(psnusssfflttse

SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE

IN

I

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

uwkxn««.».

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 100 din

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
17. decembra 1986
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so sklicane za sredo, 17. decembra 1986.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku
usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986 do 1990 v letu 1987
in drugih aktov;
- pobudo za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije
in delovanja upravnih organov za družbene prihodke z osnutkom dogovora;
- pobudo za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema z osnutkom
dogovora;
- pobudo za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih davčne politike z osnutkom dogovora.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala:
- predlog ugotovitev, stališč in sklepov k analizi izvajanja
zakona o cestah;

- osnutek zakona o prevozih v cestnem prometu:
- predlog zakona o varnosti v urejenih kopališčih;
- predlog zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov;
- predlog za izdajo zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju od leta 1987 do leta
1990 s predlogom zakona:
- osnutek zakona o pedagoški službi;
- predlog odloka o srednjeročnem programu geodetskih
del na območju SR Slovenije za obdobje 1986-1990;
- predlog dogovora o zagotavljanju sredstev za financiranje raziskovanja in stalnega spremljanja (monitoring) onesnaženosti Jadranskega morja.
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi:
- pobudo za sklenitev dogovora o usmerjanju dela kreditnega potenciala bank preko Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje za kreditiranje izvoza opreme,
ladij in izvajanje investicijskih del v tujini na kredit v obdobju
od 1987-1990 z osnutkom dogovora.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor
imajo na dnevnem redu sej še:
- razrešitev predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije;
- izvolitev sodnika in predsednika Ustavnega sodišča SR
Slovenije;
- volitve in imenovanja
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
6 določitvi obveznosti

plačevanja prispevka za

usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo v obdobju od leta 1987 do
leta 1990 s predlogom zakona (ESA-148)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 25. seii dne 13.11.
1986 določil besedilo:
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI OBVEZNOSTI PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA USPOSABLJANJE ZEMLJIŠČ ZA DRUŽBENO ORGANIZIRANO KMETIJSKO PROIZVODNJO V OBDOBJU OD LETA 1987 DO LETA 1990 S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da obravnava in sprejme zakon po skrajšanem
postopku, kar gre za intervencijski zakon, s katerim se določa
obveznost plačevanja prispevka za obdobje 1987-1990 za
nepodpisnike samoupravnega sporazuma o temeljih plana

Zveze vodnih skupnosti Slovenije. Ta samoupravni sporazum
je do 7. 11. 1986 sklenilo 63,7% podpisnikov,
če predloženi zakon ne bi bit sprejet, bi to pomenilo precejšnji izpad planiranih sredstev potrebnih za realizacijo obveznosti, ki jih je SR Slovenija sprejela z družbenim planom za
obdobje 1986-1990 in z dogovorom o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za isto srednjeročno obdobje.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
POVZETEK
S predlaganim zakonom naj bi na podlagi 70. člena
nega v družbenem planu SR Slovenije za obdobje
1986-1990 in na tej podlagi v samoupravnem sporazumu o
ustave SR Slovenije določili obveznost plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč v obdobju 1987 do leta
temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za
1990 in to iz dohodka zavezancev, opredeljenih v 140. c
obdobje 1986-1990.
členu zakona o kmetijskih zemljiščih, ki niso sklenili
Zakon ne uvaja nove obveznosti, ker je le-ta predpisana že
v 140. a do 140. f členu zakona o kmetijskih zemljiščih
samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86), temveč določa le
skupnost* Slovenije za obdobje 1986-1990.
stopnjo prispevka za zavezance, ki niso sklenili samouS tem zakonom zagotovljena sredstva bodo namenjena
pravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupza izvršitev programa usposabljanja kmetijskih zemljišč za
nosti Slovenije za obdobje 1986-1990 in to dokler ga ne
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, določesklenejo, vendar najdlje do 31. 12. 1990.
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za
usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo v obdobju od leta 1987
do leta 1990
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za določitev obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje kmetijskih zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo je podana v prvem
odstavku 70. člena ustave SR Slovenije, ki določa, da se lahko
z zakonom oziroma z odlokom skupščina družbenopolitične
skupnosti, ki temelji na zakonu, med drugim predpiše obveznost plačevanja prispevkov samoupravni interesni skupnosti,
kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve te skupnosti
posebnega družbenega pomena.
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II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
V družbenem planu SR Slovenije za obdobje od leta 1986
do leta 1990 je v razdelku 4. 1. 9. Kmetijstvo in živilska
industrija predvideno v obdobju od leta 1986 do leta 1990
osuševanje na 27.000 hektarih, namakanje na 8.000 hektarih,
agromelioracije na 60.000 hektarih, nakup v družbeno lastnino 5.000 hektarov kmetijskih zemljišč, komasacije na okoli
60.000 hektarih ter sofinansiranje usposabljanja zemljišč v
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah v višini 2.000 mio
poročevalec

din po cenah iz leta 1984. Prav tako je v razdelku 4.2.3. Vodno
gospodarstvo predvideno izvajanje vodno gospodarskih del
tako, da bo zagotovljeno izvajanje vseh melioracij na
področju kmetijstva, opredeljenih s skupnim programom
usposabljanja kmetijskih zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo.
V razdelku 5.16. družbenega plana SR Slovenije za srednjeročno obdobje 1986-1990 pa je med nujne potrebe družbene
reprodukcije, od katerih je odvisno uresničevanje temeljnih
ciljev tega družbenega plana, uvrščeno tudi zagotavljanje
osnovnih prehrambenih proizvodov, za kar pa je predpogoj
usposobitev zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko
proizvodnjo.
V 39. členu dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 je Poslovna skupnost za
razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije v imenu svojih
članic prevzela obveznost, da bodo kmetijske organizacije
zaradi povečanja rastlinske tržne proizvodnje, ureditve trajnih
nasadov na novih površinah in povečanja proizvodnje travinja
ter racionalizacije skupne kmetijske proizvodnje izvedle na
območju SR Slovenije 27.000 ha osuševanja, 8.000 namakanja, 60.000 ha agromelioracij in 60.000 ha komasacij, kmetijske organizacije in kmetijske zemljiške skupnosti pa odkupile
5.000 ha zemljišč. Za pridelavo pomembnejših manjkajočih
kmetijskih proizvodov pa bodo organizacije združenega dela
skupno s Poslovno skupnostjo za živilsko industrijo in Žitno
poslovno skupnostjo sodelovale na podlagi skupnih vlaganj v
drugih socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah pri
osuševanju 9.000 ha kmetijskih površin.
Za izvedbo teh nalog je v 42. členu dogovora predvidena
zagotovitev 27,8 mlrd din za usposabljanje zemljišč v SR
Sloveniji in 4 mlrd din v drugih socialističnih republikah in
avtonomnih pokrajinah.
V 119. a in 119. b členu zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86) je določeno, da so na
področju usposabljanja zemljišč posebnega družbenega
pomena kmetijske melioracije ter z njimi neposredno povezane prostorsko ureditvene operacije za usposobitev zemljišč
za družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo, ter da se za
izvajanje teh nalog zagotavljajo potrebna sredstva na podlagi
'srednjeročnega plana Slovenije.
V zvezi s prej navedenimi planskimi opredelitvami je v 140. a
do 140. f členih zakona o kmetijskih zemljiščih za obdobje
1986-1990 določen način zagotavljanja sredstev za usposabljanje zemljišč za družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo.
V 140. b členu je določeno, da člani območnih vodnih
skupnosti s samoupravnim sporazumom o temeljih plana
Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 sprejmejo skupen program usposabljanja zemljišč
za družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo. V 140. c
členu je določeno, da se sredstva za izvajanje tega programa
zagotavljajo s prispevkom iz dohodka temeljnih in drugih
organizacij združenega dela, delovnih skupnosti in delovnih
ljudi, da se ta prispevek plačuje Zvezi vodnih skupnosti Slovenife, ki letno poroča Skupščini SR Slovenije o izvedbi programa usposabljanja zemljišč.
V 140. f členu zakona o kmetijskih zemljiščih je dan članom
območnih vodnih skupnosti 30-dnevni rok po uveljavitvi
zakona, to je do vključno 23. 2. 1986, da začnejo postopek za
sklenitev in sklenejo samoupravni sporazum o temeljih plana
Zveze vodnih skupnosti Slovenije, v katerem naj opredelijo
tudi program usposabljanja zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo in določijo stopnjo prispevka iz
dohodka.
Podrobnejši program usposabljanja kmetijskih zemljišč, ki
je na podlagi družbenega plana SR Slovenije za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 opredeljen v samoupravnem sporazumu o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za
obdobje od leta 1986 dojeta 1990, je naslednji:

poročevalec

Program melioracij v ha 1986-1990
skupaj
OVS
I. Osuševanje
41.673
SR Slovenija
8.550
MURA
10.120
DRAVA
4.268
SAVINJA-SOTLA
4.438
DOLENJSKA
7.288
LJ.-SAVA
845
GORENJSKA
3.023
SOČA
3.141
PRIMORSKA
II. Namakanje
14.391
SR Slovenija
2.520
MURA
1.470
DRAVA
906
SAVINJA-SOTLA
2.395
DOLENJSKA
GORENJSKA
5.650
SOČA
1.450
PRIMORSKA
bo izvajano do obsega 8.000 ha
OVS

I. prior.

prior.

27.060
4.992
6.105
3.253
2.196
4.085
665
3.023
2.741

14.613
3.558
4.015
1.015
2.142
3.203
180

12.091*
1.620
1.470
906
995

2.300
900

400

1.400

5.650
1.450

Skupaj
1986-90

III. Agromelioracije
SR Slovenija
MURA
DRAVA
SAVINJA-SOTLA
DOLENJSKA
LJ.-SAVA
GORENJSKA
SOČA
PRIMORSKA

46.831
5.250
5.317
7.145
6.654
7.801
3.345
5.660
5.659

IV. Komasacije
SR Slovenija
MURA
DRAVA
SAVINJA-SOTLA
DOLENJSKA
LJ.-SAVA
GORENJSKA
qnr.A
PRIMORSKA

57.919
21.808
10.054
4.681
7.325
8.210
1.555
2.340
1.946

V. Nakup zemljišč v SR Sloveniji

5.000

V samoupravnem sporazumu o temeljih plana Zveze vodnih
skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 je za uresničitev
prej navedenega programa usposabljanja zemljišč za kmetijsko proizvodnjo predviden prispevek iz dohodka temeljnih in
drugih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti ter
občanov, ki opravljajo gospodarsko oziroma poklicno dejavnost.
Zveza vodnih skupnosti Slovenije je predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana za obdobje 1986-1990
poslala v sprejemanje članom 15. 11. 1985, popravek tega
sporazuma pa v marcu 1986.
Po podatkih Zveze vodnih skupnosti je do 7. 11. 1986 k
samoupravnem sporazumu pristopilo 63,7% podpisnikov,
torej je samoupravni sporazum sklenjen.
V letu 1986 velja za nepodpisnike samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za
obdobje 1986-1990 poseben zakon o določitvi obveznosti
plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč, ki pa bo z 31.
12. 1986 nehal veljati. Glede na število podpisnikov samoupravnega sporazuma bi bilo na podlagi sporazuma samega
zagotovljenih manj sredstev kot jih je potrebno zagotoviti za
izvedbo planiranih obveznosti na področju usposabljanja
zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Zato je potrebno za nepodpisnike samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze
vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 obveznost
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plačila prispevka za usposabljanje zemljišč za kmetijsko proizvodnjo določiti z zakonom in to dokler sporazuma ne sklenejo, najdlje pa do konca tega srednjeročnega obdobja to ie
do 31. 12. 1990.
III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO Z
ZAKONOM IN POGLAVITNE REŠITVE
Z zakonom naj bi uvedli obveznost plačevanja prispevka za
usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko
proizvodnjo iz dohodka za vse zavezance, ki jih določa 140. c
člen zakona o kmetijskih zemljišč, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti
Slovenije za obdobje 1986-1990, in sicer po stopnji:
- 1,5% pri temeljnih in drugih organizacijah združenega
dela in pri delovnih skupnostih od osnove, določene v 140.
členu zakona o kmetijskih zemljiščih;
- 0,6% pri delovnih ljudeh, ki samostojno z osebnim delom
opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in pri delovnih ljudeh, ki z osebnim delom samostojno
opravljajo poklicno dejavnost, od osnove, od katere plačujejo
davek iz dejavnosti.
Ta prispevek bi zavezanci — temeljne in druge organizacije
združenega dela in delovne skupnosti - zaradi racionalnejše
uporabe sredstev in zaradi dosedanjih izkušenj plačevali ob
periodičnih in ob zaključnem računu in ga nakazovali Zvezi
vodnih skupnosti Slovenije. Obveznost po tem zakonu bi
veljala za zavezance, ki ne bi sklenili samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za
obdobje 1986-1990, vendar najdlje do 31. 12. 1990.
Sredstva bi bila namenjena za uresničevanje sprejetega
samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih
skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 in s tem za
dosego temeljnih ciljev družbenega plana SR Slovenije za

obdobje 1986-1990 v obdobju 1987-1990 na področju usposabljanja zemljišč. Podrobnejši nameni uporabe sredstev bi
bili enaki kot so opredeljeni v samoupravnem sporazumu o
temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 in v letnem programu usposabljanja
zemljišč, ki ga sprejme Odbor za melioracije pri Zvezi vodnih
skupnosti Slovenije.
IV. OCENA POSLEDIC PREDLAGANEGA
ZAKONA
S predvidenim zakonom se organizacijam združenega dela,
delovnim sakupnostim in delovnim ljudem ne nalagajo nove
obveznosti, saj jim je obveznost zagotavljanja sredstev za
usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko
proizvodnjo naložena že z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Gre le za to, da samoupravnega sporazuma o temeljih plana
Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje od leta
1986-1990 niso sklenili vsi podpisniki in zato sredstva za
izvajanje tega sporazuma ne bodo v celoti zagotovljena na
podlagi sporazuma.
Zato bi zavezanci, ki sporazuma niso podpisali, plačevali
prispevek na podlagi zakona in to v enaki višini kot podpisniki
sporazuma.
Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastale nove naloge za
organe družbenopolitičnih skupnosti in ne za organizacije ter
druge samoupravne organizacije in skupnosti, saj gre za
nadaljevanje usposabljanja zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, ki uspešno poteka že od leta
1982.
Če ta zakon ne bi bil sprejet, plan urejanja zemljišč ne bi
mogel biti realiziran, to pa bi pomenilo tudi manjšo proizvodnjo hrane.

