvezni zakoni, ki predvidevajo, da se iz.
skupnega zneska dopolnilnih
sredstev najprej izloči 0,135
odstotka družbenega proizvoda na račun posebnih dopolnilnih sredstev za razvoj
materialne osnove družbenih
služb v SAP Kosovo in 0,3 odstotka na račun posebnih dopolnilnih sredstev SR Črni gori
zaradi majhnega števila prebivalcev in nizke gostote naseljenosti v tej republiki.
Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu federacije se
sprejeto načelo njihovega dodeljevanja v določenem odstotku od družbenega proizvoda ni upoštevalo, tako da se
ta odhodek proračuna načrtuje v skladu z rastjo splošne in
skupne porabe po republikah
in pokrajinah v predhodnem
letu.
Osnutek proračuna za leto
1985 za ta namen predvideva
39 milijard 436,5 milijona dinarjev, kar je za 25 odstotkov
več kot letos. Delež posameznih republik in pokrajin pri delitvi teh sredstev je naslednji:
za SR Bosno in Hercegovino
40,15 odstotka, za SR Makedonijo 18,3 odstotka, za SR Črno
goro 10,3 odstotka in za SAP
Kosovo 31,25 odstotka od zagotovljenih sredstev.
Poleg tega so za SAP Kosovo predvidena za prihodnje leto tudi posebna dopolnilna
sredstva v višini milijarde 50
milijonov dinarjev, in sicer za
modernizacijo organov za notranje zadeve.

OSNUTEK PRORAČUNA FEDERACIJE (AS 459),
OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI CELOTNEGA
OBSEGA ODHODKOV PRORAČUNA FEDERACIJE ZA
LETO 1985 (AS 452) IN OSNUTEK ZAKONA O IZVRŠITVI
PRORAČUNA FEDERACIJE V LETU 1985 (AS 460)

poročevalec

tek proračuna 'načrtuje sredstva v višini 27 milijard 584 milijonov dinarjev, kar je za 29.9
odstotka več kot letos. Poleg
tega naj bi za poravnavanje
obveznosti iz prejšnjih let porabili dodatnih 757 milijonov
dinarjev.
Tudi prihodnje lete bodo v
proračunu federacije zagotovljena posebna dopolnilna
sredstva Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Črne gore, in sicer v
višini 238,4 milijona dinarjev,
kar je za 20 odstopov več kot
leta 1984. Višina tega proračunskega izdatka se vsako
leto določa na podlagi zakona

sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov funkcionarjev.
Sredstva za skupno porabo
v delovnih skupnostih zveznih
organov in organizacij se zadnja leta dodeljujejo le v višini,
ki je nujna za izplačilo regresa
za letni dopust delavcev, medtem ko se za druge namene ta
sredstva sploh ne izločajo.
Za materialne stroške organov federacije je planirano, da
bi iz,proračuna namenili milijardo 403,4 milijona dinarjev
oziroma 27,2 odstotka več kot
letos. To pa je vsekakor premalo, saj je treba upoštevati,
da inflacija najbolj vpliva prav
na ta del odhodkov proračuna.
Inflacija pa je letos dosegla 60
odstotkov.
Prihodnje leto ne bodo zagotovljena niti sredstva za negospodarske investicije federacije v skladu s politiko
izločanja za te namene. Po
Družbenem planu Jugoslavije
bi morala ta sredstva znašati
1.5 odstotka celotnih proračunskih sredstev, vendar bilansirane možnosti dosedanjih
proračunov niso dopuščale izpolnitve načrtovanega.
Zahtevki organov za te namene dosegajo več kot 9 milijard dinarjev. Če bi jih upoštevali, bi bili za več kot petkrat
večji od letošnjih izdatkov.
Osnutek proračuna načrtuje,
da bi bila leta 1985 sredstva za
te namene za 89,2 odstotka večja kot letos.
Poleg tega je treba v proračunu federacije zagotoviti
sredstva za poravnavanje obveznosti iz prejšnjih let v znesku več kot 22 milijard dinar-

SREDSTVA ZA DELO
ZVEZNIH ORGANOV
Sprejeta politika financiranja federacije se že vrsto let ne
uresničuje niti pri zagotavljanju sredstev za delo zveznih
organov in organizacij. Predlagano je, da bi iz proračuna federacije prihodnje leto namenili za te potrebe 38 milijard
392,3 milijona dinarjev, vključno s sredstvi za nepredvidene
investici|e federacije.
Od tega bo za osebne dohodke zapsolenih namenjenih
12 milijard 427,7 milijona dinarjev. Pri tem niso planirana
sredstva za povečanje osebnih
dohodkov v prihodnjem letu.
čeprav rast osebnih dohodkov
že precej časa zaostaja za gibanji osebnih dohodkov zaposlenih v gospodarstvu v državi,
in sicer za 26,7 odstotka.
Proračun federacije za prihodnje leto ne predvideva niti

Realno

ocenjeni

podlaga za

jev, kakor tudi sredstva za po- jev, na promet alkoholnih pijač
ravnavanje mednarodnih ob- pa 37 milijard dinarjev. Z obdaveznosti naše države v razli- včevanjem avtomobilov naj bi
čnih mednarodnih organizaci- v proračunu zagotovili 14,9 mijah. Za delo družbenopoliti- lijrade dinarjev, davek na pročnih organizacij bo namenjena met zdravil pa naj bi dosegel
nekaj več kot milijarda dinar- 3,2 milijarde dinarjev.
jev, preostala sredstva pa naj
bi uporabili za nadomestilo za
Od zveznih upravnih taks je
delo SDK Jugoslavije in za mi- predvideno, da bodo prihodki
nimalno stalno in tekočo pro- znašali 1,5 milijarde dinarjev,
računsko rezervo.
prihodki od carin in drugih
uvoznih dajatev pa bi morali
znašati 307 milijard 715 milijoPRIHODKI
nov dinarjev. Po poravnavi obPRORAČUNA
veznosti do Interesne skupFEDERACIJE
nosti Jugoslavije za ekonomTemeljni prometni davek je ske odnose s tujino bi zvezneeden najpomembnejših pri- mu proračunu iz tega vira
hodkov federacije. Polovica ostalo 155 milijard 832 milijosredstev iz tega vira pripada nov dinarjev.
Pričakovati je, da bodo priproračunu federacije, drugi
del pa proračunom republik in hodki, ki jih s svojo dejavnostpokrajin. Ta vrsta prihodkov se jo realizirajo zvezni organi in
načrtuje na podlagi ocene fizi- organizacije prihodnje leto
čnega obsega prometa obda- znašali 8,7 milijarde dinarjev,
včenih izdelkov in storitev in iz kar v celoti sodi med propredpostavke, da bo preneše- računske prihodke. Prav tako
na inflacija prihodnje leto pa je pričakovati, da bodo priznašala 25 odstotkov, kakor hodki od plačil zaradi carintudi, da bodo prihodki iz tega skih, deviznih in drugih prekršvira letos dosegli 324 milijard kov, denarnih kazni, prodaje
motornih vozil in delov preko
dinarjev.
Na podlagi vsega tega naj bi Avto-moto zveze Jugoslavije
prihodnje leto prihodki iz pro- dosegli več kot 4 milijarde dimetnega davka dosegli 404 mi- narjev.
lijarde dinarjev ali za 24,29 odPrispevki republik in pokrastotka več kot leta 1984. Od jin v zvezni proračun morajo
tega zneska bo federaciji pri- prihodnje leto znašati 202 milipadlo 202 milijarde dinarjev, ki jardi dinarjev. To breme bo
se vključujejo v proračun.
razporejeno na posamezne reNajveč prihodkov iz tega vira publike in pokrajini v skladu z
naj bi zagotovil temeljni pro- njihovim deležem v dosežemetni davek na naftne derivate nem družbenem poroizvodu
- 91,3 milijarde dinarjev. Da- države v minulem letu, in sicer
vek na promet tobačnih izdel- na podalgi uradnih podatkov
kov bi znašal 69 milijard dinar- Zveznega zavoda za statistiko.

