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1. člen
Ta zakon ureja razpolaganje z obratnimi sredstvi v temeljnih organizacijah združenega dela, delovnih organizacijah,
delovnih organizacijah v ustanavljanju, začasnih temeljnih
organizacijah združenega dela v sestavi delovne organizacije
v ustanavljanju, kmetijskih zadrugah, temeljnih zadružnih organizacijah, temeljnih organizacijah kooperantov, delovnih
organizacijah kooperantov ter obrtnih in drugih zadrugah (v
nadaljnjem besedilu: organizacije združenega dela), razen v
stanovanjskih zadrugah.
2. člen
Delavci v organizaciji združenega dela zagotavljajo v skladu
z zakonom pri uveljavljanju pravic dela z družbenimi sredstvi
obratna sredstva z razporejanjem čistega dohodka, združevanjem sredstev, izdajanjem obveznic, najemanjem kreditov in
drugače.
Okvire in način zagotavljanja obratnih sredstev in razpolaganja z njimi določajo delavci v organizaciji združenega dela
z delovnimi in razvojnimi plani in programi.
3. člen
Obratna sredstva so trajna obratna sredstva, dolgoročni
plasmaji, kratkoročni plasmaji in druga obratna sredstva.
4. člen
Trajna obratna sredstva, ki jih sestavljajo zaloge surovin in
materiala, drobnega inventarja in embalaže, nedokončane
proizvodnje, polizdelkov in delov lastne proizvodnje, zgotovoIjenih izdelkov in blaga, zagotavlja organizacija združenega
dela iz trajnih in dolgoročnih virov sredstev.
Trajni in dolgoročni viri sredstev po tem zakonu so del
sredstev za zboljšanje in razširitev materialne osnove dela (v
nadaljnjem besedilu: poslovni sklad), ki ga organizacija združenega dela uporablja za obratna sredstva, sredstva, ki soji
bila odstopljena v trajno uporabo, ter sredstva, ki jih je zagotovila z združevanjem in vlaganjem sredstev, z izdajanjem
obveznic in najemanjem kreditov za obratna sredstva z vračilnim rokom, daljšim od^enega leta.
5. člen
Organizacija združenega dela zagotavlja sredstva iz trajnih
in dolgoročnih virov tudi za dolgoročne plasmaje.
Dolgoročni plasmaji po tem zakonu so združena in vložena
sredstva, vpisana posojila, vezana sredstva, dani krediti in
kako drugače plasirana sredstva, s plačilnim rokom, daljšim
od enega leta, nekrite izgube ter dvomljive in sporne terjatve.
6. člen
Za kratkoročne plasmaje, ki jih sestavljajo združena in vložena sredstva, vpisana posojila, vezana sredstva in dani krediti, s plačilnim rokom do enega leta, za dane predujme ter
terjatve na deviznem računu in terjatve v menicah in drugih
vrednostnih papirjih uporablja organizacija združenega dela
poleg trajnih in dolgoročnih virov sredstev tudi sredstva, ki jih
je zagotovila iz kratkoročnih virov sredstev.
Kratkoročni viri sredstev po tem zakonu so del čistega
dohodka, ki se uporablja za obratna sredstva, in sredstva, ki
jih je organizacija združenega dela zagotovila z združevanjem
in vlaganjem sredstev, z izdajanjem obveznic, najemanjem
kreditov z vračilnim rokom do enega leta, s prejemanjem
predujmov, izdajanjem avaliranih menic in prenosom denar2

nih sredstev rezerv, sredstev solidarnosti in sredstev drugih
skladov na žiro račun za obratna sredstva.
7. člen
Organizacija združenega dela uporablja za obratna sredstva del poslovnega sklada, ki ga ni angažirala za osnovna
sredstva, v znesku sedanje vrednosti teh sredstev, za predujme za'investicije in za sredstva, izločena iz investicije.
8. člen
Dokler ne zagotovi trajnih obratnih sredstev (alternativa:
trajna obratna sredstva v višini povprečnega stanja za preteklih dvanajst mesecev) iz trajnih in dolgoročnih virov sredstev, sme organizacija združenega dela poslovna sredstva
uporabljati za investicije v osnovna sredstva in za dolgoročne
plasmaje samo:
1. za združevanje sredstev v interni banki, delovni organizaciji in sestavljeni organizaciji združenega dela, ki imajo organizirano posebno finančno službo, skupne nabave in za druge
namene v tekoči reprodukciji, medsebojno kreditiranje in
ohranjanje tekoče likvidnosti;
2. za združevanje sredstev za kritje zalog zaradi ustvarjanja
skupnega prihodka;
3. za obvezno združevanje sredstev in vpisovanje posojil,
predpisanih v zakonu;
4. za združevanje sredstev v gospodarsko manj razvitih
republikah in SAP Kosovo, s katerim se izpolnjuje obvezno
vpisovanje posojil;
5. za združevanje sredstev za investicije na področju gospodarstva v dejavnostih, za katere je predviden hitrejši razvoj, na
podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev
na vsem ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije ali na ozemlju republike oziroma avtonomne pokrajine;
6. za vlaganje sredstev v investicije v osnovna sredstva, za
katera je bilo sklenjeno dolžniško-upniško razmerje in zavarovano plačilo v skladu z zveznim zakonom, s katerim se ureja
zavarovanje plačil med uporabniki družbenih sredstev, do
roka, predpisanega za pošiljanje obračuna iz 9. člena tega
zakona pristojni službi družbenega knjigovodstva;
7. za zamenjavo opreme in drugih osnovnih sredstev, razen
gradbenih objektov, ki so odpisana, uničena, prodana in po
drugih naslovih odsvojena - do zneska neporabljene amortizacije in zneska prejetega nadomestila za uničena, prodan? in
po drugih naslovih odsvojena osnovna sredstva;
8. za zamenjavo gradbenih objektov, ki jih je uničil potres
ali druga elementarna nesreča - do zneska neporabljene
amortizacije, obračunane za gradbene objekte, ter zneska
prejetega nadomestila za uničene gradbene objekte;
9. za vlaganje sredstev v investicije v osnovna sredstva v
organizaciji združenega dela, ki je poslovala z izgubo, če je ta
investicija predvidena v sanacijskem programu - do zneska
neporabljene amortizacije in zneska sredstev, zagotovljenih
za ta namen iz drugih virov;
10. za dajanje blagovnih in potrošniških kreditov iz sredstev, ki so za ta namen zagotovljena iz sredstev banke ali
druge organizacije združenega dela;
11. za združevanje in vlaganje sredstev, za dajanje kreditov
in druge plasmaje, če so sredstva za ta namen zagotovljena iz
drugih virov, razen iz poslovnega sklada organizacije združenega dela.
9. člen
Organizacija združenega dela sme najemati kredite in zagoporočevalec

tavljati sredstva z združevanjem in vlaganjem sredstev ter z
izdajanjem obveznic za investicije v osnovna sredstva samo,
če hkrati trajna obratna sredstva za te investicije zagotovi iz
trajnih in dolgoročnih virov sredstev oziroma če zagotovi
manjkajoči znesek, ugotovljen v skladu s 4. do 7. členom ter
13. in 17. členom tega zakona, iz trajnih in dolgoročnih virov
sredstev v višini trajnih obratnih sredstev.