PREDLOG ZAKONA
o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za
usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo v obdobju od leta 1987 do leta
1990
1. člen
Za zagotovitev nemotenega uresničevanja temeljnih ciljev
družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do
1990 v obdobju od leta 1987 do leta 1990 na področju usposabljanja zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, in sicer za melioracije 21.600 ha kmetijskih zemljišč,
komasacije na 48.000 ha kmetijskih zemljišč, agromelioracije
na 48.000 ha kmetijskih zemljišč, namakanje 6.400 ha kmetijskih zemljišč in nakup v družbeno lastnino 4.000 ha kmetijskih zemljišč, se s tem zakonom določa obveznost plačevanja
prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju od leta 1987 do leta
1990.
2. člen
Prispevek po tem zakonu plačujejo zavezanci iz 140.C člena
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79,11/81
in 1/86), ki niso sklenili samoupravnega sporazuma o temeljih
plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije od leta 1986 do leta
1990, in sicer:
- temeljne in druge organizacije združenega dela in
delovne skupnosti iz dohodka po stopnji 1,5% od osnove,
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določene v 140.Č členu zakona o kmetijskih zemljiščih;
- delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo
poklicno dejavnost, in se jim po predpisih o davkih občanov
ugotavlja dohodek iz samostojnega opravljanja gospodarske
oziroma poklicne dejavnosti, po stopnji 0,6% od osnove, od
katere se odmerja davek iz dejavnosti.
Obveznost plačevanja prispevka po tem zakonu velja za
zavezance, dokler ne sklenejo samoupravnega sporazuma o
temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, vendar najdlje do 31.12. 1990.
3. člen
Prispevek iz 1. alinee prvega odstavka prejšnjega člena se
obračunava in plačuje ob periodičnih obračunih, dokončni
obračun in plačilo prispevka pa se izvrši z vsakoletnim zaključnim računom.
4. člen *
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

poročevalec

OBRAZLOŽITEV
Na podlagi prvega odstavka 70. člena ustave SR Slovenije
se s predloženim zakonom za zavezance za plačilo prispevka
za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, določene v 140. c členu zakona o kmetijskih
zemljiščih, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih, skupnosti Slovenije za obdobje
1986-1990, določa obveznost plačevanja prispevka iz
dohodka po stopnji:
, ,
- 1,5 % za temeljne in druge organizacije združenega dela
in delovne skupnosti od osnove, določene v 140. č členu
zakona o kmetijskih zemljiščih;
- O 6% od osnove, od katere se ugotavlja davek iz dejavnosti za delovne ljudi, ki z osebnim delom samostojno opravljajo
gospodarsko ali poklicno dejavnost.
Sredstva, zbrana na podlagi tega zakona, so namenjena
izvajanju temeljnih ciljev družbenega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 v obdobju od leta 1987 do
leta 1990 na področju usposabljanja zemljišč za kmetijsko
proizvodnjo, in sicer za:

-

osuševanje
namakanje
agromelioracije
komasacije
nakup kmetijskih zemljišč v družbeno lastnino

21.600 ha
6.400 ha
48.000 ha
48.000 ha
4.000 ha

Podrobnejši nameni uporabe sredstev so navedeni v programu usposabljanja zemljišč, ki je sestavni del samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti
Slovenije za obdobje 1986-1990 in v letnih programih za
vsako leto. Zaradi racionalnejšega zbiranja in uporabe sredstev, zbranih po tem zakonu, in zaradi dosedanjih izkušenj naj
bi se sredstva obračunavala in plačevala ob periodičnih in
zaključnem računu.
Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastale nove naloge za
družbene subjekte, saj gre za nadaljevanje usposabljanja
zemljišč za družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo, ki
uspešno poteka že od leta 1982 dalje.

POBUDA Z OSNUTKOM DOGOVORA
o spremembah in dopolnitvah dogovora o
temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in
delovanja upravnih organov za družbene prihodke
(ESA-140)

'

POBUDA
za sklenitev dogovora o
spremembah in dopolnitvah
dogovora o temeljnih vprašanjih
položaja, organizacije in delovanja
upravnih organov za družbene
prihodke
Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za sklenitev tega dogovora je 244. člen
ustave SFRJ, po katerem republike in pokrajini uresničujejo skupne interese z dogovarjanjem
Ocena stanja, razlogi in namen, ki ga želimo
doseči
Pri uresničevanju in izvajanju davčnega sistema in
davčne politike imajo odločilno vlogo službe za družbene
prihodke. Od njihovega sistematičnega in zakonitega dela
sta odvisna pravočasno in ustrezno zbiranje družbenih
prihodkov ter preprečevanje socialnih razlik, nastalih na
nedovoljeni način.
.
Čeprav so republike in avtonomni pokrajini sprejele
rešitve, ki jih veljavni dogovor vsebuje o upravah za prihNa podlagi 244. člena ustave Socialistične federativne
republike Jugoslavije sklepajo Skupščina Socialistične
republike Bosne in Hercegovine, Skupščine Socialistične
republike Črne gore, Sabor Socialistične republike Hrvatske, Sobranje Socialistične republike Makedonije, Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina Socialistične republike Srbije, Skupščina Socialistične avtonomne
pokrajine Kosovo in Skupščina Socialistične avtonomne
pokrajine Vojvodine
poročevalec

odke, ugotavljamo, da je delo teh služb nasploh še neučinkovito. Zaradi neustreznega nagrajevanja delavcev, ki
opravljajo odiozne davčne zadeve, ter počasnega in nezadostnega reševanja drugih eksistenčnih problemov delavcev, te službe nimajo dovolj strokovnih kadrov, zlasti ne za
inšpekcijsko kontrolo, odmero davkov in ugotavljanje
izvora premoženja.
Postavlja se tudi vprašanje samostojnosti pri delu teh
služb, saj so pritiski družbenopolitičnih skupnosti na njihovo delo pogosti, kar zelo negativno vpliva na ekonomsko, socialno in politično področje.
Sedanje ustavne rešitve ne dopuščajo, da se ta služba
organizira na korenito drugačnih podlagah (podobno kot
služba družbenega knjigovodstva), da ima taka pooblastila kot policija - finančna policija, avtonomni način
financiranja v odvisnosti od velikosti bruto pobranih družbenih prihodkov v imenu in za račun njihovih uporabnikov, da določa enotna merila za nagrajevanje delavcev,
obvezno izločanje sredstev za materialne stroške opremljanja in modernizacije teh služb.
Rešitve iz dogovora in rešitve, ki jih predlagamo z njegovimi spremembami in dopolnitvami, so paliativne in ob
sedanjih pozitivnih pravnih ustavnih rešitvah v zvezni
ustavi in republiških ustavah pomenijo okvire, v katerih se
lahko organizirajo službe za prihodke.
Pripominjamo, da je bilo pri izdelavi osnutka dogovora
uresničeno sodelovanje s predstavniki republik in avtonomnih pokrajin.
DOGOVOR
o spremembah in dopolnitvah
dogovora o temeljnih vprašanjih
položaja, organizacije in delovanja
upravnih organov za družbene prihodke
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1. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da se v tretjem odstavku 2.
člena dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije
in delovanja upravnih organov za družbene prihodke (Uradni
list SFRJ št. 69/84) beseda: »Občinski« nadomesti z besedami: »Republiški, pokrajinski in občinski«.
2. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da se za 3. členom doda
nov, 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se zaradi
obravnavanja vprašanj, ki se nanašajo na izvajanje določene
politike uresničevanja družbenih prihodkov, ugotavljanje
izvora premoženja, izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov s področja družbenih prihodkov, način in
pogoje za uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti
delovnih ljudi in občanov ter organizacij združenega dela
samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti in
drugih organizacij in skupnosti (v nadaljnjem besedilu: samoupravne organizacije in skupnosti), ter zaradi spremljanja
dela in družbene kontrole nad delom uprav za družbene
prihodke v upravi za družbene prihodke ustanovi družbeni
svet.
Udeleženci dogovora soglašajo, da družbeni svet obravnava davčno politiko in osnutke predpisov, ki jih izdajajo
službe za družbene prihodke, ter daje o njih svoja mnenja«.
3. člen
Udeleženci, dogovora soglašajo, da se za 5. členom doda
nov, 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da v svojih predpisih zagotovijo funkcionalno enotnost službe za družbene prihodke v
republiki oziroma avtonomni pokrajini zaradi enotnega izvajanja davčne politike in izvrševanja zakonov«.
4. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da se črta drugi odstavek
6. člena.
5. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da se za 9. členom dodajo
novi, 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, in 9,e člen, ki se glasijo:
»9.a člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da morajo
samoupravne organizacije in skupnosti, organi družbenopolitičnih skupnosti, služba družbenega knjigovodstva, sodišča
in drugi organi, če z zakonom ni drugače urejeno poslati na
zahtevo uprave za družbene prihodke podatke, ki so
pomembni za uresničevanje družbenih prihodkov, in sicer
najpozneje v 10 dneh po prejemu zahteve, če uprava za
družbene prihodke ne določi daljšega roka.
Ce pomenijo podatki iz prvega odstavka tega člena z zakonom predpisano tajnost, morajo organi, organizacije in skupnosti iz prvega odstavka tega člena to označiti na aktih, s
katerimi pošiljajo podatke, uprava za družbene prihodke pa
mora tako tajnost varovati.
Delovni ljudje in občani oziroma drugi zavezanci za družbene prihodke morajo na zahtevo uprave za družbene prihodke. dati podatke, s katerimi razpolagajo, če ti podatki
vplivajo na davčno obveznost drugih delovnih ljudi in obča-

nov oziroma drugih zavezancev za družbene prihodke, s katerimi so v določenem poslovnem razmerju.
9.b člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da imajo
samoupravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične
skupnosti in drugi uporabniki družbenih sredstev pravico
zahtevati od uprave za družbene prihodke podatke, ki so
pomembni za njihovo odločanje oziroma izvrševanje njihovih
funkcij, če uprava za družbene prihodke razpolaga s temi
podatki v okviru zadev iz svojega delovnega področja
9.c člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da uprava
za družbene prihodke pri odločanju o pravicah in dolžnostih
ter na zakonu temelječem interesu delovnih ljudi in občanov
oziroma drugih zavezancev za družbene prihodke uporablja
podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco, oziroma
da si po uradni dolžnosti preskrbuje podatke o dejstvih, o
katerih vodijo uradno evidenco drugi organi ali drugi državni
organi ali če z zakonom ni predpisano, da dokaze o teh
dejstvih predloži stranka.
9.d člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da uprave
za družbene prihodke med seboj sodelujejo in da morajo
druga drugi dajati pravno pomoč s pošiljanjem spisov, podatkov in drugih obvestil zaradi opravljanja zadev iz svojeaa
delovnega področja.
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da mora
uprava za družbene prihodke, če je bila pravna pomoč iz
prvega odstavka tega člena zahtevana pisno, ravnati po zahtevi v 20 dneh po njenem prejemu, če pa se pravna pomoč
nanaša na pobiranje družbenih prihodkov - v 60 dneh.
9.e člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo sankcije za
neizpolnjevanje pravic in obveznosti ter predvidenih rokov iz
9.a, 9.b, 9.c in 9.d člena dogovora«.
6. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da s? za drugim odstavkom 10. člena doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Udeleženci dogovora soglašajo, da skupščine občin zagotavljajo sredstva za delo občinskih uprav za družbene prihodke na podlagi skupnih osnov in meril, predvsem pa na
podlagi odstotnega povečanja odmere in pobiranja davkov«.
7. člen
Udeleženci dogovora prevzemajo obveznost, da najpozneje
do 31. decembra 1986 uskladijo svoje predpise z obveznostmi, prevzetimi s tem dogovorom.
8. člen
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni
predstavniki skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.
9. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ.
Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine
Za Skupščino SR Črne gore
Za Sabor SR Hrvatske
Za Sobranje SR Makedonije
Za Skupščino SR Slovenije
Za Skupščino SR Srbije —JZZZZ^ZIZIZIIZIZZIZIIZZ
Za Skupščino SAP Kosovo
~
Za Skupščino SAP Vojvodine
~~

OBRAZLOŽITEV PRAVNIH REŠITEV
1. V1. členu je predlagano, naj se tudi republiški in pokrajinski upravni organi ustanavljajo kot samostojni upravni
organi, da bi imele te službe ustrezni družbeni pomen.
2. V 2. členu je predlagana ustanovitev družbenih svetov pri
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upravah za prihodke v tistih republikah in pokrajinah, ki jih
niso ustanovile po zakonu o upravi za prihodke.
3. V 3. členu je predlagana dopolnitev dogovora, da bi
dosegli funkcionalno enotnost služb za prihodke.
poročevalec