narodni

proračun

dohodek-

federacije

m j jo v s m načinom zagotavljanja sredstev je pričakovati stabilnejše financiranje

* sredstva"6

obremenitve nera

*vitih z davki in prispevki, različna tudi dopolnilna

redi

® K
! proračunu federacije je treba vrniti do konca tekočega leta
• Skrajšani roki za predložitev zaključnega računa proračuna federacije
Dosedanja usklajevanja rasti
celotnega obsega proračunskih odhodkov federacije z
ocenjeno rastjo družbenega
proizvoda v letu za katerega se
sprejema proračun, ki je bilo
opravljeno v času sprejemanja
proračuna, je bilo nerealno in
za največje porabnike proračuna nezanesljiv. Ocenjena
stopnja rasti družbenega proporočevalec

izvoda je bila praviloma manjša, proračun pa je ostal nespremenjen. V takšnih pogojih
njegovi najpomembnejši porabniki niso mogli popolnoma
uresničiti svojih pravic. Rezultat takšne prakse je, da zaključno z lanskim letom znašajo
neporavnane obveznosti federacije prek 110 milijard dinarjev. Da bi bilo zagotavljanje

sredstev v proračun federacije hodek v letu za katero se prousklajeno z določenimi potre- račun sprejema in ne kot do
bami njegovih uporabnikov, zdaj naknadno, na podlagi
predvsem JLA, je ocenjeno, da končno ustvarjenega narodnebi moralo biti to usklajevanje ga dohodka.
glede na ocenjeni narodni doTo je eden od temeljnih raOSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH iN DOPOLNITVAH
ZAKONA O FINANCIRANJU FEDERACIJE - AD 449
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zlogov zaradi katerih je Zvezni log, da se črtajo določbe, ki
izvršni svet pripravil in poslal urejajo to vprašanje.
Iz tega dela zakona je prav
Skupščini SFRJ Osnutek zakona o spremembah in dopolni- tako predvideno, da se črta dotvah zakona o financiranju fe- ločba, ki ureja financiranje orderacije (AS 449). Obravnava ganov federacije na področju
tega zakona je v pristojnosti ljudske obrambe, glede na to,
da se ta sredstva zagotavljajo v
Zbora republik in pokrajin.
okviru sredstev za delo teh organov.
STABILNEJŠE IN
Ko je govor o sredstvih za
REDNEJŠE
delo organov federacije je v
FINANCIRANJE JLA
osnutku zakona predlog, da se
med drugim zagotavljajo
S predloženimi sprememba- vle-ta
z opredelitvami iz akmi se najprej ukinjajo tiste do- tovskladu
o uresničevanju družbeneločbe veljavnega zakona po
katerih je bilo končno obraču- ga plana Jugoslavije za posanavanje sredstev za potrebe mezno leto. Določanje sredJLA na podlagi- ustvarjenega stev za delo teh organov bi bilo
narodnega dohodka po te- po najnovejših rešitvah v bokočih cenah v letu na katerega doče razdeljeno na sredstva za
se je proračun nanašal. Po negospodarske investicije in
obrazložitvi predlagatelja za- za tekoče potrebe. To pa zaratega ker se sredstva za nekona bi s takšnim načinom do- di
ločanja sredstev zagotovili, da gospodarske investicije pravibi se naloge in obveznosti JLA loma planirajo na daljši rok.
redneje in stabilneje financiraNovost v osnutku zakona je
le. Če pa bi kljub temu med tudi predložena dopolnitev doletom prišlo do večjih odsto- ločbe o merilih za določanje
panj od planiranih ekonom- dopolnilnih sredstev gosposkih gibanj (dohodek, cene in darsko; manj razvitih republik
drugo) bi lahko stabilnost fi- in avtonomnih pokrajin. Med
nanciranja JLA zagotovili z re- drugim bodo pri zagotavljanju
balansom proračuna.
teh sredstev upoštevane povprečne obremenitve z davki in
S takšnim načinom določa- prispevki glede na povprečje v
nja sredstev za potrebe JLA je SFRJ.
'izključena možnost, da bi se
V delu veljavnega zakona o
pojavljale razlike po končanem obračunu in je zato pred- izjemnem odobravanju kredi-