10. člen
Organizacija združenega dela zagotavlja ustrezne podatke
in sprejema ustrezne ukrepe, da bi spremljala zagotavljanje
obratnih sredstev in razpolaganje z njimi v okvirih in na način,
ki so določeni z delovnimi in razvojnimi plani in programi!
Organizacija združenega dela mora po poteku poslovnega
leta ugotoviti, ali zagotavlja trajna obratna sredstva iz trajnih
in dolgoročnih virov sredstev in zato sestaviti obračun obratnih sredstev in njihovih virov s stanjem na dan 31. flecembra
poslovnega leta.
Organizacija združenega dela mora obračun obratnih sredstev in njihovih virov, ki ga sestavi v skladu z drugim odstavkom tega člena, do 15. marca naslednjega leta poslati pristojni službi družbenega knjigovodstva, kateri pošilja zaključni račun.
Če se stanje obratnih sredstev oziroma stanje njihovih virov
bistveno spremeni, sme organizacija združenega dela odločiti, da obračun iz drugega odstavka tega člena sestavi tudi
med. letom s stanjem na zadnji dan po poteku trimesečja ali s
stanjem na zadnji dan v mesecu.
Organizacija združenega dela mora obrčaun obratnih sredstev in njihovih virov, ki ga sestavi v skladu s četrtim odstavkom tega člena, poslati pristojni službi družbenega knjigovodstva v 30 dneh po poteku dobe, za katero sestavi obračun.
Na podlagi obračuna iz drugega odstavka tega člena obvesti pristojna služba družbenega knjigovodstva temeljno
banko, pri kateri organizacija združenega dela deponira denarna sredstva, ki jih ima na svojem žiro računu in skupščino
občine, na katere ozemlju je sedež te organizacije združenega
dela, o tem, katere organizacije združenega dela in v kolikšnem znesku ne zagotavljajo trajnih obratnih sredstev iz trajnih
in dolgoročnih virov sredstev.
11. člen
Organizacija združenega dela mora skupaj z zahtevo za
dodelitev kredita ali za združevanje sredstev za investicije v
i osnovna sredstva poslati banki oziroma drugi družbeni pravni
osebi zadnji obračun obratnih sredstev in njihovih virov, sestavljen v skladu z 10. členom tega zakona.
12. člen
Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ, pristojen za finančne zadeve, predpiše način sestavljanja obračuna obratnih sredstev in njihovih virov ter način pošiljanja tega obračuna pristojni službi družbenega knjigovodstva.
13. člen
Delovna organizacija v ustanavljanju mora, preden začne s
preskusno proizvodnjo, oziroma preden začne opravljati
svoje dejavnosti, v skladu z določbami tega zakona zagotoviti
obratna sredstva v višini in po dinamiki, ki sta določeni v
investicijskem programu
14. člen
Organizacija združenega dela se kaznuje za gospodarski
prestopek z denarno kaznijo od 50.000 do 1,000.000 dinarjev:
1. če uporablja poslovna sredstva za investicije v osnovna
sredstva ali za dologoročne plasmaje, preden zagotovi trajna
obratna sredstva iz trajnih in dolgoročnih virov sredstev,
razen za namene, za katere je to po tem zakonu dovoljeno (8.
člen);
2. če najame kredit ali zagotovi sredstva z združevanjem in
vlaganjem sredstev oziroma z izdajanjem obveznic za investicije v osnovna sredstva, ne da bi hkrati zagotovila trajna
obratna sredstva za te investicije iz trajnih in dolgoročnih
virov sredstev oziroma manjkajoči znesek trajnih in dolgoročnih virov sredstev v višini trajnih obratnih sredstev, ugotovljen
v skladu s 4. do 7. členom ter 13. in 17. členom tega zakona (9
člen).
poročevalec

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v organizaciji
združenega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.
15. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 1,000.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek delovna organizacija v ustanavljanju, če v skladu z^določbami tega zakona ne zagotovi
obratnih sredstev v višini in po dinamiki, ki sta določeni v
investicijskem programu, preden začne s poskusno proizvodnjo oziroma z opravljanjem svoje dejavnosti (13. člen).
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v delovni organizaciji v ustanavljanju, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
16.čien
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela, če ne sestavi obračuna obratnih sredstev in njihovih virov ali ga ne pošlje
pristojni službi družbenega knjigovodstva v določenem roku
(drugi, tretji in peti odstavek 10. člena).
Z denarno kaznijo od 3.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji združenega
dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
Prvi obračun obratnih sredstev in njihovih virov sestavi
organizacija združenega dela v skladu s tem zakonom s
stanjem na dan 31. decembra 1983.
Organizacija združenega dela, ki na podlagi obračuna iz
prvega odstavka tega člena ugotovi", da trajnih obratnih sredstev ne zagotavlja iz trajnih in dolgoročnih virov sredstev,
lahko do 31. decembra 1988 manjkajoči znesek trajnih in
dolgoročnih virov sredstev zagotavlja iz kratkoročnih virov
sredstev in virov drugih obratnih sredstev v znesku, ki ga
določi s stanjem na dan 31. decembra 1983; od leta 1984 pa
mora ta znesek na koncu vsakega leta zmanjšati najmanj za
eno petino.
18. člen
Organizacija združenega dela, ki po obračunu iz 17. člena
tega zakona ugotovi, da ne zagotavlja trajnih obratnih sredstev iz trajnih in dolgoročnih virov sredstev, lahko poslovna
sredstva še naprej uporablja, razen za namene iz 8. člena tega
zakona, tudi za:
1. investicije v osnovna sredstva, za katere je do 15. marca
1984 sklenila dolžniško-upniško razmerje in zavarovala plačila v skladu z zveznim zakonom, s katerim se u reja zavarovanje plačil med uporabniki družbenih sredstev, najmanj v višini
50% predračunske vrednosti investicije;
2. investicije v osnovna sredstva, ki se pridobivajo z uporabo lastnih proizvodov, blaga in storitev, če je bilo do 15.
marca 1984 končano najmanj 50% predračunske vrednosti
investicije;
3. združevanje sredstev v druge organizacije združenega
dela po samoupravnem sporazumu o združevanju dela in
sredstev, ki ga je sklenila do 15. marca 1984, če je organizacija združenega dela, v katero se združujejo sredstva, do tega
datuma izpolnila pogoje iz 1. in 2. točke tega člena;
4. vlaganje sredstev v podjetje v tujini, za katero je do 15.
marca 1984 dal dovoljenje zvezni upravni organ, pristojen za
zunanjo trgovino;
5. dajanja blagovnih kreditov, v zvezi s katerimi je do 15.
marca 1984 sklenila dolžniško-upniško razmerje in si priskrbela menice z avalom banke za zavarovanje izterjave teh
kreditov.
19. člen
Organizacija združenega dela, ki do 31. decembra 1988
trajna obratna sredstva zagotavlja iz trajnih in dolgoročnih
virov ter iz kratkoročnih virov sredstev v skladu s 17. členom
tega zakona, lahko uporablja poslovna sredstva, razen za
namene iz 8. člena tega zakona, tudi za rekonstrukcijo in
3

adaptacijo osnovnih sredstev do zneska neporabljene amortizacije.