Glede uvedbe inšpekcije za družbene prihodke samo na
ravni republike oziroma avtonomne pokrajine in prenosa
dosedanjih občinskih inšpekcijskih pristojnosti na republike
oziroma na avtonomni pokrajini na področju kontrole družbenih prihodkov po ustavah republik in ustavah avtonomnih
pokrajin ni take ustavne možnosti, ker spada vprašanje ustanavljanja občinskih upravnih organov za družbene prihodke
(s tem pa tudi za inšpekcijske zadeve) med pravice in dolžnosti občin. Vendar so v ustavah republik in ustavah avtonomnih
pokrajin določbe, po katerih smejo republike oziroma avtonomni pokrajini z zakonom predpisati obveznost občin, da
ustanovijo upravni organ za opravljanje določenih zadev.
Čeprav te določbe v republiških oziroma pokrajinskih ustavah
niso identične, izhajajo iz opredelitve, da se sme za občine ta
obveznost predpisati, če gre za zadeve, ki so splošnega
pomena za republiko oziroma avtonomno pokrajino, oziroma
za zadeve, ki so splošnega pomena za republiko in avtonomno pokrajino in so prenesene v pristojnost občinskega
organa.'
Poleg tega republike oziroma avtonomni pokrajini po
določbah svojih ustav urejajo načela oziroma
temeljna načela
organizacije občinskih upravnih organov.2
Nastali problem lahko odpravimo s pobudami za dopolnitev
281. člena ustave SFRJ, po kateri bi federacija po zveznih
organih (kot za službo družbenega knjigovodstva) urejala
temelje položaja in delovanja upravnih organov za družbene
prihodke.
4. V 4. členu je predlagana uskladitev veljavnega dogovora

z zakoni republik in zakonoma avtonomnih pokrajin o ugotavljanju izvora premoženja, s katerimi je urejeno, da odločbe o
ustavitvi postopka ali odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja izdajajo službe za družbene prihodke, ne pa sodišča,
kot je urejeno v dogovoru, saj bi dvojnost pri postopku precej
otežila delo uprav za prihodke in ogrozila že tako neučinkovito delo služb pri ugotavljanju izvora premoženja.
5. V S. členu je predlagano, naj se dogovor dopolni z 9. a, 9.
b, 9. c, 9. d in 9. e členom, s katerimi so uvedene pravice in
obveznosti glede vodoravne povezave služb za prihodke in
pravne pomoči, in sicer tako med samimi službami kot tudi pri
sodelovanju z drugimi organi, organizacijami združenega
dela in organizacijami.
Če bosta uvedena davek od prihodka od obresti za hranilne
vloge in depozite občanov in obvezno prijavljanje teh prihodkov službam za družbene prihodke, bi bilo treba v 9. a členu
črtati besede: »če ni z zakonom drugače predpisano«.
6. V 6. členu je predlagano, naj se dogovor dopolni z
določbo, ki naj bi omogočila določitev skupnih osnov in meril
za zagotavljanje sredstev za financiranje služb za družbene
prihodke, pri čemer so upoštevani rezultati, doseženi pri
odmeri in pobiranju davkov.
1
Glej 301. člen ustave SR Bosne in Hercegovine, 346. člen ustave SR Hrvatske,
331. člen ustave SR Slovenije, 309. člen ustave SR Srbije, 311. člen ustave SR
Makedonije in 299. člen ustave SAP Kosovo. V ustavi SR Črne gore in ustavi SAP
2Vojvodine ni takih določb.
Glej 22. točko 304. člena ustave SR Bosne in Hercegovine, 18. točko 298. člena
ustave SR črne gore, prvi odstavek 324. člena ustave SR Slovenije, 14. točko
299. člena ustave SR Srbije 13. točko 283. člena ustave SAP Kosovo, enajsto
alineo 292. člena ustave SAP Vojvodine idr.

POBUDA Z OSNUTKOM DOGOVORA
o spremembah in dopolnitvah dogovora o
usklajevanju davčnega sistema (ESA-141)
Pobuda
za sklenitev dogovora o
spremembah in dopolnitvah
dogovora o usklajevanju davčnega
sistema
Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za sklenitev tega dogovora je 265. člen
ustave SFRJ, po katerem morajo republike in avtonomni
pokrajini sodelovati na področju davčne politike in z medsebojnimi dogovori usklajevati osnove davčne politike in
davčni sistem, če to zahteva zagotovitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga.
Ocena stanja, razlogi in nameni, ki jih želimo
doseči
Na podlagi doslej veljavnega dogovora o usklajevanju
davčnega sistema (Uradni list SFRJ št. 10/85) so republike
in pokrajini uskladile oziroma sprejele nove predpise,
katerih posamezne rešitve pa niso dale pričakovanih
rezultatov in učinkov, zaradi česar je treba preizkusiti
veljavne rešitve iz tega dogovora, glede nekaterih pa pred-

poročevalec

lagati spremembe in dopolnitve zaradi uresničevanja
opredelitev iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije oziroma usklajevanja davčnega sistema in politike,
zagotovitve realnega izločanja iz naslova davkov v skladu
s politiko, določeno z resolucijo za zadevno leto, in s
sprejetimi predpisi zagotoviti uporabo ustavnega načela
plačevanja davka v sorazmerju z ekonomsko močjo davčnega zavezanca oziroma s spremembami omogočiti
hitrejši ekonomski razvoj posameznih panog dejavnosti, ki
imajo prioriteten pomen v družbenem planu Jugoslavije.
Usklajevanje republiških in pokrajinskih predpisov s
sprejetimi dogovori ni bilo opravljeno zadovoljivo tako
zaradi nepravočasno izdanih posameznih predpisov ali pa
zaradi odmikov od danih rešitev iz dogovora pri posameznih vrstah davkov, kar je vplivalo na počasno uresničevanje ekonomske stabilizacije na tem področju in še povečalo razlike v davčnem sistemu med republikami in avtonomnima pokrajinama.
V ta namen so bili nujni ustrezni ukrepi za spremembo
in dopolnitev posameznih rešitev iz dogovora glede vrst
davkov, da bi se posamezni davki, ki imajo splošen pomen
za vso državo, rešili enotno (na primer obdavčevanje
dohodka organizacij združenega dela, obdavčevanje
naših delavcev, ki dosegajo osebni dohodek prek delovnih
organizacij v tujini idr.), s čimer se zagotavljajo glavni
pogoji, da se uresničijo smeri sprememb v davčnem
sistemu v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije.
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Na podiagi 265. člena ustave Socialistične federativne
republike Jugoslavije sklepajo Skupščina Socialistične
republike Bosne in Hercegovine, Skupščina Socialistične
republike Črne gore, Sabor Socialistične republike Hrvatske, Sobranje Socialistične republike Makedonije, Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina Socialistične republike Srbije, Skupščina Avtonomne pokrajine
Kosovo in Skupščina Avtonomne pokrajine Vojvodine.
Dogovor
o spremembah in dopolnitvah dogovora
o usklajevanju davčnega sistema
1. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v dogovoru o
usklajevanju davčnega sistema (Uradni list SFRJ št. 10/85) 3.
člen dogovora spremeni, tako da se glasi:
»Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da je
davčna osnova doseženi dohodek, zmanjšan za:
- plačila za stroške prevoza delavcev na delo in z dela ter
za hrano med delom v zneskih in pod pogoji, določenimi s
samoupravnim splošnim aktom v skladu z družbenim dogovorom;
- del bruto osebnega dohodka delavca iz živega dela,
vštevši tudi nadomestila osebnega dohodka iz živega dela;
- obveznosti, ki se nadomeščajo iz dohodka za financiranje skupnih potreb na področju znanosti in kulture ter izobraževanja in zdravstva - v delu, za katerega se ne zagotavljajo
sredstva iz bruto osebnih dohodkov iz živega dela;
Udeleženke dogovora soglašamo, da se na koncu drugega
odstavka 7. člena doda nova alinea, ki se glasi:
» - dela osebnega dohodka, ki ga delavec pridobi iz
naslova posebnih delovnih pogojev in življenjskih razmer z
delom v tujini oziroma v določeni tuji državi v skladu z družbertim dogovorom oziroma zveznim predpisom.«
5. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se drugi odstavek 9.
člena spremeni, tako da se glasi:
»Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se
obračunani znesek davka od osebnega dohodka delavcev, ki
ga državljan Socialistične federativne cepublike Jugoslavije
doseže v tujini, zmanjša za ustrezni davek, plačan v tujini od
omenjenega osebnega dohodka.«
6. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v drugem odstavku
30. člena besedi: »lahko predpišemo« nadomestita z besedo:
»predpišemo«.

članice zavarovalne skupnosti ali pozavarovalne skupnosti v
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji«.
Udeleženke dogovora soglašamo, da se za tretjo alineo
prvega odstavka 6. člena doda nova alinea, ki se glasi:
» - delavec - državljan, ki osebni dohodek dosega z delom
v diplomatsko-konzularnem predstavništvu ter mednarodnih
in drugih organizacijah v tujini;«.
4. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se tretja alinea prvega
odstavka 7. člena spremeni, tako da se glasi:
» - osebni dohodek, ki ga dosega z delom v tujini državljan
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki ga organizacija združenega dela pošlje v tujino, ter osebni dohodek, ki
ga dosega državljan Socialistične federativne republike Jugoslavije z delom v diplomatsko-konzularnem predstavništvu ali
mednarodni organizaciji;«.
- obveznosti in izdatke, ki se nadomeščajo iz dohodka,
katerih višina ni odvisna od velikosti ustvarjenega dohodka;
- del dohodka, ki pripada tuji osebi iz naslova vlaganja
sredstev v temeljne organizacije združenega dela;
- sredstva iz naslova vračila carine in drugih uvoznih davščin, izvozne stimulacije, kompenzacije, premije in regrese;
- sredstva, združena za realizacijo skupnih programov
razvoja države, določena z družbenim planom SFRJ oziroma
plani republik in avtonomnih pokrajin.«.
2. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se 4. člen spremeni,
tako da se glasi:
»Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da so
stopnje davka od dohodka progresivne.«.
3. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se tretja alinea prvega
odstavka 6. člena spremeni, tako da se glasi:
»- delavec, ki ga organizacija združenega deia pošlje v
tujino zaradi:
1. izvajanja investicijskih del;
2. opravljanja proizvodnih del, storitev in drugih del;
9. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se na koncu 42. člena
namesto pike postavi podpičje ter dodasta novi alinei, ki se
glasita:
»- vračilo iz naslova lastninske pravice na delu sredstev, ki
jih je delovni človek vložil v pogodbeno ali drugo organizacijo
združenega dela;
- vračilo iz naslova lastninske pravice na delu sredstev, ki
jih je kmet združil v kmetijsko zadrugo ali drugo organizacijo
združenega dela.«.

7. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se 39. člen spremeni,
tako da se glasi:
»Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo progresivne stopnje davka na dobitke od iger na srečo«.

10. člen
Udeleženske dogovora prevzemamo obveznost, da bomo
najpozneje do 31. decembra 1986 uskladile svoje predpise s
tem dogovorom.

8. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v 40. členu številka:
»10.000« nadomesti z besedama: »do 50.000«.

11. člen
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni
predstavniki skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.

3. opravljanja del in nalog v poslovnih enotah ali skupnih
gospodarskih predstavništvih, ki jih ustanovijo v tujini;
4. strokovnega usposabljanja in uresničevanja drugih oblik
poslovno-tehničnega sodelovanja;
5. zaposlovanja v podjetjih, ki so jih ustanovile samostojno
ali s tujimi poslovnimi partnerji, ali v tujih podjetjih, v katera
so vložile svoja sredstva;
5. zaposlovanja v bankah in drugih finančnih organizacijah, zavarovalnih in pozavarovalnih organizacijah, ki jih ustanovijo v tujini samostojno ali s tujim poslovnim partnerjem kot
članice pooblaščene temeljne ali združene banke oziroma kot

12. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ.
Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine
Za Skupščino SR Črne gore
Za Sabor Sr Hrvatske
Za Sobranje SR Makedonije
■
Za Skupščino SR Slovenije
Za Skupščino SR Srbije
Za Skupščino SAP Kosovo
Za Skupščino SAV Vojvodine
poroeevalec