Novi

viri

tov Narodne banke Jugoslavije
federaciji ni bil predpisan rok
za vračanje tega kredita. Osnutek zakona vsebuje dopolnitev
s katero se izključuje možnost
deficitarnega financiranja federacije, ker je vprašanje takšnega kredita omejeno z 31. decembrom tekočega leta.
Glede na to, da do zdaj v
zakonu ni bilo natančno urejeno vprašanje morebitnega viška prihodka federacije, ugotovljenega po zaključnem
računu, je predlagano, da se
tudi to vprašanje uredi. Tako je
z novim členom določeno, da
se višek prihodka prenese v
proračun federacije za prihodnje leto in da se za ta znesek
zmanjšajo prispevki republik
in pokrajin v istem letu.
S predloženimi spremembami veljavnega zakona se za
dva meseca skrajšuje rok za
pošiljanje zaključnega računa
proračuna federacije službi
družbenega knjigovodstva Jugoslavije (namesto 15. maja do
15. marca), za poročanje o pregledu zaključnega računa, kot
tudi za pošiljanje mnenja pristojnih republiških organov o
tem dokumentu (namesto do
10. junija do 10. aprila).
Skrajšanje rokov (namesto
do 30. junija do 30. aprila) je
predvideno tudi za predložitev
predloga zaključnega računa

proračuna federacije s poročilom SDJ Skupščini SFRJ, kot
tudi za predložitev Skupščini
SFRJ zaključnih računov skladov federacije, ter tistih zveznih organov in organizacij, katerim se za posebne namene
zagotavljajo sredstva neposredno iz proračuna federacije.
Iz tega dela zakona bo črtana, po osnutku zakona, določba o predpisovanju načina o
sestavljanju zaključnega računa proračuna federacije, ker je
to vprašanje urejeno z zakonom o knjigovodstvu in z drugimi predpisi za vse družbenopolitične skupnosti.
Ker v večletni praksi iz bilančnih razlogov ni bilo mogoče
zagotoviti z zakonom predvidenih sredstev za stalno proračunsko rezervo federacije, je
predložena sprememba po kateri se bodo v bodoče izločala
letno namesto enega odstotka
lahko tudi manjša sredstva do enega odstotka.
Na koncu se s predloženimi
spremembami in dopolnitvami
zakona razširja tudi pooblastilo Zveznega izvršnega sveta,
da odloča o sredstvih stalne
proračunske rezerve in določa
njihove obveznosti, da za odobritev teh sredstev za kritje deficita proračuna federacije in
za dajanje posojil republikam
oziroma pokrajinama obvesti
Skupščino SFRJ.

sredstev za delovanje enotnega

deviznega trga
• V deviznem planu federacije bodo zagotovljena tudi sredstva za financiranje
mednarodnega sodelovanja na področju informiranja in sicer v skladu z mednarodnimi obveznostmi države
• Pooblaščene banke bodo morale v roku dveh dni prodati Narodni banki Jugoslavije devize, ki so jih kupile od občanov in tujih oseb
• Natančnejša ureditev zagotavljanja sredstev za izpolnjevanje komercialnih
obveznosti v mednarodnem prometu z njihovim izločanjem iz deviznega priliva
• Darovanje, posojanje in dajanje deviz se bo obravnavalo kot odstopanje deviz, ki
je zakonsko prepovedano
Zvezni izvršni svet je poslal v bili razčlenjeni ključni inštituti nujno treba angažirati vse praksa opozori na posamezne
obravnavo in sprejem delega- deviznega sistema. Prvi mese- družbene dejavnike za dosled- pomanjkljivosti.
V skladu s tem sklepom j«
tom Skupščine SFRJ Osnutek ci leta 1984 so bili namenjeni no izvajanje veljavnih rešitev. Zvezni
svet pripravi
zakona o spremembah in do- zagotavljanju pogojev za nji- Sklenil pa je tudi, da je treba še Osnutekizvršni
sprememb in dopol
polnitvah Zakona o deviznem hovo izvajanje tako v organiza- naprej analizirati izvajanje nitev Zakona,
ki ne spreminjž
poslovanju in kreditnih odno- cijskem smislu kot tudi pri na- omenjenih rešitev in predlaga- veljavnih temeljnih
opredelitev
sih s tujino (AS 462). Za spre- daljnjem opredeljevanju za- ti njihovo dopolnjevanje, če
jetje tega Zakona je pristojen konskih določb v ustreznih
podzakonskih predpisih.
Zbor republik in pokrajin.
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
Zbor republik in pokrajin je
Zakon velja od leta 1977,
ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU IN KREDITNIH
večkrat pa je bil že spremenjen sredi leta obravnaval Poročilo
ODNOSIH S TUJINO - AS 462
in dopolnjen. Zadnje spre- o izvajanju Zakona o deviznem
membe Zakona so bile spreje- poslovanju in kreditnih odnote decembra leta 1983, ko so sih s tujino. Ugotovil je, da je
12
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in določb deviznega sistema,
prinaša pa nekatere nove rešitve za tiste določbe, ki jih ni
bilo mogoče izvajati v praksi.
Gre na primer za izpolnjevanje
konvencijskih obveznosti pri
prevozu potnikov in izpolnjevanje obveznosti družbenih
pravnih oseb do domačih prevoznikov.
V celoti gledano predlaga
Osnutek zakona na področju
informacij, kjer obveznosti
izvirajo iz mednarodnih pogodb, njihovo financiranje iz
sredstev federacije. Natančneje pa so določene tudi obveznosti pooblaščenih bank. da
morajo devize, kupljene od
občanov, prodati Narodni banki Jugoslavije. Urejeno je nadalje zagotavljanje sredstev za
izpolnjevanje komercialnih obveznosti v mednarodnem prometu z izločanjem sredstev iz
deviznega priliva, predpisana
pa tudi pravica do spodbud za
dinarske prihodke, ustvarjene
z nudenjem prevozniških storitev na tujih relacijah. Prav tako
so dopolnjene kazenske določbe.
Prva sprememba v Osnutku
zakona zagotavlja pravno podlago za financiranje mednarodnih obveznosti na področju
informiranja. Te obveznosti
naj bi financirali iz sredstev federacije. Določeno je namreč,
da se v okviru pravic do nakupa deviz za potrebe organov
federacije in za potrebe uresničevanja pravic in dolžnosti
federacije predvidi tudi pravica do nakupa deviz za financiranje mednarodnega sodelovanja in izmenjave informacij s
tujino, in sicer v skladu z mednarodnimi obveznostmi naše
države na tem področju.
Pri predlaganju te dopolnitve je ZIS upošteval mednarodne obveznosti SFRJ. kakor tudi trajni politični in ekonomski
interes Jugoslavije pri zagotavljanju in razvijanju vseh
oblik mednarodnega sodelovanja, ki je namenjeno utrjevanju miru. krepitvi spoštovanja,
enakopravnosti in prijateljstva
med narodi in državami. Vse to
pa terja nenehno razvijanje
pretoka informacij.
Predlagana sprememba bi
omogočila, da bi v deviznem
planu federacije letno za te namene zagotovili 2,5 milijona
dolarjev, za četrto četrtletje leta 1984 pa je treba zagotoviti
500.000 dolarjev, poudarja
obrazložitev Osnutka zakona.