20. člen

stev in virov drugih obratnih sredstev za kritje trajnih obratnih
sredstev v skladu z drugim odstavkom 17. člena tega zakona,
sme poslovna sredstva uporabljati od dneva, ko to ugotovi!
najpozneje pa od 15. marca naslednjega leta, in sicer samo za
namene iz 8. člena tega zakona.

Če organizacija združenega dela na podlagi obračuna, ki ga
sestavi glede na stanje ob koncu poslovnega leta, ugotovi, da
ni zagotovila trajnih in dolgoročnih virov sredstev v višini, za
katero bi morala zmanjšati uporabo kratkoročnih virov sred-

21. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na 12. seji 23. marca 1983
sprejel predlog za izdajo zakona o zagotovitvi obratnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in sklenil, naj
Zvezni izvršni svet upoštevajoč mnenja, pripombe in predloge
delovnih teles Zveznega zbora ter razprave na Zboru pripravi
osnutek tega zakona, ki ga bo Zvezni zbor v skladu z 204.
členom svojega poslovnika obravnaval na posebni seji.
Med tem so bili sprejeti in objavljeni dokumenti dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, ki jih je določila
komisija zveznih družbenih svetov za probleme ekonomske
stabilizacije. V teh dokumentih so glede zagotavljanja obratnih sredstev organizacij združenega dela sprejeta naslednja
stališča:
1. v sklepnem delu dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije: »Eno važnih vprašanj razširjene reprodukcije sta
vir in način oblikovanja trajnih obratnih sredstev v organizacijah združenega dela, ki sedaj v glavnem temeljijo na kreditu iz
kratkoročnih virov in depozitov, multipliciranih nad dovoljeno
mejo. Kot posledica tega se domača in tuja akumulacija
usmerja v osnovna sredstva, s čimer se fiktivno širi možnost
vlaganj v proizvodne in druge zmogljivosti, medtem ko se
trajna obratna sredstva, ki naj bi bila po virih in kakovosti
enaka osnovnim, krijejo iz kratkoročnih virov in emisije. To je
razlog čezmerne ekspanzije investicij v osnovna sredstva ter
hkrati kreditne prezadolženosti in obremenjenosti gospodarstva z obrestmi. Če imamo pri tem pred očmi, da se v razmerah visoke inflacijske stopnje ne zagotavlja obnavljanje realne
vrednosti obratnih sredstev, je lakota po novih in vse večjih
kreditih normalna posledica. V tem je potreben korenit preobrat. Nobene investicije ne bi smeli začeti, če v celoti in na
enako kakovosten način niso zagotovljena iz dolgoročnih
virov tudi trajna obratna sredstva, nujna za normalno proizvodnjo.
Samo tako bomo obseg celotnih investicij omejili v realne
okvire, kredit in kreditno funkcijo bank pa na nujno in pravo
mero; iz kratkoročnih virov naj bi se reševale le kratkoročne in
sezonske potrebe gospodarstva.«;
2) v protiinflacijskem programu: Sredstva poslovnih skladov gospodarstva bi se mnogo bolj kot doslej uporabljala za
financiranje zalog. Minimum uporabe poslovnih skladov gospodarskih organizacij za financiranje obratnih sredstev bi bil
kot merilo kreditne sposobnosti urejen s samoupravnim sporazumom bank, torej njihovih upravljalcev.«
Izhajajoč iz sklepa Zveznega zbora Skupščine SFRJ in citiranih stališč iz dokumentov dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije ter upoštevajoč mnenja, pripombe in
predloge delovnih teles Zveznega zbora in odbora Zbora
republik in pokrajin Skupščine SFRJ za kreditno-monetarni
sistem in drugih organov in organizacij, ki so bili dani k
predlogu za izdajo zakona oziroma osnutku zakona julija
1983, je pripravljeno novo besedilo osnutka zakona o zagotovitvi obratnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela.
Mnenja k temu besedilu osnutka zakona so dali: Zvezni komite za zakonodajo, Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne uprave, Zvezni zavod za društveno planiranje,
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije, Narodna
banka Jugoslavije in Združenje bank Jugoslavije. Besedilo
osnutka zakona je na seji dne 29. septembra 1983 obravnaval
tudi Zvezni pravni svet.
Na podlagi pripomb, sugestij in mnenj, ki so jih dali omenjeni zvezni organi in organizacije ter Zvezni pravni svet, je
pripravljeno novo besedilo osnutka zakona o razpolaganju z
obratnimi sredstvi v organizacijah združenega dela. Pojasnilo
se nanaša na to besedilo.

S sprejetjem predloga za izdajo zakona in dokumentov
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije je bila sprejeta tudi opredelitev, da organizacije združenega dela zagotavljajo trajna obratna sredstva (zaloge surovin in materiala,
drobnega inventarja in embalaže, nedokončane proizvodnje,
polproizvodov in delov lastne proizvodnje, gotovih izdelkov in
blaga) iz trajnih in dolgoročnih virov sredstev. Sedanje stanje
glede preskrbljenosti s trajnimi obratnimi sredstvi iz trajnih in
dolgoročnih virov obratnih sredstev pa je takšno, da se mora
organizacijam združenega dela omogočiti, da v določenem
prehodnem obdobju ta sredstva zagotavljajo tudi iz kratkoročnih virov in drugih virov obratnih sredstev. V prehodnem
obdobju je treba rešiti tudi vprašanje začetih investicij in
obveznosti na podlagi drugih plasmajev iz poslovnih sredstev
pri tistih organizacijah združenega dela, ki bodo na začetku
uporabe predlaganega zakona ugotovile, da trajnih obratnih
sredstev ne zagotavljajo iz trajnih in dolgoročnih virov sredstev, pa tudi ne iz kratkoročnih virov sredstev.
Rešitve v zvezi z navedenim so obrazložene v nadaljnjem
besedilu. Kot dokumentacijsko gradivo k osnutku zakona in
obrazložitvi so priloženi osnutek pravilnika o načinu sestavljanja in pošiljanja obračunov obratnih sredstev in virov obrtnih sredstev ter podatki o tem, kako se zagotavljajo obratna
sredstva v organizacijah združenega dela na posameznih
gospodarskih področjih ter po republikah in avtonomnih pokrajinah.
1. V osnutku zakona je bila sprejeta sugestija Zveznega
pravnega sveta, da se spremeni naslov zakona, tako da se
besedi: »o zagotovitvi« nadomestita z ustreznimi besedami iz
zakona o združenem delu, t.j. z besedami (eno ali dvema): »o
uporabi, upravljanju, razpolaganju«. Glede na vsebino zakona
smo se opredelili za besedi: »o razpolaganju«.
2. V osnutku zakona je predpisano, da ta zakon ureja
razpolaganje z obratnimi sredstvi v temeljnih organizacijah
združenega dela in v vseh drugih oblikah organiziranja delavcev v združenem delu, razen v pogodbenih organizacijah
združenega dela, stanovanjskih zadrugah in delovnih skupnistih (1. člen).