8

/

1. V 1. členu so predlagane spremembe glede ureditve
davčne osnove davka iz dohodka v skladu s spremembami
zakona o ugotavljanju celotnega prihodka in razporejanju
dohodka organizacije združenega dela.
Po predlogu osnutka dogovora bodo tako iz davčne osnove
izključeni:
- nadomestila za stroške prevoza delavcev na delo in z
dela in za prehrano delavcev med delom v zneskih in pod
pogoji, določenimi s samoupravnim splošnim aktom v skladu
z družbenim dogovorom;
- del bruto osebnega dohodka delavca iz živega dela,
vštevši tudi nadomestila osebnega dohodka iz živega dela;
- obveznosti, ki se nadomeščajo iz dohodka za financiranje skupnih potreb na področju znanosti in kulture ter izobraževanja in zdravstva - v delu, za katerega se ne zagotavljajo
sredstva iz bruto osebnih dohodkov iz živega dela;
- obveznosti in izdatki, ki se nadomeščajo iz dohodka,
katerih višina ni odvisna od velikosti ustvarjenega dohodka;
- del dohodka, ki pripada tuji osebi iz naslova vlaganja
sredstev v temeljne organizacije zdurženega dela;
- sredstva iz naslova vračila carine in drugih uvoznih davščin, izvozne stimulacije, kompenzacije, premije in regres;
- sredstva, združena za realizacijo skupnih programov
razvoja države, določena z družbenim planom Socialistične
federativne republike Jugoslavije oziroma s plani republik in
pokrajin.
S tako predlagano rešitvijo bo osnova za obdavčevanje
dohodka usklajena s sistemom ugotavljanja celotnega prihodka in delitvijo dohodka, tako usklajena pa se uporablja v
vseh republikah in avtonomnih pokrajinah, kar bo prispevalo,
da bo davek iz dohodka instrument, pomemben za enoten
jugoslovanski trg.
V tem členu je tudi predlagano, da se iz osnove za obdavčevanje (dohodka) izvzame tudi del dohodka, ki je dosežen iz
naslova vračila carin, kompenzacije, premije in regresi iz
naslova stimulacije izvoza.
Z izvzetjem sredstev za stimulacijo izvoza iz dohodka kot
davčne osnove bi se zagotovila predvsem dodatna sredstva za
stimulacijo, obenem pa bi se izognili tudi dvojnemu obdavčevanju sredstev za stimulacijo.
Predlagano je tudi, da se iz dohodka kot davčne osnove
izvzamejo sredstva, združena za realizacijo skupnih razvojnih
programov zaradi hitrejšega in učinkovitejšega združevanja
sredstev ter učinkovitejše realizacije splošno pomembnih ciljev.
Z izvzetjem dela dohodka, doseženega z izvozom blaga in
storitev, bi spodbujali večji izvoz in hitrejše vključevanje na
mednarodni trg.
2. Z 2. členom osnutka dogovora je predlagano progresivno
obdavčevanje dohodka zaradi uresničevanja ustavnega
načela plačevanja davka v sorazmerju z gibanjem dohodka,
tako da se v dogovoru predlaga možen razpon stopenj, do
katerih se lahko gibljejo davčne stopnje po republikah in
pokrajinah, pri čemer pa povprečno zajemanje na račun
davka iz dohodka ne sme presegati 2,5%.
3. V 3. členu je predlagano usklajevanje definicije zavezanca davka od osebnega dohodka ter davčne osnove za
naše delavce, ki dosegajo osebni dohodek v tujini, z določ-
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bami zakona o varstvu državljanov Socialistične federativne
republike Jugoslavije na začasnem delu v tujini (Uradni list
SFRJ št. 15/80) in z določbami družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno določanje nekaterih
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki jih organizacije združenega dela pošljejo na začasno delo v tujino (Uradni
list SFRJ št. 33/85), ki sta bila sprejeta po sklenitvi dogovora o
usklajevanju davčnega sistema.
Predlagana rešitev daje popolnejšo definicijo zavezanca
davka od osebnega dohddka delavcev za delavce, ki delajo v
tujini, po kateri morajo ta davek plačevati državljani SFRJ, ki
dosegajo osebni dohodek z delom v jugoslovanskem
podjetju, predstavništvu, poslovni enoti, banki ali drugi
finančni organizaciji, v zavarovalni in pozavarovalni organizaciji, ustanovljeni v tujini, v enoti za izvajanje investicijskih del
v tujini ter v diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini.
4. V 4. členu dogovora je predlagano, da se uredijo prejemki, ki ne gredo v osebni dohodek, kot osnova za obdavčevanje, ki ga delavec doseže v tujini, in sicer po družbenem
dogovoru za delavce, ki jih v tujino pošiljajo organizacije
združenega dela, oziroma po zveznem predpisu za diplomatsko konzularne predstavnike Jugoslavije v tujini ter za
delavce, poslane na delo v mednarodne organizacije.
5. V 5. členu dogovora je predlagano usklajevanje drugega
odstavka 9. člena s spremembami, ki so predlagane v 6. in 7.
členu dogovora, ter izogibanje dvojnemu obdavčevanju osebnega dohodka delavca, doseženega v tujini.
6. Ker je bila s 30. členom dogovora o usklajevanju davčnega sistema samo dana možnost obdavčevanja premičnega
premoženja, so to možnost nekatere republike oziroma
pokrajine izkoristile, druge pa ne, zaradi česar so nastale
razlike pri obdavčevanju, dogovor pa je bil le formalno uporabljen. Da bi odpravili te razlike, je v spremembah predlagana rešitev, da je obdavčevanje premičnega premoženja
obveznost, ne pa le možnost.
7. V skladu s predlogom za progresivno obdavčevanje
dohodkov od dobitkov od iger na srečo je predlagana tudi
sprememba neobdavčljivega zneska posameznega dobitka
od iger na srečo.
8. Glede na temeljne postavke dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije o ostrejšem obdavčevanju dohodkov, ki ne izvirajo iz dela, je mnenje, da je nevzdržno proporcionalno obdavčevanje dohodkov iz naslova dobitkov od iger
na srečo, še zlasti če upoštevamo ogromne dobitke od iger na
srečo, ki segajo celo prek 30 milijonov dinarjev, je predlagano
(8. člen), da se ti prihodki nad določenim zneskom progresivno obdavčijo. Mnenje je, da bi na ta način vplivali na
zmanjšanje socialnih razlik, obenem pa uskladili in naravnali
lestvice davčnih stopenj, ne da bi se pri tem izgubila motivacija občanov za igre na srečo.
9. V 9. členu je predlagano, da se iz celotnega dohodka
občana za obdavčevanje izvzamejo sredstva, ki izvirajo iz
vračila sredstev, ki jih delovni ljudje vlagajo v pogodbene
organizacije združenega dela, in vračila sredstev, ki jih združeni kmetje vlagajo v kmetijske zadruge in druge oblike organiziranja kmetov. Taka rešitev bi spodbujala večje vlaganje
osebnih sredstev kmetov in delovnih ljudi na področju osebnega dela.
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POBUDA Z OSNUTKOM DOGOVORA
o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih
davčne politike (ESA-142)
POBUDA
za sklenitev dogovora o
spremembah in dopolnitvah
dogovora o temeljih davčne politike
Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za sklenitev tega dogovora je 265. člen
ustave SFRJ, po katerem morajo republike sodelovati in z
medsebojnimi dogovori usklajevati osnove davčne politike, če to zahteva zagotovitev enotnosti in stabilnosti
jugoslovanskega trga.
Ocena stanja, razlogi in nameni, ki jih želimo
doseči
,
S sklenitivjo dogovora o usklajevanju davčnega sistema
in dogovora o temeljih davčne politike so bili usklajeni
glavni elementi davčnega sistema in davčne politike (vrste
davkov, davčni zavezanec, davčna osnova, vrsta in višina
davčnih stopenj ter olajšave in oprostitve). S sklenitvijo
dogovora želimo zagotoviti postopno spremembo razmerij med posrednimi in neposrednimi davki v strukturi celotnih prihodkov iz naslova davkov, uresničitev ustavnega
načela plačevanja davkov v sorazmerju z ekonomsko
Na podlagi 265. člena ustave SFRJ sklepajo Skupščina
Socialistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina
Socialistične republike Črne gore, Sabor Socialistične republike Hrvatske, Sobranje Socialistične republike Makedonije, Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina
Socialistične republike Srbije, Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo in Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine
DOGOVOR
o spremembah in dopolnitvah dogovora
o temeljih davčne politike
1. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v dogovoru o temeljih davčne politike (Uradni list SFRJ, št. 11/85) 13. člen spremeni, tako da se glasi:
»Udeleženke dogovora soglašamo, da od 1. januarja 1987
zagotovimo, da se poseben republiški oziroma pokrajinski in
občinski davek od prometa proizvodov, ki so bistveno
pomembni za življenjsko raven občanov, iz 4., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. in 17. točke tar. št. 11 tarife temeljnega prometnega
davka (pohištvo, bela tehnika in sredstva za osebno higieno)
plačajo po 8% zbirni stopnji, od prometa proizvodov iz 1.
točke tar. št. 12 tarife temeljnega prometnega davka (tekstilni
izdelki, obutev, oblačila in detergenti) pa po 6% zbirni stopnji.
Udeleženke dogovora soglašamo, da bomo do 30. junija
1987 odpravile občinski davek od prometa proizvodov.«
2. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se lestvica obdavčevanja od razlike med prometno in gradbeno vrednostjo nepremičnin iz 14. člena spremeni, tako da se glasi:
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močjo ter uresničitev hitrejšega družbnoekonomskega
razvoja dejavnosti, ki so prioritetnega pomena v družbenem planu Jugoslavije. Ker v letih 1985 in 1986 niso bili
pravočasno izdani republiški in pokrajinski predpisi in se
niso uporabljale dogovorjene rešitve, se tudi niso uresničevali načrtovani cilji na tem področju. Tudi razlike v višini
davčnih stopenj se po sklenitvi dogovora ne le da niso
spremenile, temveč so se po republikah in avtonomnih
pokrajinah celo povečale.
K tem razlikam v višini obremenitev s posameznimi
vrstami davkov so pripomogle tudi dosedanje rešitve v
dogovoru o temeljih davčne politike, ki so s tem, da so bile
z njimi najpogosteje predpisane samo lestvice najnižjih
stopenj, omogočile še nadaljnje velike razlike v višini
davčnih stopenj. Zato so nekatere republike in avtonomni
pokrajini oziroma nekatere organizacije združenega dela
in njihove asociacije (združenja drobnega gospodarstva)
idr. opozorile, da je treba znova obravnavati rešitve iz
dogovora in nadaljnje usklajevanje višine davčnih stopenj,
tako da se po posameznih vrstah davkov določijo razponi
davčnih stopenj.
Namen predlaganih sprememb dogovora je večja in
popolnejša harmonizacija višine davčnih stopenj in uresničitev predvidenih ciljev davčne politike v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije.
Ce je razlika med prometno
in gradbeno vrednostjo za 1 m2
površine objekta (din)
nad
do
3.000
3.000
9.000
9.000
14.000
14.000
22.000
22.000
34.000
34.000
50.000
50.000

se plača davek

300
1.200
2.200
4.200
7.800
14.200

+
+
+
+
+
+

10%
15%'
20%
25%
30%
40%
50%

1.200
2.200
4.200
7.800
14.200
nad
50.000

3. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se 23. člen spremeni,
tako da se glasi:
»Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da
davčna stopnja iz dohodka znaša najmanj 0,30%, največ pa
20%, pri čemer povprečna stopnja tega davka v republiki
oziroma pokrajini ne sme biti večja kot 2,5%.«
4. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v 26. členu dogovora druga alinea spremeni, tako da se glasi:
»organizacij združenega dela za del dohodka, ustvarjen na
delavca pri delu v več izmenah in povečani izkoriščeni zmogljivosti;«.
5. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v 44. členu dogovora na koncu drugega odstavka besedi: »do 3%« nadomestita z besedama: »najmanj 3%«.
6. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v 50. členu na
poročevalec

koncu črta beseda: »15%«, pika nadomesti z dvopičjem in
doda lestvica progresije in davčne stopnje, ki se glasi:
se plača davek
Od osnove
nad
do
-+ 5% od osnove nad 50.000
50.000
1,000.000
47.500+15% od osnove nad 1,000.000
1,000.000
5,000.000
647.500+20% od osnove nad 5,000.000
5,000.000 10,000.000
1,647.500+25% od osnove nad 10,000.000
10,000.000 20,000.000
4,147.500+30% od osnove nad 20,000.000
20,000.000
7. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se y prvem odstavku
51. člena besede v zadnji vrsti: »1,000.000 dinarjev pa po
stopnji 80%« nadomestijo z besedami: »3,000,000 dinarjev pa
po stopnji 70%«.
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se
glasi:
»Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da se razponi iz prejšnjega odstavka valorizirajo na
padlagi rasti osebnih dohodkov po podatkih republiškega
oziroma pokrajinskega zavoda za statistiko za 9 mesepdv
predhodnega leta«.

8. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da bomo najpozneje do
31. decembra 1986 uskladile svoje predpise z obveznostmi,
prevzetimi s tem dogovorom.
9. člen
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni
predstavniki skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.
10. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ.
Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine
Za Skupščino SR Črne gore
Za Sabor SR Hrvatske
Za Sobranje SR Makedonije _
Za Skupščino SR Slovenije _
Za Skupščino SR Srbije
Za Skupščino SAP Kosovo
Za Skupščino SAP Vojvodine

OBRAZLOŽITEV
K 1. členu
S 13. členom veljavnega dogovora o temeljih davpne politike so republike in avtonomni pokrajini prevzele obveznost,,
da bodo v obdobju 1985-1990 postopno zmanjševale letnp
zbirne stopnje posebnega republiškega oziroma pokrajinskega in občinskega davka od prometa proizvodoy, fc/ sq
bistveno pomembni za življenjsko raven občanov (oblačila,
obutev, detergenti, pohištvo in bela tehnika iz tar. št. 11 in 12
tarife temeljnega prometnega davka), in sicer tako, da bo v
letu 1990 znašala povprečna zbirna stopnja 6% do 8%.
Republike in avtonomi pokrajini so svoječasno predlagale
in sprejele tako rešitev med drugim tudi iz bilančnih razlogov,
ker v krajšem času ne bi bilo mogoče zagotoviti potrebnih
sredstev za proračune teh družbenopolitičnih skupnosti, temveč je bilo ocenjeno, da je za to potrebno sorazmerno dalj
časa (do leta 1990), pri čemer je treba upoštevati tudi dejstvo,
da so se zbirne stopnje posebnega republiškega oziroma
pokrajinskega in občinskega prometnega davka v času, ko se
je sprejemal ta dogovor - t. j. v letu 1985, gibale v razponu od
11,5% v SR Sloveniji do 17,5% v SR Makedoniji in SR Črni
gori, celoten učinek od obdvačevanja teh proizvodov, ki so
bistveni za življenjsko raven občanov, pa je znašat med
30-35%, kar je bilo zelo težko oziroma skoraj nemogoče
doseči brez večjih biiačnih težav na ravni vseh družbenopolitičnih skupnosti.
*
Ena izmed glavnih opredelitev v nadaljnji politiki prometnega davka v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije mora biti v tem, da mora politika posebnega prometnega
davka v celoti čimbolj spremljati politiko temeljnega prometnega davka.
Na podlagi sedanjih rešitev se temeljni davek od prometa
oblačil, obutve in detergentov plačuje po stopnji 3%, medtem
ko se od pohištva in bele tehnike (hladilniki, bojlerji, štedilniki
idr.) plačuje ta davek po stopnji 8%.
Ker so to zelo bistveni proizvodi za življenjsko raven občanov, ker so se v zadnjih dveh-treh letih cene teh proizvodov
izredno povečale in ker je skoraj vprašljivo normalno oskrbovanje občanov z njimi, saj je kupna moč občanov dokaj
zmanjšana zaradi splošne rasti inflacije in preusmeritve
potrošnikov na hrano in druge nujne proizvode (higienske
idr.) predlagamo, da se davčne stopnje v obdobju do leta 1990
za te proizvode ne zmanjšujejo postopoma, temveč da se to
bistveno načelo in zelo pomembna davčna opredelitev iz
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije zagotovi že
s 1. januarjem 1987. Poleg tega je treba opozoriti, da so SR
Bosna in Hercegovina, SR Srbija in SAP Kosovo v tem
obdobju, t. j. od sklenitve dogovora do danes že uskladile
svoje predpise s tako predlaganimi rešitvami.
poročevalec

Kot ena izmed najbistvenejših in najpomembnejših davčnih
opredelitev iz dolgoročnega progama ekonomske stabilizacije je, da bi bilo treba že od 1. julija 1987 v vseh republikah in
Avtonomnih pokrajinah odpraviti poseben občinski prometni
cjavek (kot so to storili v SR Hrvatski in SR Sloveniji), kar je
<jalo pomembne rezultate v smeri kvantitativnih in kvalitativnih sprememb posrednih in neposrednih davkov, kar predlagamo v drugem odstavku omenjenega člena.
K 2. členu:
S 14. členom veljavnega dogovora so republike in avtonomni pokrajini prevzele obveznost, da predpišejo, da bo
davčna stopnja pri prometu nepremičnin (zemljišča, gradbeni
objekti idr.) proporcionalna in da bo znašala najmanj 15%, kot
k^rektivna stopnja pri prometu gradbenih objektov pa diferencirano progresivne stopnje ter da se z njimi obdavči razlika
med prometno in gradbeno vrednostjo in da se ta giblje od2
15% do 50%, in sicer od osnove nad 11.500 dinarjev za 1 m
površine zgrajenega objekta.
Toda ker so se v tem obdobju zaradi visoke inflacije izredno
povečale prodajne cene nepremičnin, kar je skoraj onemogočilo njihov normalen promet, pri tem pa je bilo vse več tistih,
ki so se izogibali plačilu davkov oziroma so utajevali davke,
kar je ocenjeno kot rezultat zelo visokih davčnih obveznosti, k
čemer posebej prispeva sprejeta rešitev zelo visokega in ostro
diferenciranega obdavčevanja razlike med gradbeno in prometno vrednostjo, zato predlagamo, da se za reden in normalen promet gradbenih objektov (stanovanj, stanovanjskih hiš,
poslovnega prostora idr.) predlaga nova lestvica tega obdavčevanja, ki bi morala čimbolj nevtralizirati nastale negativne
učinke, pri čemer bi morala po ocenah biti največja davčna
stopnja 50%.
K 3. členu
V 3. čienu predlagamo progresivne stopnje davka iz
dohodka v razponu od 0,30% do 20%, pri čemer povprečna
stopnja tega davka v republiki oziroma pokrajini ne sme biti v
letu 1987 večja kot 2,5%.
Namen predloga za progresivno obdavčevanje dohodka je
realnejše obdavčevanje v sorazmerju z gibanjem dohodka,
kar bo s spremembami v obračunskem sistemu v pogojih
inflacije prispevalo k realnejšim merilom gospodarjenja na
enotnem jugoslovanskem trgu.
K 4. členu
S spremembo 26. člena predlagamo spodbujanje uvedbe
11

dela v več izmenah z oprostitvijo davka iz dohodka in celotnega dohodka, ustvarjenega z uvedbo novih izmen.
K 6. členu
V predlaganem 50. členu dogovora je predvideno progresivno obdavčevanje prihodkov iz naslova dobitkov od iger na
srečo ter določena višina in rast progresije za enotno uporabo
v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah.