nopravnih in fizičnih oseb ter ga priliva pooblaščene banke, goslovanskim železnicam, ki je
od tujih oseb. bo treba prodati temveč so v funkciji likvidnosti dolžnik tujim železniškim
Narodni banki Jugoslavije v ro- organizacij združenega dela - upravam, in sicer za prevoz, ki
ku dveh dni od dneva nakupa komitentov te banke in name- so ga opravile tuje železnice. V
deviz. Tudi ta določba je no- njene zadovoljevanju njihovih veljavnem Zakonu je jasno zavost v Osnutku zakona. Njeno družbeno priznanih reproduk- pisano, da se storitve tujih
vključitev v zakonske rešitve cijskih potreb. V tem smislu je oseb, nudene domačim orgapa zahteva sedanja praksa treba z devizami, pridobljenimi nizacijarrv plačujejo v devizah,
prodaje domačega blaga z deviznih računov in deviznih ki so jih domače organizacije
občanom za dinarje, dobljene hranilnih vlog občanov, zago- ustvarile z rednim poslovas prodajo deviz pooblaščeni toviti plačevanje nujnega uvo- njem s tujino. Organizacije, ki
banki, in sicer ob določenih za surovin in reprodukcijskega so uporabile prevozniške storidavčnih olajšavah.
materiala, namenjenega proiz- tve za prevoz svojega blaga na
Obrazložitev
zakonskega vodnji. To bo prispevalo tudi k tujih relacijah, morajo v poosnutka omenja, da je treba večjemu deviznemu prilivu, s godbenem roku plačati te stopreprečiti vse negativne poja- tem pa k izboljšanju zunanje ritve organizacijam, ki so oprave pri uporabi deviz z deviznih likvidnosti, kakor tudi k po- vile prevoz v mednarodnem
hranilnih vlog občanov. Mimo večevanju proizvodnje v celoti. prometu, in sicer v devizni vretega naj bi s tem preprečili
Osnutek zakona določa tudi dnosti prevozne storitve pri
množično spreminjanje me- obvezno izločanje deviz v izvozu oziroma v višini dejannjalnih poslov v devizno varče- enotnem odstotku iz celotne- skih prevoznih stroškov na tuji
vanje. Banke so namreč pogo- ga deviznega priliva za porav- relaciji pri uvozu.
sto svetovale občanom, ki so navanje obveznosti ob opravPraksa je pokazala, da orgaželeli prodati efektivna tuja ljenih prevoznih^ storitvah do- nizacije ne izpolnjujejo te zasredstva, da ta denar najprej mačih potnikov'in PTT stori- konske obveznosti, tako da je
naložijo na devizno varčevanje tvah, ki jih domačim osebam ogrožena likvidnost izvajalcev
in šele potem devize prodajo nudijo tuje osebe na podlagi storitev pri plačevanjih v tujini.
banki. Taka prodaja je za poo- konvencijskih obveznosti.
Ta problem je posebej pereč
blaščeno banko pomenila deNa nujnost vključitve take pri Skupnosti jugoslovanskih
vizni potencial, medtem ko bi rešitve v zakonske določbe je železnic in v drugih organizamorala banka, ko ji občan pro- bilo opozorjeno že v letošnjem cijah, ki se ukvarjajo s prevozda efektivni tuji denar (kar je prvem polletju, ko je postalo nimi posli.
menjalni posel), obvezno pre- jasno, da ne bo mogoče izpeZaradi tega je predlagana
nesti ta sredstva na Narodno ljati zakonske določbe o naku- dopolnitev tega člena, tako da
banko Jugoslavije.
pu deviz za te namene na de- pooblaščena banka ne bo
Omenjena sprememba bo viznem tržišču, saj ta trg ne smela izpolniti nalogov organiprav tako .zagotovila dodateTi deluje. Zaradi tega se omenje- zacij združenega dela za plačivir sredstev za delovanje enot- ne obveznosti do tujine v glav- ja tujini, če predhodno, poleg
nega deviznega tržišča. Pote- nem poravnavajo z intervenci- izpolnitve drugih pogojev, ne
ka pa tudi usklajevanje te jami iz stalnih deviznih rezerv bo prenesla deviz za opravljen
doiočbe z Zakonom o menjal- ali pa iz lastnega deviznega prevoz blaga na tujih relacijah.
niških poslih.
priliva organizacij združenega
ZIS opozarja, da bo predla- dela, ki so neposredni dolžniki ODSTOPANJE DEVIZ
gana rešitev imela tudi nega- tujini. Dospele in neporavnane
Po veljavnem Zakonu je pretivne posledice, saj se bo obveznosti iz tega naslova pa povedana kupoprodaja deviz,
zmanjšalo zanimanje poo- so dosegle tako raven, da se kakor tudi odstopanje deviz
blaščenih bank za devizno var- odpira vprašanje normalnega med domačimi in tujimi osebačevanje občanov in odkupova- poslovanja organizacij združe- mi v Jugoslaviji. Ker se v praksi
nje deviz, saj s tem banke iz- nega dela, nosilcev teh obvez- pojem odstopanje deviz razligubljajo sredstva, ki jih po se- nosti. Ogrožen pa je tudi nji- čno tolmači (jo je pripeljalo do
danjih predpisih lahko ustano- hov ugled pri poslovanju s tuji- neizenačenih stališč pri odkrivitelji bank uporabljajo za no in ugled države v celoti.
vanju in preganjanju storiicev
plačevanje v tujini. Ker pa ravV posebnem odstavku tega teh dejanj) vsebuje Osnutek
nanja pooblaščenih bank ne člena je tudi predpisano, da zakona dopolnitev te določbe.
sme spodbujati le interes nje- morajo pooblaščene banke Poudarja, da pojem odstopanih ustanoviteljev, torej orga- devize, izločene za te namene, nje deviz zajema vsako zamenizacij združenega dela, ki v roku sedmih dni od dneva njavo imetnika deviz, tako da
preko banke poslujejo s tujino, njihovega prejetja prenesti na je s tem zajeto tudi darovanje,
temveč tudi interes gospodar- poseben račun Narodne banke posojanje in dajanje deviz v
stva v celoti, je taka rešitev ute- Jugoslavije, in sicer po tečaju, hrambo.
meljena. Upravičena je tudi za- ki je določen na medbančnem
Natančneje je opredeljena
radi tega. ker bodo na ta način sestanku enotnega deviznega tudi določba Zakona, ki zahtezagotovljena dodatna sredstva tržišča na dan dospetja deviz- va, da je treba tuja plačilna
za delovanje enotnega deviz- nega priliva na devizni račun sredstva, pridobljena s prodanega tržišča.
pri pooblaščeni banki. Tako bo jo turističnih bonov ali komerOsnutek zakona predlaga onemogočena sedanja praksa cialnih bonov za nakup bencitudi drugo varianto te določbe bank, da zavlačujejo prenos na in naftnih derivatov ne glePredvideva, da bi banke pro- tako izločenih deviz na določe- de na to, ali je prodaja opravdale devize, ki jih kot poo- no pooblaščeno banko. S po- ljena v državi ali v tujini, preneblaščene banke odkupijo od vezovanjem tečaja na dan do- sti na Narodno banko Jugosladomačih civilnih in pravnih spetja deviznega priliva na vije in uporabiti za plačevanje
oseb ter od tujih oseb, na med- račun pooblaščene banke pa uvožene nafte in njenih derivaPRODAJA DEVIZ
bančnem sestanku deviznega je'opredeljena tudi ekonomska tov. S tem so natančneje opre-tržišča do enotnega odstotka, prisila banke, da bodo čimprej deljene določbe veljavnega
NARODNI BANKI V
ki je določen za tekoče leto.
te devize prenesle na Narpdno Zakona, saj je bilo zdaj mo
ROKU DVEH DNI
banko Jugoslavije.
goče tudi razumeti, da se v te
Tako odkupljene devize,
Dopolnitev Zakona je na- namene uporabljajo le devize,
Devize, ki jih pooblaščene omenja obrazložitev Osnutka
banke kupijo od domačih civil- zakona, ne pomenijo devizne- dalje predlagana za obvezno- ki šo bile pridobljene s prodajo
sti družbenih pravnih oseb Ju- bonov v državi.
poročevalec
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Poleg sedaj veljavnih ukrepov razvojne politike, namenjenih povečevanju deviznega
priliva od izvoza blaga in storitev, je predlagana dopolnitev
člena, ki omogoča uresničevanje pravice do spodbud tudi za
prihodke v dinarjih, ki jih
ustvarijo organizacije združenega dela z opravljanjem storitev domačim osebam v mednarodnem blagovnem in potniškem prometu.
Posebna določba Osnutka
zakona pa zapolnjuje sedanjo
pravno praznino glede sankcioniranja plačevanja in neplačevanja za i^voz blaga in
storitev za specifične zunanjetrgovinske posle.
Učinkovitejše zbiranje deviz
za poravnavanje prevoznih