Ko so delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFFU razpravljala o predlogu za izdajo zakona, pa tudi pri posvetovanjih o osnutku zakona, je bilo slišati različna mnenja glede
subjektov, na katere naj bi se nanašal zakon. Zakonodajnopravna komisija Zveznega ztfora je bila mnenja da bi morale
biti vključene v osnutek zakona tudi pogodbene organizacije
združenega dela. Zvezni pravni svet pa je bil enotnega mnenja, da je treba s tem zakonom urediti razpolaganje z obratnimi sredstvi:
- v pogodbenih organizacijah združenega dela zaradi pomena sredstev, ki jih upravljajo in uporabljajo te organizacije,
in
- v stanovanjskih zadrugah zaradi načina zagotavljanja in
namena uporabe sredstev v teh zadrugah.
V treh razpravah in posvetovanjih je bilo postavljeno tudi
vprašanje, ali je treba s tem zakonom urediti tudi razpolaganje
z obratnimi sredstvi v delovnih organizacijah, ki imajo v svoji
sestavi organizirane temeljne organizacije, obrtne zadruge in
delovne skupnosti.
Izhajajoč iz 372. člena zakona o združenem delu, v katerem
je predvidena možnost združevanja sredstev na ravni delovne
organizacije za razne namene in za trajna obratna sredstva, ki
se v praksi tudi uporablja, in upoštevajoč mnenja Zveznega
pravnega sveta v zvezi s tem vprašanjem, je v osnutku zakona
sprejeto mnenje, da bi bilo treba s tem zakonom urediti tudi
razpolaganje z obratnimi sredstvi v delovnih organizacijah, ki
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imajo v svoji sestavi organizirane temeljne organizacije. Tako
bi preprečili, da bi temeljne organizacije vprašanje zagotavljanja trajnih obratnih sredstev reševale z združevanjem obratnih sredstev, ki jih zagotavljajo iz kratkoročnih virov na ravni
delovne organizacije, s čimer izigravajo določbe tega zakona.
V zvezi z obrtnimi zadrugami je mnenje, da je med temi
zadrugami in zadrugami nasploh ter pogodbenimi organizacijami združenega dela bistvena razlika glede na značaj, torej
last sredstev, ki jih uporabljajo, upravljajo in s katerimi razpolagajo, glede predmeta dejavnosti in namena sredstev, ki jih
uporabljajo, pa se razlikujejo tudi stanovanjske zadruge. Zato
s o v 1. členu osnutka zakona navedene tudi te zadruge.
V osnutek zakona, ki je bil dan skupaj s predlogom za izdajo
zakona, niso bile vključene delovne skupnosti, ni jih pa tudi v
členu osnutka zakona zaradi njihovih sorazmerno majhnih
sredstev, ki so trajna obratna sredstva, in so tako definirana v
osnutku zakona, uporabljajo pa jih delovne skupnosti. Če
imamo pred očmi način ustvarjanja sredstev, ki jih upravljajo,
uporabljajo in s katerimi razpolagajo delovne skupnosti, bi
lahko verjetno številne delovne skupnosti glede na dejstvo, da
bo zahtevalo izvrševanje zakona tudi povečanje administrativnega poslovanja (čeprav bo le to samo v sestavljanju obračunov, ki se pošiljajo službi družbenega knjigovodstva) ter tudi
učinke uporabe tega zakona na delovne skupnosti (če bi bilo
to samo zaradi tega, da se trajna obratna sredstva zagotavljajo iz dolgoročnih virov), sprejela stališče, naj ta zakon ne bi
veljal tudi za delovne skupnosti. To so bila tudi izhodišča pri
pripravi tega osnutka zakona, če pa bi moral imeti ta zakon
širšo uporabo glede uporabljanja in razpolaganja z družbenimi sredstvi, in če bi bili z njim nadomeščeni ukrepi, predpisani v drugih zveznih zakonih in drugih predpisih (ugotavljanje dela sredstev, ki se smejo uporabljati kot lasten delež na
podlagi kreditov za investicije, ugotavljanje zneska sredstev,
do katerega se smejo izvrševati plačila in odobravati instrumenti za zavarovanje plačil, ugotavljanje zneska, do katerega
se smejo dati banki pooblastila za dajanje garancij iz naslova
investicij, ugotavljanje zneska, do katerega se smejo odobravati potrošniški krediti idr.), takrat bi se morali verjetno opredeliti tako, da ta zakon velja tudi za delovne skupnosti, zlasti
pa za delovne skupnosti iz 379. in 403. člena zakona o združenem delu. Pričakujemo, da bo to vprašanje obravnavano v
nadaljnji razpravi o osnutku zakona in da bo dokončno stališče sprejeto pri pripravi in določitvi predloga zakona.
Poudariti je treba, da se zakon nanaša tako na organizacije
združenega dela s področja gospodarstva kot tudi na organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti.
3. Sprejeta je bila sugestija Zveznega pravnega sveta, da bi
morali tako kot v osnutku zakona izhajati iz ustavnega določila, da so delavci v organizacijah združenega dela odgovorni,
da družbena sredstva družbeno in ekonomsko smotrno uporabljajo in da pri njihovi porabi zagotavljajo njihovo nenehno
obnavljanje, povečevanje in zboljševanje ter v ta namen zagotavljajo obratna sredstva z razporejanjem čistega dohodka,
združevanjem sredstev, izdajanjem obveznic, najemanjem
kreditov in na drug način v skladu z zakonom (prvi odstavek 2.
člena). Pri tem je treba izhajati iz tega, da je ta obveznost
sestavni del razvojnih in delovnih načrtov in programov, da se
ti načrti in programi med seboj usklajujejo z razvojnimi in
delovnimi načrti in programi drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in da se z njimi opredeljujejo okviri in način
zagotavljanja in razpolaganja z obratnimi sredstvi (drugi odstavek 2. člena).
Na ta način je zagotavljanje obratnih sredstev povezano ne
le z enostavno temveč tudi z razširjeno reprodukcijo.
4. Z zakonom bi bilo urejeno razpolaganje z obratnimi
sredstvi v celoti. V zakonu o združenem delu (228. člen) so
obratna sredstva definirana kot sredstva za delo in poslovanje, ki se ne štejejo za osnovna sredstva. Ne glede na to, da je
bil povod, da se ta vprašanja uredijo z zveznim zakonom,
družbeno in ekonomsko nesmotrna uporaba družbenih sredstev v pretek'em obdobju ter cilj, da se trajna obratna sredstva
po viru in kakovosti zagotavljajo iz enakih virov in v enaki
kakovosti kot osnovna sredstva, prevladuje mnenje, da bi bilo
treba s tem zakonom v celoti urediti razpolaganje z obratnimi
sredstvi, da bi tako onemogočili njihovo prelivanje v osnovna
sredstva.
Glede na vlogo, ki jo imajo posamezne oblike obratnih
sredstev v procesu proizvodnje oziroma pri opravljanju drugih dejavnosti, jih delimo na:
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- trajna obratna sredstva;
- dolgoročne plasmaje;
- kratkoročne plasmaje;
- druga obratna sredstva.
5. V osnutku zakona so trajna obratna sredstva opredeljena
kot zaloge surovin in materiala, drobnega inventarja in embalaže, nedokončane proizvodnje, polproizvodov in delov lastne
proizvodnje, gotovih izdelkov in blaga. Zaloge so kot ena
izmed oblik obratnih sredstev na tak način opredeljene tudi v
drugih zveznih zakonih, npr. v 19. členu zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka.