K 7. členu
V 7. členu predlagamo spremembo 51. člena dogovora
oziroma spremembo lestvice in razponov progresije glede
obdavčevanja celotnega prihodka občanov. Glede na inflacijske pogoje predlagamo letno valorizacijo osebnih dohodkov
oziroma neobdavčevanje zneskov celotnega dohodka občanov po podatkih republiškega oziroma pokrajinskega zavoda
za statistiko.

PREDLOG DOGOVORA
o usmerjanju dela kreditnega potenciala bank prek
Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko
sodelovanje za kreditiranje izvoza opreme,

ladij in

izvajanje investicijskih del v tujini na kredit v
obdobju do leta 1987 do 1990. leta (ESA-143)
POBUDA
za sklenitev dogovora o usmerjanju
dela kreditnega potenciala bank prek
Jugoslovanske banke za mednarodno
ekonomsko sodelovanje za kreditiranje
izvoza opreme, ladij in izvajanje
investicijskih del v tujini na kredit v
obdobju od 1987. do 1990. leta.

Izhajajoč iz ustavnih rešitev 3. alinee 2. odstavka 244. člena,
so udeleženci pri sklenitvi tega dogovora skupščine republik
in avtonomnih pokrajin, ki tudi prevzamejo obveznosti sprejemanja predpisov in ukrepov v skladu z določbami tega dogovora.

III. Ocena stanja in cilji, ki se želijo doseči
1. Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje je bila ustanovljena na podlagi posebnega zveznega
zakona, ki je bil sprejet leta 1978. Kot specializirana finančna
organizacija na ravni federacije opravlja zlasti dela spodbujanja, razširjanja dolgoročne proizvodnje in finančnega sodelovanja domačih družbenih pravnih oseb s tujimi osebami.
I. Ustavna podlaga
Temeljna značilnost njene dejavnosti je dopolnilno kreditiNa podlagi 3. alinee 2. odstavka 244. člena Ustave SFRJ, po ranje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini
katerem skupni gospodarski in družbeni razvoj ter druge na kredit, ki se izvaja na ta način, da poslovna banka odobri
skupne interese republike in avtonomne pokrajine usklajujejo delovni organizaciji - izvozniku kredit za izvoz določenega
z neposrednim sodelovanjem in dogovarjanjem in v zvezi s 6. dela in pridobi pravico, da odvisno od vrste izvoznega dela
podtočko 8. točke Resolucije o politiki uresničevanja družbe- refinancira od Jugoslovanske banke od 65 do 70% celotnega
nega plana Jugoslavije za obdobje od 1986. do 1990. leta v zneska odobrenega kredita.
letu 1986, kjer je predpisano, da bodo republike in avtonomni
Plasma kapitalnih dobrin na svetovnem tržišču, predvsem
pokrajini do konca marca 1986. leta podpisale ustrezen dogo- pa v deželah v razvoju, se lahko doseže samo z dolgoročnim
vor, s katerim se bo zagotovilo dolgoročno usmerjanje sred- in srednjeročnim kreditiranjem. Glede na to, da gre pri dopolstev poslovnega bančništva za kreditiranje izvoza kapitalnih nilnem kreditiranju izvoza za proizvode visoke stopnje obdedobrin.
lave, vključujoč domače znanje in tehnologijo, njihov izvoz
pomembno vpliva na popravljanje izvozne strukture in poloII. Razlogi, zaradi katerih se predlaga, da se
žaja države v mednarodni delitvi dela. Zaradi tega sta ta izvoz
in vprašanje izboljševanja finančnega sodelovanja z državami
sklene dogovor
v razvoju prek tega izvoza posebno poudarjena v DolgoročV 6. podtočki 8. točke Resolucije o politiki uresničevanja nem programu ekonomske stabilizacije v delu »Elementi polidružbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986. do 1990. tike in sistema ekonomskih odnosov s tujino«.
leta v letu 1986. je opredeljeno, da bo na podlagi ustreznega
Z zakonom o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomdogovora republik in avtonomnih pokrajin, ki naj bi bil podpi- sko sodelovanje in o skupnih finančnih organizacijah (Uradni
san do konca marca 1986, zagotovljeno dolgoročno usmerja- list SFRJ št. 55/78) so zagotovljena samo začetna sredstva za
nje sredstev poslovnega bančništva Jugoslovanski banki za delo banke, ki so bila zbrana iz kreditov in sredstev, ki so jih
mednarodno ekonomsko sodelovanje za potrebe kreditiranja organizacije in skupnosti združile v bivši sklad za kreditiranje
izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini na in zagotavljanje izvoznih poslov, s tem, da so v 26. členu
kredit.
zakona našteti potencialni viri, iz katerih se bodo zagotavljala
Ker so sredstva poslovnega bančništva eden od temeljnih sredstva za dopolnilno kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin.
virov za kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin, bi njihov nepraZ družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1980-1985 in
vočasen priliv povzročil neuresničevanje plana izvoza Jugo- letnimi resolucijami skupščine SFRJ, prav tako pa tudi s
slovanske banke v obdobju od 1986. do 1990. leta, zato se v sklepi CK ZKJ, Predsedstva SFRJ in Zveznega izvršnega sveta
skladu s 6. podtočko 8. točke Resolucije za leto 1986 sproži je bilo določeno, da je nujno potrebno sredstva za te namene
pobuda za sklenitev dogovora republik in avtonomnih pokra- zagotoviti na trajnejših in stabilnejših temeljih, toda do danes
jin o usmerjanju dela kreditnega potenciala bank preko Jugo- ni prišlo do realnih predlogov za takšne rešitve. Zaradi tega se
slovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje za v zadnjem predlogu, ki ga je Zvezni izvršni svet poslal Skupškreditiranje opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini čini SFRJ oktobra leta 1985, ugotavlja, da v tem trenutku ni
na kredit.
možno določiti trajne in stabilne vire sredstev za te namene,
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zato se predlaga, da se v naslednjem planskem obdobju od
1986. do 1990. leta določijo začasne rešitve, s katerimi bi se
sredstva zagotavljala iz združenih sredstev organizacij združenega dela - uporabnikov dopolnilnih kreditov, sredstev
primarne emisije in združevanjem sredstev poslovnega bančništva.
Pregled strukture sredstev po virih, prav tako pa tudi njihovo gibanje od leta 1979 do leta 1985 ilustrirajo navedene
ugotovitve.
Tabela 1
Struktura stanja virov sredstev za dopolnilno
kreditiranje izvoza
31. 12. 1979
Znesek % udeležbe

31. 12. 1985
Znesek % udeležbe

1. Združena sredstva članom Jugoslovanske banke
5.938
35,3 10.400
7,6
2. Krediti pri bankah (združena sredstva po Samoupravnem sporazumu
2.804
46,4
64.260
N16,7
3. Krediti iz primarne emisije
7.728
45,9 59.200
42,8
4. Krediti Sklada solidarnosti
373
1.032
2,1
0,7
5. Ostala pasiva
3.510
2,5
Skupaj:
16.833 100,00 138.402
100,0
2. V skladu s politiko in nalogami, določenimi v letnih
resolucijah, bi morale banke v obdobju od 1981. do 1985. leta

združiti del kreditnega potenciala pri Jugoslovanski banki za
potrebe kreditiranja izvoza kapitalnih dobrin v znesku 95,0
mrd. dinarjev. Po bilančnih podatkih je stanje združenih sredstev dne 31. januarja 1986 znašalo 71,7 mrd. dinarjev oziroma
75,6% od določene obveznosti v resolucijah, kar se lahko vidi
tudi iz podatkov v naslednjem pregledu:

1981

1982

1983

1
2
3
1. Določene obveznosti resolucije
3,0
5,5
2. Sprejete obveznosti
s sporazumom
5,4
3,0
3. Izvršene obveznosti
v tekočem letu
5,4
3,0
4. Odnos sprejetih in
določenih obveznosti
(2:1 v %)
100,0 98,2
5. Odnos izvršenih in
sprejetih obveznosti
(3:2 v %)
100,0 100,0
6. Odnos izvršenih obveznosti z resolucijo
(3:1 v %)
100,0 98,2

4

- v mrd. dinarjev
Skupaj
1984 1985 19811985
5
6
7

21,0

27,0

38.5

95,0

17,9

22,6

31.6

80.5

16,5 20,00

26,9

71,7

85,2

83,7

82,1

84,7

92,2

88,5

85,1

89,1

78,6

74,1

69,9

75,6

Po republikah in avtonomnih pokrajinah je realizacija
obveznosti poslovnih bank po samoupravnih sporazumih o
združevanju sredstev v Jugoslovansko banko -za mednarodno
ekonomsko sodelovanje v obdobju od-1981. do 1985. naslednja:"

PREGLED
realizacije obveznosti poslovnih bank
po samoupravnih sporazumih o
združevanju sredstev pri Jugoslovanski
banki za obdobje 1981-1985 s stanjem
na dan 31. januarja 1986. leta.
v mio din
SRinSAP
'1
SR Bosna in Hercegovina
SR Črna Gora
SR Hrvatska
SR Makedonija
SR Slovenija
SR Srbija
SAP Kosovo
SAP Vojvodina
Skupaj

Določene
Sprejete Plačano 1981
obveznosti obveznosti
do 1985
1981—1985 1981-1985
2
3
4
9.748
8.883
7.732
1.526
980
561
37.410
29.209
26.978
4.417
3.433
2.645
10.317
10.317
10.256
23.800
21.909
19.035
1.458
756
543
6.160
5.024
3.916
94.836
80.511
71.666

Pri sprejemanju in izvajanju obveznosti so se banke
različno obnašale, odvisno od trenutne likvidnosti in tudi od
zainteresiranosti za uporabo kreditov pri Jugoslovanski
banki. Nekatere banke so sprejele obveznost po samoupravnem sporazumu, niso pa plačale določenega zneska zaradi
nelikvidnosti, medtem ko druge banke niso mogle v trenutku
sklenitve samoupravnega sporazuma sprejeti določene
obveznosti, kasneje pa so plačale določen znesek, ker se jim
poročevalec

Neplačano
Odstotek
Udeležba
3-4 sprej. obvez.
izvr. ob. v
3:2 sprej. ob. 4:3
5
6
7
.1.151
91,1
87,0
419
64,2
57,2
2.231
78,0
92,4
788
77,7
77,0
61
100,0
99.4
2.874
92,0
86,9
213
51,9
71,8
1.108
81,6
78,0
8.845
84~9
89,0

Izvršene
obvez, od
dol. 4:2
8
79,3
36,8
72,1
59,9
99,4
80,0
37,2
63,6
75j6

je likvidnost povečala. Bili pa so tudi primeri, ko se banke
sploh niso opredelile o sklepanju samoupravnega sporazuma.
3. Po projekciji srednjeročnega plana bank za obdobje
1986-1990 se predvideva izvoz kapitalnih dobrin na kredit v
celotni vrednosti 4,3 mrd. dolarjev, od tega kreditirani del
znaša 3,2 mrd. dolarjev, dopolnilno kreditiranje Jugoslovanske banke pa 2,3 mrd. dolarjev.
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Projekcija izvoza v obdobju 1986. do 1990. leta
- v miljonih dolarjev
- v tekoče vrednosti
Elementi
Izvajanje
1981-1985
1ga6
Vrednost izvoznih poslov na kredit
- verižni indeks
2. Kreditirani del cene
- verižni indeks
3. Dopolnilno kreditiranje Jugoslovanske
banke
- verižni indeks
Skupaj v milijardah dinarjev *
* Za obdobje 1986. - 1990. I. računano po
tečaju 1 USA $ = 400 - dinarjev