Ukrepi
biti

stroškov v mednarodnem blagovnem prometu, kjer so prevozniki domače "organizacije,
terja tudi nekatere dopolnitve
zakonskih določb. Osnutek zakona, določa, da lahko organizacije združenega dela kot
uporabniki teh storitev prenesejo devize v vrednosti transportne storitve pri prevozu
blaga, namenjenega izvozu, v
pogodbenem roku, najpozneje
pa v roku, ki ga Zakon predpisuje za vnos deviz (v 90 dneh
od dneva izvoza ali v roku, ki je
daljši, kadar to omogoča zakonski predpis). Na ta način je
gospodarstvu omogočeno, da
se v medsebojnih razmerjih
sporazume o taki rešitvi, ki v
posameznem primeru najbolj
ustreza pogodbenim strankam, pri čemer rok prenosa
deviz ne sme biti daljši od za-

neposredne

časovno

konsko določenega roka.
Pri prevozu blaga iz uvoza je
določena obveznost uporabnika storitve, da prenese devize
v višini dejanskih stroškov prevoza v trenutku uporabe storitve ali v trenutku plačila uvoženega blaga. Na ta način je zagotovljeno obvezno devizno
pokritje prevoznih stroškov,
saj brez njega ni mogoče uvoziti kupljenega blaga.
Osnutek zakona vsebuje tudi dopolnitev, ki naj bi odpravila pravno praznino, ko je
izvršitelj prenosa pooblaščena
banka. V praksi namreč ni nobenih težav, ko mora izpolniti
obveznosti organizacija združenega dela. Ce organizacija
prostovoljno ne prenese deviz,
Zvezni devizni inšpektorat po
administrativni poti opravi to

kontrole

cen

nalogo, in sicer preko izvršitve
odločbe v pooblaščenih bankah ali v Službi družbenega
knjigovodstva.
Izvajanje te določbe pa je
vprašljivo, ko mora obveznosti
izpolniti pooblaščena banka,
ki ni ravnala v skladu z odločbo Zveznega deviznega inšpektorata. Ker do tega problema najpogosteje prihaja pri
obveznosti izločanja deviz na
poseben račun Narodne banke
Jugoslavije, Osnutek zakona
predlaga, da bi odločbo Zveznega deviznega inšpektorata
izvršili preko Narodne banke
Jugoslavije.
Osnutek zakona predvideva
tudi nekatere druge spremembe in dopolnitve. Med drugim
naj bi se povečale višine kazni,
tako da bi bile usklajene z realno vrednostjo dinarja.

morajo

omejeni

• Z osnutkom zakona se vzdržuje že obstoječi režim cen, ker ob pomanjkanju
potrebnih ukrepov ekonomske politike pripelje organizacije združenega dela v
neenakopraven položaj.
• Z zakonom bi bilo treba točneje urediti globalno politiko cen za vsako leto ali za
določeno plansko obdobje
• Nujno je treba konkretizirati ukrepe neposredne kontrole cen, določiti njihovo
trajanje, način za podaljšanje in zavezati predlagatelje, da predložijo analizo
učinkov
9 Ukrepe neposredne kontrole cen za proizvode in storitve, ki so pomembni za vso
državo, bi morali sprejemati le izjemoma
• Treba je širše določiti oblike in načine oblikovanja družbene kontrole cen in
drugače opredeliti možnost sodelovanja delovnih ljudi pri premagovanju, sprejemanju in izvajanju ekonomske politike
Vse skupščine republik in
pokrajin so obravnavale Osnutek zakona o temeljih družbene kontrole cen (AS 428) in
Skupščini SFRJ poslale pripombe k besedilu tega zakonskega akta. Dale so soglasje za
sprejem in pri tem dale številne predloge in sugestije za izboljšanje in dodelavo besedila
osnutka. Strinjale so se, da je
treba z zakonom popolneje izdelati izvajanje družbene kontrole cen zaradi ustvarjanja pogojev za njeno večjo učinkovitost.
Večina pripomb se nanaša
na merila za neposredno kontrolo cen, ki, kot je opaziti, niso dovolj jasno definirane.
Oblikovanje in delo organov za
cene bi prav tako morali v zakonu podrobneje določiti, tako
14