Glavna opredelitev, ki je bila tudi v predlogu za izdajo
zakona, kar je potrjeno tudi v prej omenjenih dokumentih
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije je, da se za
organizacije združenega dela predpišejo norme, na podlagi
katerih bodo trajna obratna sredstva zagotavljale iz trajnih in
dolgoročnih virov sredstev (4. člen).
V prehodnem petletnem obdobju bi bilo torej organizacijam
združenega dela, ki v trenutku, ko se začne uporabljati ta
zakon (po zaključnem računu za leto 1983), ugotovijo, da
trajnih obratnih sredstev ne zagotavljajo iz trajnih in dolgoročnih virov, omogočeno, da lahko manjkajoči znesek nadomestijo iz kratkoročnih virov in iz virov drugih obratnih sredstev, vendar pod pogoji, ki bi bili predpisani z zakonom.
V osnutku zakona je urejeno, da je s trajnimi dolgoročnimi
viri sredstev po tem zakonu mišljen del poslovnega sklada, ki
se uporablja za obratna sredstva, sredstva, ki so odstopljena v
trajno uporabo, in sredstva, ki so zagotovljena z združevanjem in vlaganjem sredstev, z izdajanjem obveznic in najemanjem kreditov za obratna sredstva z vračilnim rokom, daljšim
od enega leta.
Organizacija združenega dela zagotavlja iz trajnih in dolgoročnih virov tudi sredstva za dolgoročne plasmaje, torej združuje in vlaga sredstva, vpisuje posojila, daje kredite in na drug
način plasira sredstva s plačilnim rokom, daljšim od enega
leta, krije pa tudi sredstva v znesku nekritih izgub ter dvomljivih in spornih terjatev (5. člen). Organizacija združenega dela
mora torej sredstva za vlaganja v trajna obratna sredstva in za
druge oblike poslovnih sredstev, ki so dolgoročnega značaja,
zagotoviti iz trajnih dolgoročnih virov.
Čeprav ni razlike med trajnimi obratnimi sredstvi in dolgoročnimi plasmaji glede virov, iz katerih se zagotavljajo sredstva za te potrebe, pa je ta razlika narejena glede razpolaganja
z obratnimi sredstvi, če se obratna sredstva za te potrebe ne
zagotavljajo iz trajnih in dolgoročnih virov. Če ti viri ne zadostujejo, da bi se zagotovili določeni zneski teh sredstev, je v
osnutku zakona namreč določeno, za katere dolgoročne plasmaje in pod kakšnimi pogoji sme organizacija združenega
dela dela uporabljati poslovna sredstva, in sicer tako kot je
urejeno za osnovna sredstva. V tem pogledu so dolgoročni
plasmaji izenačeni z osnovnimi sredstvi.
6. Za združevanje in vlaganje sredstev, vpisovanje posojil,
vezanje sredstev na rok in dajanje kreditov s plačilnim rokom
do enega leta, za dajanje predujmov in za kritje terjatev na
deviznem računu ter terjatev iz menic in drugih vrednostnih
papirjev (kratkoročni plasmaji) uporablja organizacija združenega dela tudi sredstva, ki jih je zagotovila iz kratkoročnih
virov sredstev (6. člen).
V osnutku zakona je določeno, da so kratkoročni viri sredstev po tem zakonu del čistega dohodka, ki se uporablja za
obratna sredstva, ter sredstva, ki jih je organizacija združenega dela zagotovila z združevanjem in vlaganjem sredstev,
izdajanjem obveznic, najemanjem kreditov z vračilnim rokom
do enega leta, s sprejemanjem predujmov, izdajanjem avaliranih menic in s prenosom denarnih sredstev rezerv, sredstev
solidarnosti in sredstev drugih skladov na žiro račun za
obratna sredstva.
Razlogov za izločanje teh sredstev, (kratkoročnih plasmajev) v posebno skupino in ureditev, da se ta sredstva zagotavljajo iz ustreznih virov sredstev, ki bi bili glede vira in rokov
usklajeni, je več, med katerimi navajamo tri:
Prvič, mnenje je, da mora biti med temi sredstvi, ki predstavljajo v glavnem terjatve s plačilnim rokom do enega leta,
in drugimi obratnimi sredstvi razlika tako glede kakovosti
sredstev in rokov, v katerih je treba terjatve izterjati, kot tudi
glede virov, iz katerih se ta sredstva zagotavljajo.
Drugič, v prehodnih določbah osnutka zakona (19. člen) je
določeno, da smejo organizacije združenega dela, ki trajna
obratna sredstva zagotavljajo iz trajnih in dolgoročnih virov in
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iz kratkoročnih
virov sredstev (ne pa tudi iz virov drugih
sr
fdstev), v prehodnem obdobju do 31. decembra
1988 uporabljati poslovna sredstva poleg namenov iz 7. člena
osnutka zakona tudi za rekonstrukcijo in adaptacijo osnovnih
sredstev, vendar največ do zneska neporabljene amortizacije
Te možnosti pa ni, če se trajna obratna sredstva zagotavljajo
iz virov drugih obratnih sredstev.
Tretjič, tej skupini sredstev so dodane tudi terjatve na
deviznem računu in terjatve iz menic in drugih vrednostnih
papirjev. Tudi za te terjatve je predvideno zagotavljanje sredstev iz ustreznih kratkoročnih virov, ker se po veljavnih določbah zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka (6. in 7. člen) v celotni prihodek vračunavajo tudi prihodki, ustvarjeni s prodajo na tujem trgu, vplačani
na devizni račun, terjatve, ki so zavarovane s predpisanimi
instrumenti za zavarovanje plačil ter izvoz na kredit. Znano je
tudi, da je v gradivu komisije zveznih družbenih svetov za
probleme ekonomske stabilizacije: »Elementi politike in sistema ekonomskih odnosov s tujino« določeno, da deviznega
priliva ne bi bilo treba vračunavati v celotni prihodek, dokler
se devize ne izkoristijo za plačila v tujino ali ne prodajo na
deviznem trgu, ker se na takšen način ugotavlja nerealen
celotni prihodek in dohodek, pri čemer se celotni prihodek
oziroma dohodek razporejata - t. j. uporabljata, terjatve na
deviznem računu pa ostanejo.
Mnenje je, da v tem smislu ni treba spremeniti sedanjih
rešitev v zakonu o celotnem prihodku, ker bi postala s tem
vprašljiva tudi sama kategorija dohodka, pa tudi ugotavljanje
celotnega prihodka iz vseh naslovov razen tistega, ki se plačuje na žiro račun. Terjatve na deviznem računu je treba tako
pri nas kot tudi v tujini enako obravnavati kot druge terjatve,
na podlagi katerih se ugotavlja celotni prihodek (terjatve v
menicah in drugih vrednostnih papirjih, terjatve na podlagi
kreditov ipd.); če so te terjave krite iz ustreznih virov, so
izpolnjeni pogoji, da se na teh podlagah ugotovita celotni
prihodek in dohodek ter izvrši njihova razporeditev - uporaba. Če pa ne bi bila sprejeta rešitev, ki je predlagana v
osnutku zakona, bi morali znova proučiti zakon o celotnem
prihodku, in sicer tako kot predlaga navedena komisija.