1
2.696,0
2.047,0
1.516,0
159,5

1989

lggo

2
700,0
100,0
532,0
100,0

3
770,0
110,0
585,0
110,0

4
845,0
110,0
640,0
110,0

5
930,0
110,0
705,0
110,0

6
1.020,0
110,0
775,0
110,0

7
4.20

392,0
100,0
156,8

430,0
110,0
172,0

470,0
110,0
188,0

' 520,0
110,0
208,0

570,0
110,0
' 228,0

2,3

41%
23%
11%
21%
2%
2%
100%

Projekcija izvoza kapitalnih dobrin na kredit v obdobju
1986-1990 predvideva pomembno povečanje vrednosti
izvoza glede na izvoz, ki je bil uresničen v predhodnem 5letnem obdobju. V letu 1986, ki je začetno leto, se načrtuje z
rastjo več kot 25% glede na uresničevanje izvoza v letu 1985, v
nadaljnjih letih načrta pa je predvidena stopnja rasti letno
povprečno 10%. Ta stopnja je višja od predvidene stopnje
rasti proizvodnje industrijskih kapitalnih dobrin in tudi od
stopnje realne rasti celotnega jugoslovanskega izvoza v tem
obdobju. Izhaja pa iz celotnih materialnih okvirov razvoja
države, izraža pa tudi realno zožene možnosti za realizacijo
precej ambicioznejših načrtov razvoja države in izvoza. Ta
projekcija predstavlja realno uresničljivo inačico tudi s stališča možnosti jugoslovanskega izvoznega gospodarstva, da v
pogojih, ko se ne pričakujejo ugodna gibanja na svetovnem
tržišču in obstaja relativno zožena propulzivnost naših proizvodov v zaostreni mednarodni konkurenci, obdrži in do neke
mere razširi svoje mesto v mednarodni delitvi dela. Toda
razvojne potrebe teh industrij in omejene možnosti plasmaja
Na podlagi 3. alinee 2. odstavka 244. člena Ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, sklenejo Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina socialistične republike Črne gore, Skupščina Socialistične republike Hrvaške, Skupščina Socialistične republike
Makedonije, Skupščina Socialistične republike Slovenije,
Skupščina Socialistične republike Srbije, Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Kosova in Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine
DOGOVOR
o usmerjanju dela kreditnega
potenciala bank prek
Jugoslovanske banke za
mednarodno ekonomsko
sodelovanje za kreditiranje izvoza
opreme, ladij in izvajanje
investicijskih del v tujini na kredit
v obdobju od 1987. do 1990. leta
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Skupaj
1986-1990.

lg88

Načrtovana blagovna struktura za obdobje
1986-1990 v %
1. Serijska in individualna oprema
2. Proizvodi ladjedelništva
3. Kompletni objekti
4. Investicijska dela
5. Vlaganja v lastna in mešana podjetja
6. Predinvesticijske aktivnosti

Projekcija
19g7

3,21

952,00

na domačem tržišču potencirajo potrebo po znatno večjem
izvozu proizvodnje teh industrij ter organiziranje in prilagajanja pogojem plasmaja na svetovnem tržišču. Zato se ta projekcija lahko šteje v resnici za minimalno, tako s stališča
potreb po strukturnih spremembah jugoslovanskega gospodarstva in izvoza, prav tako pa tudi povečanja stopnje obsega
s kreditiranjem teh visokokvalitetnih proizvodov v strukturi
jugoslovanskega izvoza (zadržal se bo relativni obseg nekaj
več kot 5% celotnega izvoza).
Za uresničitev takšnega programa izvoza na kredit v
obdobju 1986-1990 je potrebno zagotoviti sredstva v višini
950 mrd. dinarjev, računajoč po tečaju 400 dinarjev za 1 USA
$. Pri tem je zelo pomemben dejavnik pravočasen priliv sredstev predvsem iz kreditnega potenciala bank, katerih udeležba v celotnih sredstvih za dopolnilno kreditiranje izvoza
kapitalnih dobrin znaša v letu 1985 46,4%.
4. Na podlagi vsega navedenega in z namenom, da bi se
omogočilo uresničevanje planskih nalog Jugoslovanske
banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje v obdobju od
1987. do 1990. leta, od katerega je v marsičem odvisen pravočasen priliv sredstev, predvsem iz kreditnega potenciala
bank, in da bi se pravočasno in v celoti zagotovila predvidena
sredstva iz potenciala bank1, in v skladu s šesto podtočko 8.
točke resolucije za leto 1986 se predlaga sklenitev dogovora o
usmerjanju dela kreditnega potenciala bank preko Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje za
kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del
v tujini na kredit v obdobju od 1987. do 1990. leta.
1
Čvrste obveznosti zagotavljanja predvidenih sredstev je nujno (z resolucijo ali
na drug način) določiti tudi za ostale vire (primarna emisija).

1. člen
Skupščine socialističnih republik in skupščine socialističnih avtonomnjh pokrajin (v nadaljnjem besedilu: udeleženci
dogovora) se zavezujejo, da bodo v okviru svojih pristojnosti
in pooblastil in zaradi zagotavljanja dela sredstev za kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini
na kredit preko Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje v obdobju od 1987. do 1990. leta s
svojimi predpisi in ukrepi zagotovile plačilo sredstev osnovnega bančništva v znesku, ki je predviden v resoluciji o politiki
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije v določenem
letu.
Alternativa 1. člena
V predzadnji vrsti po besedi: »bančništva« črtati besedilo
do konca in ga zamenjati z naslednjim besedilom: »v višini
0,75% od družbenega proizvoda celotnega gospodarstva
Jugoslavije, uresničenega v predhodnem letu.2
2 Po tej alternativi bi bil vnaprej znan vsaj večji del virov sredstev v naslednjih
letih s čimer bi bilo omogočeno normalno sklepanje poslov izvoza na kredit. S
predpisi republik in avtonomnih pokrajin je potrebno določiti del sredstev do leta
1990, ki se bo iz potenciala poslovnega bančništa usmerjal v te namene. Po
podatkih Jugoslovanske banke so se dosedanji letni zneski, ki so jih banke
združevale pri Jugoslovanski banki, v glavnem gibati od 0,50% do 0,75 odstotka
od družbenega proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije, zaradi tega se
tudi predlaga ta rešitev. Absolutnih zneskov v dinarjih ni možno vnaprej določiti,
ker so odvisni od gibanja inflacije in tečaja dinarja glede na tuje valute.
poročevalec

2. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo višino obveznosti
republik in avtonomnih pokrajin za tekoče leto določili v
sorazmerju z udeležbo v družbenem proizvodu celotnega
gospodarstva Jugoslavije za predhodnje leto.
3. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da bo pritojni republiški
oziroma pokrajinski organ za finančne posle določil banke in
kriterije za razporejanje določenih obveznosti iz 2. člena tega
dogovora.
4. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo predložili pogoje
za uporabo usmerjenih sredstev, in to:
- rok vračanja kreditov osem let
- obresti po stopnji po samoupravnem sporazumu bank o
politiki obrestnih mer.

5. člen
Dogovor bo sklenjen, ko ga bodo podpisali pooblaščeni
predstavniki vseh udeležencev dogovora.
6. člen
Dogovor bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu
SFRJ.
Beograd, maja 1986. leta.
Za Skupščino SR BiH
Za Skupščino SR Črne gore
Za Skupščino SR Makedonije
Za Skupščino SR Hrvaške
Za Skupščino SR Slovenije
Za Skupščino SR Srbije
Za Skupščino SAP Kosova
Za Skupščino SAP Vojvodine

PREDLOG DOGOVORA
o zagotavljanju sredstev za financiranje
raziskovanja in stalnega spremljanja (monitoring)
onesnaženosti Jadranskega morja (ESA-128)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 23. seji dne 30.
10. 1986 na podlagi 80. člena poslovnika Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije obravnaval:
PREDLOG DOGOVORA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA FINANCIRANJE RAZISKOVANJA IN STALNEGA
SPREMLJANJA
(MONITORING)
ONESNAŽENOSTI
JADRANSKEGA MORJA,
ki ga je v mnenje poslal Koordinacijski odbor Zveznega
izvršnega sveta za človekovo okolje, prostorsko ureditev
Na podlagi tretje alinee drugega odstavka 244. člena
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije sklenejo Skupščina SR Bosne in Hercegovine, Sobranje SR
Makedonije, Skupščina SR Slovenije, Skupščina Srbije,
Sabor SR Hrvaške, Skupščina SR Črne gore, Skupščina SAP
Vojvodine in Skupščina SAP Kosova
DOGOVOR
o zagotavljanju sredstev za
financiranje raziskovanja in stalnega
spremljanja (monitoring)
onesnaženosti Jadranskega morja
1. člen
Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo skupaj
financirali raziskovanja in stalno spremljanje onesnaženosti
(monitoring) Jadranskega morja v okviru programa jugoslovansko-italijanske komisije za varstvo Jadranskega morja in
obalnih območij pred onesnaževanjem in programa nacionalnega mnitoringa onesnaženosti Jadranskega morja, določenega v skladu s konvencijo o varstvu Sredozemskega morja
pred onesnaževanjem.
2. člen
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo v skladu z
• obveznostmi Socialistične federativne republike Jugoslavije
pri uresničevanju jugoslovansko-italijanskega sporazuma o
poročevalec

ter stanovanjske in komunalne zadeve, s prošnjo, da ga
posredujemo v obravnavo in sprejem Skupščini SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi
predloga dogovora o zagotavljanju sredstev za financiranje raziskovanja in stalnega spremljanja• (monitoring)
onesnaženosti Jadranskega morja, oblikoval mnenje, ki
vam ga pošiljamo v prilogi.
sodelovanju pri varstvu voda Jadranskega morja in obalnih
območij pred onesnaževanjem (Uradni list SFRJ, št. 2/77) in
mediteranskega akcijskega načrta, določenega s konvencijo
o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem
(Uradni list SFRJ, št. 12/77) za obdobje od leta 1986 do leta
1990, zagotavljali sredstva za realizacijo programa iz 1. člena
v znesku 60,000.000 dinarjev letno.
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da se bodo sredstva iz
prvega odstavka tega člena valorizirala za leto 1987, 1988,
1989 in 1990 po stopnji rasti cen proizvodov in storitev (indeks
cen na drobno) v letih 1987, 1988, 1989 in 1990 in to na
podlagi podatkov Zveznega zavoda za statistiko za SFRJ.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se plačajo najkasneje do 31. decembra tekočega leta, valorizirana dodatna
sredstva za vsako leto pa se plačajo najkasneje do 1. aprila
naslednjega leta.
3. člen
Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo sredstva
iz 2. člena tega dogovora zagotovili, in to:
1. SR Bosna in Hercegovina
6,55%
2. SR Črna gora
8,85%
3. SR Hrvaška
66,52%
4. SR Makedonija
1,15%
5. SR Slovenija
9,33%
6. SR Srbija
5,05%
7. SAP Kosovo
0,42%
8. SAP Vojvodina
2,13%
Skupaj
100,00%
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4. člen
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo v okviru
svojih pravic zavezali nosilce raziskovanja in stalnega spremljanja (monitoring) onesnaženosti Jadranskega morja v okviru
programa jugoslovansko-italijanskega sporazuma in programa mediteranskega akcijskega plana, da pošiljajo letna
poročila udeležencem tega dogovora in pristojnim republiškim in pokrajinskim organom.
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo v okviru
svojih pravic zavezali nosilce raziskovanja in stalnega spremljanja onesnaženosti Jadranskega morja iz prvega odstavka
tega člena, da redno pošiljajo letna poročila o delu Koordinacijskemu odboru za človekovo okolje, prostorsko ureditev ter
stanovanjske in komunalne zadeve.
5. člen
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bo o izvajanju tega
dogovora in o načinu uporabe sredstev predvidenih s tem

dogovorom, skrbel Koordinacijski odbor za človekovo okolje,
prostorsko ureditev ter stanovanjske in komunalne zadeve.
6. člen
Vsak udeleženec tega dogovora lahko da pobudo za
ponovno obravnavo vprašanj in odnosov, ki so predmet tega
dogovora, prav tako pa tudi za njihovo spremembo.
7. člen
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo predstavniki
skupščin socialističnih republik in socialističnih avtonomnih
pokrajin.
ZA SKUPŠČINO SR BOSNE IN HERCEGOVINE
ZA SKUPŠČINO SR ČRNE GORE
ZA SABOR SR HRVAŠKE
ZA SOBRANJE SR MAKEDONIJE
ZA SKUPŠČINO SR SLOVENIJE
ZA SKUPŠČINO SR SRBIJE
ZA SKUPŠČINO SAP VOJVODINE
ZA SKUPŠČINO SAP KOSOVO