da bo to samostojni družbeni
subjekt, ki bo nadaljeval delo
pri podružbljanju ukrepov neposredne kontrole cen.
Poročila republiških in pokrajinskih skupščin vsebujejo
tudi nasprotna mnenja. Tako
so po enem mnenju predložene rešitve v skladu z ustavo,
ker se izhaja iz pravic in dolžnosti delavcev, da samostojno
oblikujejo cene svojim proizvodom in storitvam po pogojih
na trgu. Po drugem pa osnutek
zakona posega v temelje sistema cen za kar ni pravne podlage. V zvezi s tem je z ene strani
predloženo, da se v tem dokumentu črtajo določbe s katerimi se ureja način oblikovanja
cen, z druge pa, da se popolneje izdelajo merila za njihovo
oblikovanje. Čeprav je večina

poudarja pomen pogojev, ki
vladajo na trgu - neusklajena
ponudba in povpraševanje
izražena kot višek povpraševanja. Pri tem niso zagotovoljeni
niti ostali predpogoji, ki so potrebni za prosto oblikovanje
cen, kar kaže na to, da je lahko
vprašljiva proklamirana pravica organizacije združenega
Z EKONOMSKIMI
dela, da samostojno določa
UKREPI ZAGOTOVITI
cene.
IZVAJANJE ZAKONA
Z osnutkom zakona se razen
Skupščina SR Bosne in Her- tega zadržuje več obstoječih
cegovine v svojem poročilu režimov cen, kar ob pomanjka-

skupščin vztrajala pri določanju meril za oblikovanje cen,
so bila tudi mnenja, da je
osnovna kakovost osnutka zakona prav v opustitvi le-teh, z
obrazložitvijo, da merila že do
zdaj razen formalno, niso bila
uporabljena.

STALIŠCA IN MNENJA REPUBLIK IN AVTONOMNIH
POKRAJIN O OSNUTKU ZAKONA O DRUŽBENI
KONTROLI CEN - K AS 428

poročevalec

nju potrebnih ukrepov ekonomske politike pomeni tudi
neenakopravni položaj organizacije združenega dela na trgu. Tako je, na primer, nesprejemljivo, da se z ukrepi neposredne kontrole cen nekaterim
dejavnostim (energetika in
promet) zagotovi najmanj enostavna reprodukcija, medtem
ko se pri drugih cene oblikujejo prosto. Z druge strani ni
omenjena potreba za spremembo odnosa v ravneh cen
tam kjer so disparitete najizrazitejše, niti niso ponujene
ustrezne rešitve, ki bi zagotavljale zadrževanje obstoječih
cenovnih razmerij.
Ko je govor o merilih, za neposredno kontrole cen le-ta.
po mnenju Skupščine SR Bosne in Hercegovine, niso dovolj izdelana niti jasna. V energetiki in železniškem prometu
so oblikovana, v ostalih dejavnostih pa je dana popolna svoboda, kar v praksi pomeni, da
se bodo cene določenega blaga in storitev določale, drugih
pa prosto oblikovale.
Skupščina SR Bosne in Hercegovine ocenjuje, da kmetijsko-živilskegg kompleksa ne
bi smeli tretirati drugače kot
energetskega, ker je govor o
proizvodih posebnega pomena za stroške reprodukcije in
življenjske stroške. Ko gre za
vprašanja obveznosti odkupa
ponujenih proizvodov po
zaščitnih cenah, bi morali jasneje določiti vire sredstev za
odkup, kot tudi tretman obstoječih'institucij za rezerve. Razen tega bi bilo nujno v zakonu
izdelati mehanizme za primer,
da se politika cen ne izvaja v
skladu z zastavljenimi cilji, oziroma točno določiti kdaj in kakšne ukrepe je treba v podobnih situacijah sprejeti. Prav
tako je pomembno določneje
poudariti kako bodo organizirane institucije porabnikov.
NEPOSREDNA
KONTROLA CEN
Skupščina SR Slovenije je
podprla temeljne smernice iz
osnutka zakona, ker je z njimi
dana pravica delavcem, da samostojno oblikujejo cene svojih proizvodov in storitev po
pogojih ha trgu, družbenopolitične skupnosti pa pri tem z
ukrepi ekonomske politike
vplivajo-na usklajevanje odnosov v menjavi na trgu.
Da pa bi z zakonom celoviteje uredili gradivo je treba jasneje oblikovati opredelitev,
da se prek cen dohodek razporeja temeljnim organizacijam
združenega dela in to z delovanjem ekonomskih zakonitosti.
Prav tako je treba širše opredeliti oblike in načine družbeporočevalec