Enake ugotovitve in opravičila veljajo tudi za vključitev v to
skupino sredstev in terjatev iz avaliranih menic in drugih
vrednostnih papirjev. Po zakonu o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka tudi v tem primeru organizacija združenega dela na podlagi teh terjatev ugotavlja celotni prihodek oziroma dohodek. Pogoj, da bi lahko na tej
podlagi ugotovili celotni prihodek in dohodek in ju razporedili, je, da se terjatve iz tega naslova krijejo iz ustreznih virov.
Poleg tega so kratkoročni viri sredstev tudi obveznosti dolžnika iz naslova danih menic in drugih vrednostnih papirjev.
Pri tem je izhodišče, da je vsako preloženo plačilo, pa čeprav
na 90-dnevni rok, na katerega se glasi menica, neka vrsta
kredita, za katerega zagotavlja upnik ustrezna sredstva.
Ce bi to rešitev spremenili, torej če bi iz te skupine obratnih
sredstev, t. j. kratkoročnih plasmajev izvzeti terjatve iz menic
in drugih vrednostnih papirjev, bi morali upoštevati pripombe
k zakonu o celotnem prihodku, da se namreč iz naslova teh
menic nerealno ugotavlja celotni prihodek in bi bilo treba zato
ustrezno spremeniti zakon o celotnem prihodku.
Razumljivo je, da organizacija združenega dela uporablja
presežek sredstev, zagotovljenih iz trajnih in dolgoročnih
virov, tudi za kratkoročne plasmaje in za druga obratna sredstva.
7. Zadnja skupina obratnih sredstev bi bila druga obratna
sredstva, t. j. tista, ki niso navedena v 4., 5. in 6. členu osnutka
zakona. V to skupino obratnih sredstev bi spadale poleg
denarnih sredstev tudi vse zapadle terjatve in aktivne časovne
razmejitve, razen časovnih razmejitev iz naslova negativnih
tečajnih razlik, ki bi bile enako obravnavane kot obveznosti
na podlagi katerih so obračunane.
Sredstva, ki sodijo v to skupino, bi se poleg neangažiranih
sredstev iz trajnih in dolgoročnih virov zagotavljala tudi iz
kratkoročnih virov za trajna obratna sredstva, za dolgoročne
in kratkoročne plasmaje in iz drugih virov sredstev zapadle
obveznosti iz raznih naslovov ter pasivne časovne razmejitve,
razen časovnih razmejitev iz naslova tečajnih razlik, ki bi bile
enako obravnavane kot terjatve, na podlagi katerih so obračunane.
Podrobnejša razvrstitev obratnih sredstev v posamezne
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skupine je v osnutku pravilnika oziroma v obrazcu TOS, ki je v
prilogi osnutka zakona.
8. Osnutek zakona ureja, da se sredstva poslovnega sklada
organizacij združenega dela uporabljajo za obratna sredstva v
delu navedenega sklada, ki se ne uporablja za osnovna sredstva (7. člen).
Sredstva poslovnega sklada se uporabljajo za osnovna
sredstva v znesku sedanje vrednosti osnovnih sredstev, danih
predujmov za investicije in izločenih sredstev za investicije, v
delu, ki ni zagotovljen z združevanjem in vlaganjem sredstev,
izdajo obveznic in najemanjem kreditov.
9. V osnutku zakona (prejšnji 5. člen, novi 8. člen) je urejeno, da lahko organizacija združenega dela, dokler ne zagotovi trajnih obratnih sredstev (alternativa; trajnih obratnih
sredstev v višini povprečnega stanja v preteklih 12 mesecih) iz
trajnih in dolgoročnih virov sredstev uporablja poslovna sredstva za investicije v osnovna sredstva, za združevanje in
vlaganje, za vpis posojil, za dajanje kreditov in za vezanje
sredstev samo v naslednjih primerih:
1) za združevanje sredstev v vseh primerih, ko gre za
skupne posle tako za medsebojno kreditiranje in ohranjanje
tekoče likvidnosti, ki poteka v okviru interne banke, delovne
in sestavljene organizacije, ter za skupne nakupe kot tudi za
kritje zalog zaradi ustvarjanja skupnega prihodka (1. in 2.
točka). Tudi v teh primerih ni mogoče združevanje za investicije v osnovna sredstva;
2) za obvezno združevanje in vpis posojil, ki sta predpisana
z zakonom, ali de je obveznost prevzeta s samoupravnim
sporazumom o združevanju sredstev na vsem ozemlju Jugoslavije, republike oziroma avtonomne pokrajine (3., 4. in 5.
točka). Na ta način so zagotovljeni enaki pogoji na območju
tistih republik in avtonomnih pokrajin, na katerih se sredstva
za določene prioritetne dejavnosti zagotavljajo s samoupravnimi sporazumi, kot na območjih, kjer se zagotavljajo na
podlagi zakona. Poleg tega se samoupravno sporazumevanje
omejuje samo na združevanje sredstev, opravljeno na vsem
območju Jugoslavije, republike oziroma avtonomne pokrajine. S tem je preprečeno, da se v to obliko vlaganj sredstev
vključijo tudi vsi drugi plasmaji in da se na ta način izigra
izvrševanje zakona. Vendar ni treba izključiti možnosti, da
družbenopolitične skupnosti v teh zakonih oziroma podpisniki teh samoupravnih sporazumov oprostijo te obveznosti
organizacije združenega dela, ki so glede zagotavljanja trajnih obratnih sredstev v zelo neugodnem položaju. Menimo,
da oprostitev te obveznosti ni predmet tega zakona, temveč
zakonov oziroma samoupravnih sporazumov, s katerimi se
ureja ta obveznost; tako da zato to ni predvideno v osnutku
zakona;
3) za vlaganje sredstev v investicije v osnovna sredstva, za
katera je sklenjeno dolžniško-upniško razmerje do roka, ki je
predpisan za pošiljanje obračuna iz 10. člena osnutka zakona
pristojni službi družbenega knjigovodstva (6. točka). V naslednjem obdobju, ko se bo predlagani zakon uporabljal, se
lahko zgodi, da bo organizacija združenega dela v določenem
obdobju zagotavljala trajna obratna sredstva iz trajnih in
dolgoročnih virov, vendar mora v naslednjem obdobju za
katerega sestavlja obračun, ugotoviti, da jih ne more tako
zagotavljati. Ti primeri lahko nastanejo zato, ker se sredstva
nenehno spreminjajo iz ene oblike v drugo oziroma viri sredstev nenehno nadomeščajo eni druge, prav tako pa spremembe v stanju zalog ne bodo vedno v isti smeri oziroma z
isto intenzivnostjo spremljale spremembe v virih obratnih
sredstev, iz katerih se zagotavljajo zaloge. S to določbo se v
osnutku zakona rešujejo ti primeri. Menimo, da je treba organizaciji združenega dela, če v pogojih, ko zagotavlja trajna
obratna sredstva iz trajnih dolgoročnih virov, sprejme investicijsko odločitev in sklene pogodbo z izvajalcem del oziroma
dobaviteljem opreme za določeno investicijo, omogočiti, da
takšno pogodbo tudi realizira, glede na to, da je izvršeno
zavarovanje plačil s predpisanimi plačilnimi instrumenti. S
tem se zagotovi tudi določena varnost izvajalcev del in dobaviteljev opreme;
4) za vlaganje sredstev v investicije v naslednjih primerih
(7., 8. in 9. točka), in sicer:
- za nadomestitev opreme in drugih osnovnih sredstev,
razen gradbenih objektov, ki so odpisani, uničeni, prodani ali
kako drugače odtujeni - največ do zneska neporabljene
amortizacije in zneska prejetega nadomestila za uničena,
prodana ali kako drugače odtujena osnovna sredstva;
poročevalec

- za nadomestitev gradbenih objektov, uničenih pri potresu ali drugih elementarnih nesrečah - največ do zneska
neporabljene amortizacije, obračunane za gradbene objekte
in zneska prejetega nadomestila za uničene gradbene objekte;
- za investicije, predvidene v sanacijskem programu v organizaciji združenega dela, ki je poslovala z izgubo - največ
do zneska neporabljene amortizacije in zneska sredstev, zagotovljenih za ta namen iz drugih virov.