OBRAZLOŽITEV
S tem dogovorom se udeleženci zavezujejo, da bodo skupaj
financirali raziskovanje in spremljanje stanja onesnaženosti
(monitoring) Jadranskega morja v okviru jugoslovansko italijanskega sporazuma in mediteranskega akcijskega načrta
programa UN za okolje (UNEP), za obdobje od 1986 do 1990.
leta.
Jugoslavija in Italija sta podpisali 14. februarja 1974 v Beogradu jugoslovansko-italijanski sporazum o sodelovanju pri
varstvu voda Jadranskega morja in obalnih območij pred
onesnaževanjem. S tem sporazumom je bilo določeno, da obe
državi v prihodnje tesno sodelujeta pri varstvu Jadranskega
morja pred onesnaževanjem in da v ta namen ustanovita
mešano komisijo. S tem sporazumom je okvirno določeno
delovno področje komisije, število članov in način dela. Obe
vladi sta v letu 1977 ratificirali ta sporazum (Uradni list SFRJ,
št. 2/77), potem pa je vsaka imenovala svoje člane delegacije.
Komisija je imela do sedaj 5 zasedanj, v celoti je definiran
skupni program monitoringa mednarodnih voda Jadranskega
morja in začela se je njegova realizacija.
Doslej je vsa potrebna sredstva za monitoring Jadrana
zagotovila izključno Republiška vodnogospodarska interesna
skupnost SR Hrvaške.
Za izvedbo programa v letu 1986 bo potrebnih približno 35
milijonov dinarjev.
Socialistična federativna republika Jugoslavija je podpisala
leta 1976, ratificirala pa leta 1977 Konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (Barcelonska konvencija). To konvencijo so ratificirale tudi vse ostale države v
Sredozemlju (razen Albanije) in EES. Dela izvršnega sekretariata Barcelonske konvencije izvaja program Združenih narodov za okolje (UNEP).
Izvajanje Barcelonske konvencije se odvija v okviru programa regionalnih morij UNEP-a, ki predstavlja največji operativni projekt na področju varstva okolja na svetu. To je
hkrati tudi največji operativni mednarodni projekt, v katerem
sodeluje SFRJ.
Sodelovanje pri izvajanju Barcelonske konvencije predstavlja poseben interes za SFRJ, prek katerega se uresničuje
sodelovanje z vsemi ostalimi sredozemskimi državami, predvsem z 12 sredozemskimi državami v razvoju pri prostorskem
urejanju in varstvu človekovega okolja, kar predstavlja zelo
dobro podlago za iniciranje gospodarskega sodelovanja.
Izpolnjevanje obveznosti, predvidenih z Barcelonsko konvencijo se izvaja z mediteranskim akcijskim planom (MAP).
V cilju izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz Barcelonske konvencije in MAP-a, so pristojni organi SFRJ in SR Hrvaške
sprejeli celo vrsto sklepov in odlokov, s katerimi se ureja
udeležba SFRJ in SR Hrvaške pri izvajanju obveznosti Barcelonske konvencije in MAP-a.
Dogovori v SFR Jugoslaviji o nacionalnem programu
spremljanja onesnaženosti Jadranskega morja v okviru
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UNEP-ovega Koordinacijskega programa spremljanja onesnaženosti Sredozemlja so se začeli v letu 1982.
V dogovorih o oblikovanju nacionalnega programa SFRJ
spremljanja onesnaženosti Jadrana so sodelovali upravniorgani in strokovne inštitucije iz federacijet SR Slovenije, SR
Hrvaške, SR Bosne in Hercegovine in SR Crne goe.
Pripravljen je bil predlog programa, ki so ga pripravile
inštitucije, ki so sodelovale pri njegovi realizaciji, realizacija
pa se je začela na začetku leta 1983.
Izvajanje programa teče neprekinjeno od leta 1983, o njem
pa se redno pripravljajo letna poročila o stanju kakovosti
Jadranskega morja.
Potrebna finančna sredstva za izvedbo tega dela programa,
ki se nanaša na priobalne vode in vire onesnaževanja, so bila
zagotovljena v letu 1984 iz proračuna SR Hrvaške, v letu 1985
pa deloma iz proračuna SR Hrvaške, deloma pa iz sredstev
republiške vodnogospodarske interesne skupnosti SR Hrvaške.
V letu 1986 bo potrebno zagotoviti približno 25,000.000
dinarjev za izvedbo tega dela programa.
Čeprav navedena dva programa izhajata iz različnih mednarodnih sporazumov sta dejansko komplementarna, zato je
njujna združitev v en družbeni dogovor strokovno opravičljiva, hkrati pa se tako izognemo eventualnemu pokrivanju,
dosežena je sinhronizacija in usklajevanje vseh del pri raziskovanju in spremljanju kakovosti voda Jadranskega morja.
Z 2. členom dogovora o zagotavljanju dela sredstev se
morajo udeleženci sporazumeti, da bodo od leta 1986 do leta
1990 skupaj financirali raziskovanje in spremljevanje onesnaženosti Jadranskega morja in vzeli za osnovo celotno vsoto
60,000.000 dinarjev (ki se plača za leto 1986), ki se bo v letu
1987 povečala za stopnjo rasti cen in storitev v predhodnem
letu (1986), a po podatku Zveznega zavpda za statistiko za
celotno SFRJ. Celoten znesek, ki ga bodo vplačale SR in SAP
za leto 1987, se poveča v naslednjem 1988. letu za stopnjo
rasti cen in storitev med predhodnim letom 1987 po podatku
za SFRJ Zveznega zavoda za statistiko (indeks cen na drobno)
in tako po vrsti do leta 1990.
Zaradi objavljanja podatkov o povečanju cen za določeno
leto, ki ga bo objavil Zvezni zavod za statistiko po 1. januarju
naslednjega leta in zaradi obračuna sredstev, se bodo morali
udeleženci tega dogovora dogovoriti, da se revalorizirana
dodatna sredstva za vsako leto plačajo najkasneje do 1. 4.
naslednjega leta.
Pri izdelavi predloženega ključa za razdelitev stroškov na
republike in pokrajine sta upoštevana kriterija dolžina obale
in nacionalni dohodek v letu 1981.
Procentualna udeležba priobalnih republik iz prvega
odstavka 3. člena tega dogovora je dobljena tako, da je z 20%
upoštevan nacaionalni dohodek posamezne republike, z 80%
pa dolžina obale, in znaša:
poročevalec

Iz predložene tabele se vidi, da odpade na priobalne republike 91,25%, na vse ostale pa 8,75% vseh stroškov.
Pri financiranju navedenih del bi morali del sredstev zagotoviti iz proračuna federacije za znanstveno-raziskovaino
delo.
V 4. členu dogovora o zagotavljanju sredstev je predvideno,
da skrbi za uporabo zagotovljenih sredstev Koordinacijski
odbor za človekovo okolje, prostorsko ureditev in stanovanjske ter komunalne zadeve izvršnih svetov SR in SAP in Zveznega izvršnega sveta.
V 5. členu dogovora o zagotavljanju sredstev je predvideno,
ker se dogovor nanaša na izrazito dinamično področje mednarodnega sodelovanja, da vsak od udeležencev v dogovoru
lahko da določene pobude za ponovno obravnavo vprašanj in
odnosov, ki so predmet dogovora, prav tako pa tudi za njegovo spremembo.

- SR Bosna in Hercegovina
- SR Črna gora
- SR Hrvaška
-SR Slovenija

5,14%
10,58%
76,73%
7,55%
100,00%
Na podlagi te udeležbe se mora zagotoviti 80% vseh potrebnih sredstev, medtem ko se preostalih 20% deli izključno
glede na nacionalni dohodek vseh republik in pokrajin, tako
da končna procentualna udeležba znaša:
- SR Bosna in Hercegovina
6,55%
- SR Črna gora
8,85%
- SR Hrvaška
66,52%
- SR Makedonija
1,15%
- SR Slovenija
9,33%
-SR Srbija
5,05%
- SAP Kosovo
0,42%
- SAP Vojvodina
2,13%
100,00%

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O
PREDLOGU DOGOVORA O
ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA
FINANCIRANJE RAZISKOVANJA
IN STALNEGA SPREMLJANJA
(MONITORING) ONESNAŽENOSTI
JADRANSKEGA MORJA
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je proučil predlog
Dogovora o zagotavljanju sredstev za financiranje raziskovanja in stalnega spremljanja (monitoring) onesnaženosti
Jadranskega morja in zavzel naslednje stališče:
Izvajanje programa monitoringa onesnaženosti Jadranskega morja je mednarodna sprejeta obveznost SFR Jugoslavije kot podpisnice Barcelonske konvencije (Uradni list SFRJ
- Mednarodne pogodbe, št. 12/77) in Jugoslovansko-italijanskga sporazuma o sodelovanju pri varstvu Jadranskega
morja in obalnih območij pred onesnaževanjem (Uradni list
SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 2/77).

poročevalec

.

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga skupščini SR
Slovenije, da po vsebini podpre sklenitev dogovora, da pa se
ob tem zavzame za uveljavitev naslednjih konkretnih pripomb:
- 4. člen dogovora bi moral opredeliti nosilce izvajanja
programa monitornega Jadranskega morja;
- sestavni del dogovora bi morala biti merila, po katerih bi
se zbrana sredstva dodeljevala posameznim nosilcem izvajanja programa;
- za spremljanje načina porabe sredstev in izvajanja programa naj se oblikuje poseben odbor podpisnikov dogovora,
0 ki bi o svojih ugotovitvah redno poročal Koordinacijskemu
odboru Zveznega izvršnega sveta za varstvo okolja, prostorsko urejanje in stanovanjsko-komunalne zadeve.
Po veljavni zakonodaji v SR Sloveniji se sredstva za financiranja mednarodnih obveznosti s področja vodnega gospodarstva združujejo pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije in ne v
republiškem proračunu, zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi bila primernejša oblika za reševanje obravnavane problematike sklenitev samoupravnega sporazuma med
subjekti, ki v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah združujejo sredstva za realizacijo mednarodnih obveznosti na področju vodnega gospodarstva. Glede na to bi bilo
treba v SR Sloveniji kot udeleženca samoupravnega sporazuma vključiti tudi Zvezo vodnih skupnosti Slovenije.
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POBUDE

DELEGATOV

-

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije do delegatske pobude
skupine delegatov iz občine Kranj za
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije v zvezi s pobudo za sklenitev
družbenega dogovora o skupnih
osnovah financiranja splošnih
družbenih in skupnih potreb.
Skupina delegatov, ki delegira delegate v ZZD skupščine
SR Slovenije v Skupščini občine Kranj je na 5. seji, dne 26/61986 sprejela naslednjo delegatsko pobudo:
Ob poteku obravnave pobud za sklenitev družbenega dogovora o skupnih osnovah financiranja splošnih družbenih in
skupnih potreb predlagamo v občini Kranj naslednje:
V organizacijah združenega dela, zlasti industrijskih ozd je
v občini Kranj zaposlen relativno velik odstotek delavcev iz
drugih republik. Večina teh delavcev so kot stalni prebivalci
prijavljeni v matični občini, kot začasni prebivalci pa v občini
Kranj, kar pomeni, da se prispevki in davki, ki se obračunavajo
po domicilnem principu, i'z njihovih bruto osebnih dohodkov
odvajajo v njihove matične občine. Znano pa je, da so prispevne in davčne stopnje v večini občin iz drugih republik
nižji kot v občini Kranj, kar povzroča, da delavci v isti organizaciji združenega dela zaradi različnega domicila ob enakem
bruto osebnem dohodku prejemajo različne neto osebne
dohodke. Nezadovoljstvo med delavci, zlasti če opravljajo
povsem enako delo in tudi ob enaki delovni uspešnosti, je
zaradi tega veliko, zato predlagamo, da bi ob obravnavi
pobude za sklenitev družbenega dogovora o skupnih temeljih
financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb tudi temu
področju namenili posebno pozornost in zagotovili odpravo
razlik v izplačanih čistih osebnih dohodkih delavcev, ki jih
povzročajo različne višine prispevnih stopenj v različnih občinah.
V SR Sloveniji je že vrsto let uveljavljen princip bruto
osebnih dohodkov, ki pomeni, da se ob različnih obremenitvah bruto osebnih dohodkov z davki in prispevki delavcu
izplačujejo osebni dohodki v različni višini za enako vrednotena dela in naloge. Navedena ureditev pomeni, da delavci, ki
združujejo delo v isti organizaciji združenega dela, prihajajo
pa iz območij različnih družbenopolitičnih skupnosti, v katerih so s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov sprejeli
različno višino prispevkov za financiranje družbenih dejavnosti oz. kjer so sprejete različne višine davkov, prejemajo
različne višine neto osebnih dohodkov.
Navedeni princip izhaja iz 20. člena Ustave SFRJ, ki določa,
da gre vsakem delavcu iz dohodka temeljne organizacije
združenega dela v skladu z načelom delitve po delu in v
skladu z rastjo produktivnosti njegovega in celotnega družbenega dela ter z načelom solidarnosti delavcev v združenem
delu osebni dohodki za zadovoljevanje njegovih osebnih,
skupnih in splošnih družbenih potreb, ustrezen rezultatom
njegovega dela in osebenem prispevku, ki ga je s svojim živim
in minulim delom dal k povečanju dohodka temeljne organizacije.
V drugih SR in SAP se navedeno ustavno določilo še ni
uveljavilo, zato je Zvezni izvršni svet v 16. členu predloga
dogovora o skupnih osnovah financiranja splošnih družbenih
in skupnih potreb predlagal republikam in pokrajinama, da
princip bruto osebnega dohodka uveljavijo v praksi!
18