ne kontrole cen in drugače pščina SR Črne gore. Pri tem
kontrolo cen, enotno za
urediti sodelovanje delovnih je poudarjeno, da merilo sve- benodržavo.
Zato bi se njegov
ljudi in občanov pri pripravi, tovne cene v osnutku ni dovolj vso
naslov moral preoblikovati in
sprejemanju in izvajanju eko- izdelano, niti ni ustrezna "po- se
imenovati: »Osnutek zakonomske politike.
zornost posvečena problema- na o sistemu cen in družbeni
Organ za cene bi moral biti tiki odpravljanja monopolisticen«.
skupni organ asociacij združe- čnega obnašanja, ki moti kontroli
Konkretne pripombe Skunega dela, organiziranih po- odnose na trgu in spodkopava pščine
Kosovo na ta dorabnikov, sindikata in družbe- družbenoekonomski sistem. ■ kument SAP
se nanašajo na ukrepe
nopolitičnih skupnosti. To je
Zaradi sedanje situacije na neposredne kontrole cen, ki
eden od načinov, da se ukrepi trgu (neusklajeni odnosi po- po
njenem mnenju lahko traja:
neposredne kontrole cen nudbe in povpraševanja in vi- jo najdlje
šest mesecev. Sanksprejmejo samo izjemoma. Ve- soka stopnja inflacije), je v cije za kršitev
so simlikega pomena je tudi to, da se osnutku zakona predlagana bolične in jih jezakona
treba poostriti,
ta oblika kontrole določi za rešitev za leto 1985 kot izjema sredstva
ustvarjena na podlagi
proizvode in storitve, ki so po- od splošnih pravil, ki so domembni za vso državo — ločena z zakonom. V zvezi s brezpravnega povečanja cen
osnovne surovine, polizdelki tem se postavlja vprašanje ali pa je treba vrniti tistemu, ki je
in drugi reprodukcijski mate- je realno računati, da se v bil s tem povečanjem oškodovan.
rial.
enem letu ustvarijo vsi pogoji
Skupščina SAP Kosovo prav
S samoupravnimi sporazu- za njegovo uporabo. Pri poumi, po mnenju Skupščine SR darjenem neskladju ponudbe tako meni, da mora ukrepe neSlovenije, ni mogoče določati in povpraševanja se bodo tudi posredne kontrole cen predpisamo razmerij cen, ampak lah- cene oblikovale neizenačeno, sati Skupščina SFRJ in ne
ko vsebujejo tudi vse bistvene kar lahko pripelje do prakse, Zvezni izvršni svet.
Nasprotno stališče o tem
elemente teh razmerij iz skup- da se pridobivanje dohodka
no ustvarjenega dohodka. Or- bolj zasnuje na skokih cen, kot problemu pa je sprejelo Soganizacije združenega dela pa na povečani produktivnosti branje SR Makedonije, ki melahko z dogovorom določijo in učinkovitosti gospodarje- ni, da je urejanje neposredne
poslovno sodelovanje in med- nja. To je razlog več za popol- kontrole cen v pristojnosti ZIS.
sebojno razmerje na področju nejšo izdelavo meril družbene Njegova osnovna pripomba je
cen. Pri tem se tiste, ki izdelu- kontrole cen, določenih v pro- v tem, da z zakonom ni urejeno, morali pa bi urediti sistem
jejo enake izdelke ali nudijo tiinflacijskem programu.
in način opravljanja družbene
enake storitve ne morejo med
Po mnenju Skupščine SR
seboj sporazumevati o ele- Crne gore bi bilo treba z zako- kontrole cen proizvodov in
mentih njihovega oblikovanja. nom natančneje urediti global- storitev, ki so pomembne za
Prav tako bi morali v zakonu no politiko cen za vsako leto vso državo.
Ko je govor o predpisani obtočneje določiti monopolisti- ali določeno plansko obdobje.
čni položaj organizacij na trgu. Prav tako bi bilo treba preizku- veznosti organizacij, da zaradi
Pri določanju ekonomske poli- siti določbe, ki se nanašajo na izpopolnitve svojih blagovnih
tike in predpisovanju zaščitnih oblikovanje cen kmetijsko-ži- rezerv po zaščitnih cenah kucene je treba izhajati od skup- vilskih proizvodov oziroma pijo vse ponujene količine
nih razmerij cen kmetijsko-ži- preučiti možnost, da se njiho- osnovnih kmetijskih proizvodov, Sobranje SR Makedonije
vilskih proizvodov.
ve cene, odvisno od stanja na
Pristojnost in odgovornost trgu, lahko oblikujejo tudi na meni, da je to obveznost treba
gospodarskih zbornic, sindi- način kot je to predvideno za predvideti samo za proizvode
kata in organiziranih porabni- energetiko in promet (z do- predpisane kakovosti. Sicer bi
kov bi morali v tem dokumentu ločanjem skupnih elementov bilo to gradivo moralo biti urejeno z zakonom o blagovnih
na drugih temeljih in širše ure- na ravni federacije).
rezervah. Prav tako je mnenja,
diti. Prav tako je treba jasneje
Družbenopolitične
skupdoločiti razloge zaradi katerih nosti bi morale imeti zakonske da bi morali predpisati zaščitje predpisovanje neposredne obveznosti, da z ukrepi eko- ne cene samo za osnovne
kontrole cen dovoljeno samo nomske politike delujejo za kmetijske proizvode.
Storitve v cestnem tovornem
če kljub sprejetim ukrepom uravnovešenje ponudbe in
ekonomske politike nastanejo povpraševanja. Zaradi učinko- prometu, ki se odvijajo v vsej
motnje v tokovih družbene re- vjtejše družbene kontrole cen državi je treba glede na njihov
produkcije. Obenem bi morali bi morali z zakonom predvideti pomen in vpliv na stroške revsebinsko opredeliti posamez- obveznost, da se za vse proiz- produkcije tretirati kot storine aktivnosti v zvezi z neposre-. vode in storitve pošljejo obve- tve, ki so pomembne za vso
dno kontrolo cen, konkretno stila o njihovih morebitnih državo. Posameznih proizvodin selektivno določiti njihovo spremembah, da bi bilo mo- ov manjšega pomena in lokaltrajanje, določiti načine za po- goče lažje spremljati stanje na nega značaja pa ni mogoče
daljšanje in zavezati predlaga- trgu. Z zakonom bi prav tako imeti za proizvode, ki so poza vso državo.
telja. da predloži analizo nje- morali
odločneje
urediti membni
Sobranje
SR Makedonije
govih učinkov.
vprašanje kontrole cen v orgaSkupščina SR Slovenije me- nizacijah združenega dela prav tako meni, da je treba
ni. da naj ukrepov neposredne družbenih dejavnosti, način podrobneje določiti pogoje
kontrole cen ne bi sprejemala njihovega oblikovanja na pod- oziroma na selektivni način
Skupščina SFRJ ampak ZIS v ročju stanarin, komunalnih uporabiti ukrepe neposredne
soglasju s pristojnimi republiš- storitev, mestnega prometa in kontrole cen.
kimi in pokrajinskimi organi.
podobnih dejavnosti,
pri
čemer je treba upoštevati DOLOČITI SKUPNE
OBLIKOVANJE CEN
vzpostavljanje
ekonomskih ELEMENTE ZA
vrednosti v teh dejavnostih.
V PROMETU
OBLIKOVANJE CEN
Z zakonom je treba popolneZ osnutkom zakona o družOsnovna pripomba Skupščije izdelati način družbene kon- beni kontroli cen bi morali po ne SR Srbije k osnutku zakona
trole cen. kot tudi merila za mnenju Skupščine SAP Koso- o družbeni kontroli cen je na
njihovo oblikovanje, meni Sku- vo urediti tudi sistem in druž- ne dovolj določene skupne
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elemente za oblikovanje cen.
Ko je govor o cenah blaga in
storitev v prometu je opaziti,
da ni dovolj jasno urejen način
za njihovo oblikovanje.
V zakonu bi morali podrobneje določiti zaščitno ceno
osnovnih kmetijskih proizvodov in določiti neposredna merila, ki bi veljala na področju
energetike, železnice in prometa. Prav tako bi bilo nujno
izdelati vlogo organiziranih
porabnikov oziroma določiti
njihov pravni status in načela
organizacije. Podrobneje bi
morali izdelati tudi naloge Gospodarske zbornice Jugoslavije pri opravljanju družbene
kontrole cen, kot tudi postopek, mehanizem in ukrepe, ki
jih lahko sprejme v postopku
njihovega preizskusa.
Vsa vprašanja v zvezi z ustanavljanjem in delom organov
za cene bi morali konkretneje
določiti, upoštevajoč pri tem
funkcije, ki jih morajo opravljati v sistemu družbene kontrole
cen. Rešitve je treba iskati v
zasnovi organov, ki bi bili bolj
povezani z družbenopolitičnimi skupnostmi in imeli poudarjen strokovni značaj.
Ukrepe družbene kontrole
cen mora po mnenju Skupščine SR Srbije sprejeti Skupščina SFRJ, ki določa tudi planske dokumente za ekonomsko
politiko in ne njen izvršni organ. Razen tega je treba v zakon vnesti določbo s katero bi
bila, obenem s sprejemanjem
ukrepov neposredne družbene
kontrole cen, zagotovljena
ustrezna kompenzacija, če bi
se s tem cenam rušila enatopravnost organizacij združenega dela pri pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela.
Skupščina SAP Vojvodine
meni, da osnutek zakona o temeljih družbene kontrole cen
posega v temelje sistema cen,
za kar pa ni pravne podlage.
Veljavni zakon, ki ureja to področje izhaja iz koncepta pod-