Menimo, da je treba organizaciji združenega dela tudi takrat, ko ne zagotavlja trajnih obratnih sredstev iz trajnih in
dolgoročnih virov omogočiti nujna investicijska vlaganja za
opravljanje procesa enostavne reprodukcije; to je treba omejiti na nadomestitev odpisane opreme in drugih osnovnih
sredstev, razen gradbenih objektov, ter na nadomestitev uničenih gradbenih objektov, s tem da so ta vlaganja mogoča do
zneska neporabljene amortizacije. Če organizacija obračunano amortizacijo uporablja za druge potrebe (vračanje investicijskega kredita ipd., ker za to ni zagotovila sredstva z
delitvijo čistega dohodka), bi se torej obračunana amortizacija zmanjšala tudi za te zneske, razlika pa bi se lahko uporabljala za investicije v osnovna sredstva. Prav tako menimo, da
je treba organizacijam, ki poslujejo oziroma so poslovale z
izgubo, v katerih sanacijskem programu pa je predvideno, da
so potrebna določena investicijska vlaganja, da bi organizacije začele poslovati brez izgub, omogočiti uporabo sredstev
do zneska neporabljane amortizacije in zneska sredstev, zagotovljenih za ta namen iz drugih virov.
5/ za dajanje blagovnih in potrošniških kreditov in za združevanje in vlaganje sredstev, dajanje kreditov in za druge
plasmaje - če so za to zagotovljena sredstva iz drugih virov.
Menimo, da je treba organizacijam, ki ne zagotavljajo trajnih
obratnih sredstev iz trajnih in dolgoročnih virov, omogočiti,
da se pojavljajo kot posredniki pri dajanju kreditov, združevanju in vlaganju sredstev, če za to zagotavljajo sredstva druge
družbene pravne osebe. To bo primer pri dajanju blagovnih in
potrošniških kreditov, ki jih proizvodne organizacije dajejo
preko trgovskih organizacij, najemanju kreditov in vlaganju
sredstev tujih oseb za račun drugih organizacij ipd.
Menimo, da je smotrnejša in za organizacije združenega
dela sprejemljivejša rešitev, da se jim tudi takrat, ko ne zagotavljajo trajnih obratnih sredstev iz ustreznih virov, zagotovi
normalno opravljanje dejavnosti in vlaganje sredstev v investicije in druge določene plasmaje, vendar do zneskov, določenih z zakonom, kot je navedeno v 8. členu osnutka zakona.
To predvsem zato, ker tudi organizacije, ki zagotavljajo trajna
obratna sredstva iz trajnih in dolgoročnih virov, v določenih
obdobjih teh sredstev ne bodo tako zagotavljale; v tem primeru bi popolna prepoved uporabe sredstev za investicije in
za druge plasmaje pomenila velik udarec za opravljanje dejavnosti.
S tem bi se na smotrnejši in za organizacije sprejemljivejši
način rešilo tudi vprašanje prehodnega obdobja, ki je bilo
predlagano v razpravi v zvezi s predlogom za izdajo zakona.
Glede na zelo neugodno stanje v zvezi z zagotavljanjem
trajnih obratnih sredstev iz trajnih in dolgoročnih virov pri
večini organizacij združenega dela, na velike razlike med
posameznimi področji, v okviru področij pa med posameznimi panogami, prav tako pa tudi med posameznimi organizacijami v okviru iste panoge, menimo, da je poleg tega, da je
predpisano petletno prehodno obdobje, predstavlja tudi ta
rešitev eno izmed prehodnih rešitev, s katerimi se organizacijam združenega dela zagotavljajo potrebni pogoji za opravljanje procesa proizvodnje oziroma opravljanja druge dejavnosti.
Prvi vtis je, da je v 8. členu osnutka zakona predvideno
preveč izjem glede prepovedi, predpisane s tem članom, ki pa
povzroča prelivanje obratnih sredstev v nenamenske namene.
Vendar gre v bistvu za zelo zožene izjeme, o katerih organizacija združenega dela samostojno odloča. Kadar gre za investicije gre samo za nadomestitev osnovnih sredstev, razen gradbenih objektov, in sicer do zneska neporabljene amortizacije
oziroma zneska sredstev, ki so za ta namen zagotovljena iz
drugih virov. Sredstva bi se združevala samo za obratna
sredstva, t. j. za potrebe, za katere lahko organizacija tudi
sama uporablja poslovna sredstva, sredstva pa bi se obvezno
združevala in vpisovala, če te organizacije ne bi bile oproščene te obveznosti. Dajanje blagovnih in potrošniških krediporočevalec

tov in druge plasmaje iz sredstev, ki so za te namene zagotovljena iz drugih virov, je treba omogočiti, ker gre za plasiranje
tujih, ne pa lastnih sredstev.
V 8. členu osnutka zakona je dana tudi alternativna rešitev,
da se trajna obratna sredstva zagotavljajo iz trajnih in dolgoročnih virov v višini stanja na dan, s katerim se to ugotavlja z
obračunom, ali v višini povprečnega stanja v preteklih 12
mesecih. Ker se obračun obvezno sestavlja samo na koncu
poslovnega leta, se šteje, da so iz tega stanja v glavnem
izključene sezonske potrebe po zalogah (kot to velja za kmetijstvo in gradbeništvo). Če bi se v razpravi o osnutku zakona
opredelili za alternativno rešitev, bi se z obračunom, ki se
predpisuje s pravilnikom zveznega sekretarja za finance, uredilo, da se razlika med stanjem zalog na dan, s katerim se
sestavlja obračun, in povprečnim stanjem zalog zagotovi iz
kratkoročnih virov sredstev.
10. V osnutku zakona, ki je priložen k predlogu za izdajo
zakona (drugi odstavek 5. člena) je bilo predvideno, da sme
organizaciji združenega dela, ki nima zagotovljenih trajnih
obratnih sredstev, banka oziroma drug uporabnik družbenih
sredstev dati kredit za investicije v osnovna sredstva samo, če
ji hkrati odobri kredit za manjkajoči predpisani minimum
dolgoročnih virov obratnih sredstev in za obratna sredstva,
potrebna za novo investicijo, z vračilnim rokom, daljšim od
enega leta.