POBUDE DELEGATOV Učinki, ki jih navaja skupina delegatov, so posledica sprejete ustavne ureditve. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da ne bi bilo primerno pripombe k pobudi za
sklenitev dogovora o skupnih osnovah financiranja splošnih
družbenih in skupnih potreb dopolnjevati z vsebino predlagane pobude.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije do mnenja Službe družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji k pobudi
skupine delegatov za gospodarsko
področje 43. okoliša Slovenska Bistrica,
v zvezi z vrnitvijo neopravičeno
zaračunanih obresti obrtnikom od
obrtnih zadrug
Skupina delegatov za področje gospodarstva za zbor združenega dela skupščine SRS je na seji dne 12. 6. 1986 obravnavala delegatsko vprašanje, ki ga je skupini predložil zbor
združenega dela skupščine občine Slovenska Bistrica.
Skupina je po razpravi ocenila, da se delegatsko vprašanje
pošlje zboru združenega dela skupščine SRS, kot delegatska
pobuda, in sicer:
»Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je v svojem gradivu »Obrtne zadruge - pregled predpisov, ki urejajo
finančno materialno poslovanje obrtnih zadrug in napotki za
ureditev oziroma odpravo nepravilnosti in nezakonitosti, ugotovljenih pri njihovem poslovanju« izdano februarja 1986,
ugotovila da obrtne zadruge ne morejo pri kooperacijskem
razmerju z obrtnikom zaračunati obresti za material dan v
predelavo po določilih 43. člena pravilnika o uporabi davčnih
stopenj ter o načinu vodenja evidenc, obračunavanja in plačevanja davka na promet proizvodov in storitev (Ur. I. SFRJ, št.
31/85 in 42/85).
Republiška uprava za družbene prihodke je v svoji okrožnici št. 3 z dne 25/4-1986 opozorila občinske uprave za
družbene prihodke, da teh obresti ne smejo priznavati med
materialne stroške, saj bi priznanje le teh pomenilo legalizacijo nezakonitega poslovanja.
Menimo, da bi se moral takšen drastičen ukrep začeti tam,
kjer so bile obresti neopravičeno zaračunane in ne pri tistih, ki
so obresti morali plačati.
V kakšnem položaju so se znašli vsi tisti obrtniki, ki so
takšne obresti plačevali, ni potrebno posebej omenjati, saj
predstavljajo te obresti pri posameznikih tudi nekaj milijonov
(novih) letno.
Predlagamo, da Služba družbenega knjigovodstva SR Slovenije zahteva od obrtnih zadrug, da vrnejo obrtnikom neopravičeno zaračunane obresti.«
POJASNILO
delegatov 1., 2., 3., 4. in 5. okoliša s področja
obrtnih in podobnih dejavnosti k pobudi zbora
združenega dela Skupščine občine Slovenska
Bistrica
Delegati 1., 2., 3., 4. in 5. okoliša s področja obrtnih in
podobnih dejavnosti, dajemo na pobudo zbora združenega
dela Skupščine občine Slovenjska Bistrica z dne 13.6. 1986 v
zvezi z obračunavanjem in priznavanjem obresti za material
prejet v predelavo na. podlagi kooperacijskih pogodb naslednje
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pojasnilo
Skupina delegatov za področje gospodarsta za ZZD Skupščine SR Slovenije 43. okoliša je sprožila delegatsko pobudo, s
katero predlagajo da SDK za SR Slovenijo zahteva od obrtnih
zadrug povračilo zaračunanih obresti za stroške materiala, ki
ga imajo obrtniki člani - kooperanti zadrug v predelavo.
Pobuda je v bistvu enostranska in ne obravnava celovitosti
problematike.
Navedeno materijo obravnavata dva predpisa Zakon o davkih občanov Ur. list SFRJ, št. 32/85 kot specialni zakon in
Pravilnik o uporabi davčnih stopenj Ur. list SFRJ, št. 31/85 kot
splošni predpis. Zakon o davkih občanov v svojem 81. čl. tč.
15 točno določa stroške obratovalnice obrtnikov, kjer so med
materialne stroške vštete obresti za material, ki je prejet v
predelavo na podlagi kooperacijskih pogodb.
Pravilnik o uporabi davčnih stopenj pa ne posega neposredno v davčne obveznosti občanov in določa le načine za
uporabo davčnih stopenj, evidenc, torej ureja materijo prometnih davščin.
V kolikor zakon o davkih občanov ni v skladu z ostalo
zakonodajo, je potrebno sporne določbe v ustreznem
postopku spremeniti, dokler pa je v veljavi v sedanji vsebini,
ga je v celoti potrebno upoštevati.
Poseg SDK na področje politike in obvestilo Republiške
uprave za družbene prihodke 25.4.1986 je na tem področju
nezakonito in samovoljno. Saj v dilemi med splošnim in specialnim predpisom ali zakonom uporablja naše pravo vedno
specialni predpis. Razen navedenega lahko ugotovimo, da v
nobenem členu Pravilnika o uporabi davčnih stopenj.. . niso
obravnavani stroški kapitala, ki ga vlagajo obrtne zadruge v
kooperativno proizvodnjo, ampak izhajajo ti problemi izključo
iz drugih virov in navodil, ki nimajo tehtne baze v zakonskih in
podzakonskih virih.
Smatramo, da so obrtne zadruge dolžne zavarovati družbenopremoženje, s katerim gospodarijo in upravljajo v njih
vključeni člani. Glede na navedeno je ekonomsko in pravno
nevzdržno, da bi zahtevali povračila obračunanih obresti za
financiranje kooperacijskih zalog, ker bi to pomenilo v vseh
slovenskih zadrugah izgubo v substanci. Zaračunane obresti,
kot je bilo že poudarjeno, ne predstavljajo ekstra dohodka
zadrug temveč zagotavljajo le ohranjanje realne vrednosti
kapitala.
Ob današnji obrestni meri za vloženi kapital, ki predstavlja
že 7% mesečno je docela onemogočeno poslovanje v zadrugah, ki so v pretežni meri udeležene pri skupnem dohodku
med 6 in 8% pri tem, da organiziranje dejavnosti stane ca. 3%
°d doseženega prihodka. Ustvarjeni dohodek v zadrugah je
edini vir sredstev za nadaljni razvoj obrtnih dejavnosti in se
neposredno vrača v obliki obratnih sredstev in investicijskih
in razvojnih vlaganj v obrti.
Reakcija SDK in Uprave za družbene prihodke je gotovo
zgešila svoj cilj, saj bi morali pod istimi pogoji obravnavati
članstvo organizacij združenega dela v bankah in poseči po
zaračunanih obrestih na dane kredite saj so sredstva, ki jih
posojajo banke v bistvu družbena lastnina v upravljanju zdru-
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ženega dela, tako kot so sredstva zadrug družbena lastnina v
upravljanju zadružnikov.
Reagiranje v smislu delegatske pobude 43. okoliša bo imelo
kvarne posledica na razvoj dejavnosti, ki doslej ni imela
nobene družbene pomoči in pridobiva svoja obratna sredsta
skoraj izključno od blagovnih kreditov, ki jih dajejo dobavitelji, za katere plačujejo visoke menične obresti. Dosedanji
sistem dela, po katerem so bila zadružnikom brezobrestno na
razpolago zadružna sredstva, ki so bila skupno prigospodarjena, za manjkajoča sredstva pa so bile obračunane obresti je
omogočal enostavno reprodukcijo. Z delegatsko pobudo pa
posegamo v avtonomno pravico zadrug - kot organizacij
združenega dela, da samostojno vodijo svojo poslovno politiko, ustvarjajo dohodek, katerega od njih zahteva družba in
vlagajo sredstva v tisti del kooperacijskega proizvodnega
procesa, ki je dohodkovno rentabilen in najbol akumulativen.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval mnenje
Službe družbenega knjigovodstva št. 291-46/86-1 z dne 30/
6-1986 in meni, da je edina možna rešitev tega problema s
spoštovanjem zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter ugotavljanju in razporejanju
prihodka (Uradni list SFRJ, št. 56/84) ter obrtnega zakona
(Uradni list SRS, št. 15/86) v tem smislu, da bi se dosledno
izvajala merila delitve skupnega prihodka in dohodka.
Nesprejemljiva je rešitev, da bi se te obresti v pogodbi
opredelile kot pogodbene obresti po 399. členu zakona o
obligacijskih razmerjih. Določbe citiranega člena zakona
obravnavajo obresti za prepustitev rabe denarnega zneska in
drugih nadomestnih stvari. Ker se material po kooperacijski
pogodbi ne daje v rabo, zanj zato ni možno zaračunati nobenih obresti.
V kolikor bi se te obresti obračunale zaradi nepravočasne
izdelave izdelkov oziroma predolgega zadrževanja zalog in bi
se opredelile kot kazenske obresti, takšnih obresti po zakonu
o davkih občanov ni možno priznavati med materialnimi
stroši, ker niso bile nujno potrebne in so nastale po krivdi
zavezanca.
V primeru, da se bodo zavezancem davka iz gospodarskih
dejavnosti - članom obrtnih zadrug oziroma kooperantom
zaračunale obresti za material dan v predelavo, se bodo te
obvresti (razen zamudnih oziroma kazenskih obresti) po
15.točki 81. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS,
32/85) priznale med materialnimi stroški. Zaračunavanje obresti za material, dan v predelavo na podlagi kooperacijske
pogodbe, glede na določbe zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 33/72... 11/86)
in pravilnika o uporabi davčnih stopenj ter o načinu vodenja
evidenc, obračunavanja in plačevanja davka od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 31/85 . . . 8/86) ima za
posledico obvezno obračunavanje in plačevanje prometnega
davka od takega materiala, kar izhaja tudi iz pisnega stališča
Zveznega sekretariata za finance št. 5-7969/1 z dne 18/
7-1986.
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Skupščine

IZ DELA ZVEZNIH TELES'

Na vrsti

zahtevne aktivnosti

s spremembami

v zvezi

ustave SFRJ

• Temeljna vprašanja, ki jih bodo obravnavali v štiriletnem obdobju so s
področja družbenoekonomske ureditve in družbenopolitičnega sistema
• Izvajanje ekonomske stabilizacije, pospeševanje dohodkovnih odnosov,
krepitev materialne osnove združenega dela in uresničevanje delegatskega
sistema ostanejo prednostne naloge
V poslovniku Zveznega zbora Skupščine SFRJ (114. in
115. člen) je predvideno, da
zbor sprejme orientacijski delovni načrt za štiri leta, ki vsebuje osnovne smeri aktivnosti
in naloge oziroma najpomembnejša vprašanja, ki jih bo
zbor obravnaval v tem obdobju. V osnutku orientacijskega
delovnega načrta Zveznega
zbora Skupščine SFRJ za obdobje od maja 1986 do maja
1990 je najprej poudarjeno, da
bo zbor v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju
usmeril svoje aktivnosti na
vprašanja nadaljnjega razvoja
družbenoekonomskega
in
družbenopolitičenga sistema
oziroma, da se bo zavzemal za
uresničevanje nalog in opredelitev iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in kritične analize delovanja
političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Posebna pozornost bo posvečena
spremljanju izvajanja sprejete
politike in zveznih zakonov,
drugih zveznih predpisov in
splošnih aktov, s čimer pa bo
zbor uresničil tudi politično
kontrolo nad delom Zveznega
izvršnega sveta in njegovih organov. Najpomembnejša vprašanja, ki jih bo zbor v obdobju
od leta 1986 do 1990 obravnaval se nanašajo na spremembe
ustave SFRJ in zakona o združenem delu, družbenoekonomske ureditve in družbenopolitičnega sistema.
Predvsem bo zbor na podalgi predloga Predsedstva SFRJ
pristopil k spremembi ustave
SFRJ, Zvezni zbor bo delal na
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določanju in. sprejemanju aktov o teh spremembah, zaradi
dograjevanja samoupravnih
socialističnih produkcijskih
odnosov pa bo nadaljeval delo
pri spremembah in dopolnitvah zakona o združenem
delu.
Družbenoekonomska
ureditev
Na področju družbenoekonomske ureditve bodo osnovne smeri aktivnosti Zveznega
zbora v naslednjih štirih letih
usmerjene k uresničevanju politike ekonomske stabilizacije,
realizaciji nalog razvojne politike, pospeševanju dohodkovnih odnosov in krepitvi materialne osnove združenega dela.
Težišče takšnih aktivnosti bo
usmerjeno k odpravljanju ovir
v delovanju enotnega jugoslovanskega trga, zagotavljanju
enakopravnejših in enotnejših
pogojev gospodarjenja na
vsem jugoslovanskem gospodarskem prostoru, k uresničevnaju enotne strategije in
skupne razvojne politike države in drugo.
Zaradi uresničevanja naštetih nalog v naslednjem mandatnem obdobju bodo predvsem opravljene spremembe v
obračunskem sistemu s katerimi bo zagotovljeno realnejše
in popolnejše prikazovanje
proizvodnih rezultatov, s spremembami v sistemu družbenega planiranja pa bodo zagotovljene predpostavke za usklajevanje in določanje temeljnih mikroekonomskih razvojnih proporcev, kot tudi uskla-

jevanje s skupnim razvojnim
planom in razvoj tehnologije.
K realizaciji osnovnih ekonomskih ciljev bodo prispevale tudi
rešitve s področja razširjene
reprodukcije, s katerimi bo zagotovljeno izvajanje ustreznejše kreditne politike, večja mobilnost in boljša cirkulacija
sredstev ter racionalnejše izkoriščanje
akumualcije.
Opravljene bodo tudi številne
spremembe in dopolnitve zakonskih določb s katerimi bo
zaostrena odgovornost pri razpolaganju z družbeno lastnino, zagotovljena večja finančna disciplina in realnejše določanje vrednosti družbenih
sredstev pri njihovem nadomeščanju in revalorizaciji.
Na področju agroifldustrijskega kompleksa bo Zvezni
zbor posvetil posebno pozornost problematiki samoupravnega združevanja kmetov, v
zvezi z uresničevanjem družbenoekonomskega položaja
delovnih ljudi pa bo sprejel
ukrepe za dograditev sistema
na področju pridobivanja in
delitve dohodka ter sredstev
za osebne dohodke, za zagotavljanje socialne varnosti delovnih ljudi in izboljšanje pravic delavcev na začasnem delu
v tujini.
Prizadevanja zbora bodo
usmerjena tudi k ustvarjanju
pogojev za hitrejše zaposlova-

nje, spremljanje uresničevanja
pokojninskega in invalidskega
sistema in zdravstvenega varstva.
Družbenopolitični
sistem
Na področju družbenopolitičenga sistema pričakuje Zvezni zbor v naslednjem štiriletnem obdobju poleg angažiranja v zvezi z ustavo SFRJ še
vrsto pomembnih nalog. Njegova aktivnost bo usmerjena k
uresničevanju delegatskega
sistema, ustavnosti in zakonitosti, svobode, pravic in dolžnosti občanov, večje odgovornosti v naši socialistični samoupravni družbi, kot tudi v razvoj ustavnega koncepta občine. Zbor se bo posebej angažiral pri spremljanju izvajanja
zveznih zakonov, uresničevanju skupnih interesov v federaciji in krepitvi interesov združenega dela kot bistvene predpostavke teh interesov, ter
spremljanju zveznih organov
in organizacij pri uresničevanju njihovih nalog. Delo zbora
se bo pokazalo tudi pri izgradnji pospeševanju družbenega
sistema informiranja in pri krepitvi splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite.
Posebno pozornost bo zbor
posvetil doslednemu izvajanju
svojih sklepov v zvezi s prepre-

OSNUTEK ORIENTACIJSKEGA DELOVNEGA
NAČRTA ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ
ZA OBDOBJE OD MAJA 1986 DO MAJA 1990
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čevanjem izseljevanja Srbov in
Črnogorcev s Kosova. Razen
tega bo na področju zunanje
politike stalno spremljal gibanja v mednarodnih odnosih in
na področju prometa spremljali stanje in ocenjeval probleme varnosti, kot tudi modernizacijo in racionalizacijo prometa.
V delu tega osnutka delovnega načrta v katerem je govor

o načinu uresničevanja nalog zakonskih projektov. V zvezi s sodeloval z organi družbenoZveznega zbora v obdobju od tem bo zbor v letnih načrtih političnih organizacij v federaleta 1986 do 1990 je podčrta- preciziral za katere akte bo ciji. Razen tega bo razvijal tudi
no, da bo zbor uresničil po- Zvezni izvršni svet, kot predla- ustrezne oblike povezovanja in
trebno sodelovanje in ustrez- gatelj, nosilec nalog. Poleg te- delovanja z drugimi družbenino koordinacijo z vsemi sub- ga bodo za izdelavo nekaterih mi dejavniki, da bi pri izvajanju
jekti, ki sodelujejo v procesu zakonskih projektov določena nalog iz svoje pristojnosti tudi
programiranja družbenih ciljev delovna telesa zbora ali delov- pri odločanju o družbenih
in nalog, posebej pa s tistimi, ne skupine.
vprašanjih zagotovil vpliv vse
ki imajo obveznost, da se nedružbene prakse in delovanje
posredno vključijo v proces
Pri uresničevanju orientacij- vseh subjektivnih dejavnikov
priprave potrebnih gradiv in skega načrta bo zbor posebej družbe.
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