ružbljanja dejavnosti in ukrepov na področju družbene
kontrole cen, medtem ko rešitve predložene v osnutku odstopajo od omenjenega koncepta in ne nudijo dovolj elementov za podružbljanje. Kot
subjekti se ne pojavljajo asociacije združenega dela (razen
Gospodarske zbornice Jugoslavije), družbenopolitične organizacije, krajevne skupnosti,
niti ni določena vloga nekaterih subjektov družbene kontrole cen.
Pri opravljanju te pomembne funkcije predvideva osnutek zakona tudi organe za cene, katerih položaj, ustanavljanje in pristojnost ni določena.
Po mnenju Skupščine SAP
Vojvodine bi moral biti to samostojni družbeni subjekt v
katerem bi nadaljevali s podružbljanjem ukrepov neposredne kontrole cen. Zato bi bilo
najbolj prav, da bi to bil kolegijski organ družbenopolitične
skupnosti, organizacij, gospodarstva in njenih asociacij,
predstavnikov znanstvenih in
kulturnih institucij in organiziranih porabnikov.
V osnutku zakona ni dovolj
jasno določena pristojnost pri
sprejemanju ukrepov neposredne kontrole cen oziroma ni
določeno, katerega od teh
ukrepov lahko predpiše ZIS,
katerega pa pristojni organi
družbenopolitičnih skupnosti.
Skupščina SAP Vojvodina
predlaga, da kadar je govor o
proizvodih in storitvah, ki so
pomembni za vso državo to
prepiše Zvezni izvršni svet,
vendar samo na podlagi soglasja republiških in pokrajinskih organov. Sicer pa mora
ukrepe neposredne kontrole
cen za vse proizvode in storitve v državi predpisati Skupščina SFRJ in ne njen izvršni
organ.
Skupščina SAP Vojvodina
prav tako meni, da z osnutkom
zakona ni urejeno vprašanje
zagotavljanja
kompenzacij

obenem s prepisovanjem ukrepov neposredne kontrole cen,
niti ni določena obveznost organizacij združenega dela in
posameznikov, ki samostojno
opravljajo dejavnost z osebnim delom, da upoštevajo
predpisane ukrepe.
OPUSTITEV MERIL ZA
OBLIKOVANJE CEN
Temeljna značilnost osnutka
zakona o temeljih družbene
kontrole cen glede na veljavni
zakon o cenah je po mnenju
Sabora SR Hrvatske v tem, da
opušča določanje meril za
oblikovanje cen, ki se razen
formalno, tudi do zdaj niso
uporabljala. V novi dokument
šo vnešeni tudi novi pojmi, ki
so za zdaj neizdelani. Gre
predvsem za »določanje elementov za oblikovanje cen«.
Tako ostane odprto vprašanje
kaj bi lahko bili »skupni elementi za oblikovanje cen«, ki
naj bi se določali s planskimi
akti federacije in na podlagi
katerih bi se morale oblikovati
cene v ključnih dejavnostih
(energetiki, surovinah, železniškem in ptt prometu, osnovnim kmetijskim proizvodom).
Prav tako ni dovolj jasno čemu
služi določba s katero se pooblašča ZIS, da v letu 1985
sprejme ukrepe na področju
cen, razen če se z njimi ne
odloži uporaba zakona v naslednje leto, politiko cen vtem
času pa mora določati ZIS,
neodvisno od določb tega dokumenta.
Sabor SR Hrvatske meni, da
se mora naslov zakona imenovati: »Zakon o družbeni kontroli cen«, ker je izraz »sistem
družbene kontrole cen« pojmovno ožji od gradiva, ki ga ta
akt ureja. Z njim bi prav tako
morali urediti pravice in dolžnosti organov federacije pri
sprejemanju ukrepov neposredne kontrole cen.
Določbe zakona s katerimi je
urejeno oblikovanje cen proizvodov in storitev bi bilo treba

preoblikovati, tako da bi bilo to
v pristojnosti temeljnih organizacij združenega dela in ne delavcev v njih, kot je v osnutku
predloženo. To zato ker v pravnem prometu na trgu delavci
ne morejo nastopati kot skupina delavcev, ampak predstavljajo družbeno pravno osebo. Zakon je treba dopolniti z
določbo po kateri se vsi predpisi, ki se nanašajo na organizacije združenega dela nanašajo tudi na druge udeležence pri opravljanju prometa
proizvodov in storitev. Prav tako bi morali pristojni republiški in pokrajinski organi imeti
pooblastilo, da po potrebi
predpišejo zaščitne cene tudi
za kmetijske proizvode, ki so
pomembni za vso državo, za
katere se ne predpišejo zaščitne cene na ravni federacije.
Ko je gvor o oblikovanju ali
preizkusu ravni cen Sabor
predlaga, da se zakon dopolni
z določbo po kateri bi se cene
v prometu na debelo in na
drobno oblikovale po pogojih
na trgu. Tako bi organizacije,
ki se ukvarjajo s prometom
lahko skupaj s proizvodnimi
organizacijami, oblikovale cene proizvodov iz skupnega poslovanja s samoupravnim sporazumom samo če ustvarjajo
skupni prihodek s prodajo teh
proizvodov.
Določbe osnutka zakona bi
bilo treba, po mnenju Sabora,
spremeniti tudi kadar gre za
ukrepe neposredne kontrole
cen. K njim sodi: določanje
najvišje ravni cen, način njihovega oblikovanja, dajan'je soglasja na cene oziroma tarife
in določanje obveznosti predhodnega obveščanja o spremembi cen proizvodov in storitev. Predpisani ukrep neposredne kontrole bi lahko trajal
najdlje šest mesecev. Sabor
SR Hrvatske meni, da mora
ukrepe neposredne kontrole
cen, ki so pomembni za vso
državo, sprejeti Skupščina
SFRJ.
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