Med pripravo novega osnutka zakona je bila dana sugestija,
naj se niti v teh primerih s tem zakonom n= predpisujejo
pogoji za banke in druge uporabnike družbei ih sredstev za
dajanje kreditov, temveč naj se to predpiše z zakonom o
temeljih kreditnega in bančnega sistema ali z zakonom o
posebnih pogojih za dajanje kreditov. Zaradi toga se v novem
osnutku zakona v 9. členu predpisuje, da orgai izacija združenega dela lahko najema kredite in zagotavlja s ?dstva z združevanjem in vlaganjem sredstev in izdajanjem o d veze za investicije v osnovna sredstva, če obenem trajna obratna sredstva
za to investicijo zagotovi iz trajnih dolgoročnih virov oziroma
zagotovi manjkajoči znesek trajnih in dolgoročnih virov
obratnih sredstev v višini trajnih obratnih sredstev, ki bi se
ugotovil v skladu z določbami 4. in 7. člena ter 13. do 17. člena
osnutka zakona. Na ta način bi se ta prepoved namesto za
banko in druge kreditorje predpisala za organizacije - uporabnike kreditov, po drugi strani bi se pa tej organizaciji
prepustilo, da samostojno odloči, ali bo trajna obratna sredstva zagotovila iz lastnih virov ali iz drugih virov, ne pa da se
za to zaveže kreditor nove investicije, kot je bilo to predvideno
s prejšnjim osnutkom zakona.
11. Organizacije združenega dela bi morale zagotoviti podatke za spremljanje uresničevanja okvirov in načinov zagotavljanja obratnih sredstev in razpolaganja z njimi, predvidenimi v delovnih in razvojnih planih in programih. Če se ti plani
in programi ne bi uresničevali, bi morale sprejeti potrebne
ukrepe (prvi odstavek 10. člena). Ta vprašanja se ne bi posebej urejala z zakonom.
V zakonu bi bila predpisana obveznost, da so organizacije
združenega dela dolžne po poteku poslovnega leta ugotoviti,
ali trajna obratna sredstva zagotavljajo iz trajnih in dolgoročnih virov in da morajo zato s stanjem na dan 31. decembra
poslovnega leta sestaviti obračun obratnih sredstev in njihovih virov (drugi odstavek 10. člena). Predpisana bi bila tudi
možnost, da organizacija združenega dela odloči, da ta obračun sestavi tudi med letom, če bi se bistveno spremenilo
stanje obratnih sredstev oziroma stanje virov (četrti odstavek
10. člena). Organizacije združenega dela bi morale te obračune pošiljati službi družbenega knjigovodstva v predpisanih
rokih (tretji in peti odstavek 10. člena).
Na podlagi podatkov iz obračuna, ki bi se sestavil na koncu
poslovnega leta', bi morala služba družbenega knjigovodstva
obvestiti banko, pri kateri organizacija združenega dela deponira denarna sredstva, ki jih ima na svojem žiro računu, in
skupščino občine, na področju katere je sedež organizacije
združenega dela. To obvestilo bi vsebovalo podatke, katere
organizacije združenega dela in v kolikšnem znesku ne zagotavljajo trajnih obratnih sredstev iz trajnih in dolgoročnih
virov obratnih sredstev. Na ta način bi bile temeljne banke
obveščene o najnujnejših podatkih, t. j. katere njene članice
ne zagotavljajo trajnih obratnih sredstev in v kolikšnem znesku, da bi pri predlaganju in sprejemanju svoje poslovne
7

politike upoštevale potrebe svojih članic po zagotovitvi obratnih sredstev.
Organizacija združenega dela bi morala k zahtevi za kredit
ali za združevanje sredstev za investicije v osnovna sredstva
poslati banki oziroma drugi družbeni pravni osebi zadnji
obračun obratnih sredstev in njihovih virov. Na ta način se
zagotavlja uporaba 9. člena osnutka zakona, f. j. vpogled
kreditorja v stanje, kako je organizacija združenega dela,
vložnica zahteve, zagotovila trajna obratna sredstva in ali
mora banka oziroma drug uporabnik družbenih sredstev poleg kredita za investicije v osnovna sredstva zagotoviti ter
organizaciji tudi dolgoročne vire obratnih sredstev in v kolikšnem znesku.
12. Zvezni sekretar za finance bi bil pooblaščen, da predpiše samo način sestavljanja obračuna obratnih sredstev in
njihovih virov ter način pošiljanja tega obračuna pristojni
službi družbenega knjigovodstva. Potemtakem bi bil pooblaščen samo za predpisovanje obrazca, na katerem bi se sestavljal obračun, načina vnašanja teh podatkov v obrazec ter v
koliko izvodih naj se obračun pošilja pristojni službi družbenega knjigovodstva (12. člen).
13. Po 1. členu osnutka zakona bi se razpolaganje z obratnimi sredstvi, ki se ureja s tem zakonom, uporabljalo tudi za
delovne organizacije v ustanavljanju. Zanje bi bila predpisana
obveznost, da pred začetkom poskusne proizvodnje oziroma
pred začetkom opravljanja dejavnosti zagotovijo trajne in
dolgoročne vire obratnih sredstev v višini in po dinamiki, ki
sta določeni v investicijskem programu (13. člen).
14. V kazenskih določbah so predvideni kazenski ukrepi,
višina denarnih kazni za gospodarski prestopek in prekršek
pa je določena v skladu s temi ukrepi, predvidenimi v drugih
zveznih zakonih. Od Zveznega sekretariata za pravosodje in
organizacijo zvezne uprave smo dobili mnenje o formulaciji
kazenskih določb, prek njega pa tudi mnenje pravosodnih
organov.
15. V prehodnih določbah je predvideno, da se prvi obračun obratnih sredstev in njihovih virov sestavi s stanjem na
dan 31. decembra 1983, t. j. do 15. marca 1984. Ocenjujemo,
da bo zakon sprejet do tega datuma.
Organizacija združenega dela, ki na podlagi tega prvega
obračuna ugotovi, da trajna obratna sredstva ne zagotavlja iz
trajnih in dolgoročnih virov obratnih sredstev, bi smela do 31.
decembra 1988 manjkajoči znesek trajnih in dolgoročnih virov obratnih sredstev zagotoviti iz kratkoročnih virov obratnih
sredstev in iz virov drugih obratnih sredstev v znesku, ki se
določi s stanjem na dan 31. decembra 1983. V tem primeru bi
morale te organizacije ta znesek ob koncu vsakega leta
zmanjševati najmanj za eno petino.
Pri predlaganju petletnega prehodnega obdobja smo upoštevali stanje glede zagotavljanja trajnih obratnih sredstev ob
koncu leta 1982 (kar je razvidno iz dokumentacijskega gradiva, priloženega k temu osnutku zakona), znesek amortizacije osnovnih sredstev, čisti dohodek, ki se razporeja za
zboljševanje in razširjanje materialne osnove dela, predloge
ukrepov, ki naj bi prip&ljali do povečanega deleža organizacij
združenega dela pri delitvi dohodka v naslednjih letih, povečanje trajnih obratnih sredstev v prehodnem obdobju, tako na
podlagi povečanja proizvodnje, kot tudi na podlagi povečanih
cen. Glede na to in dejstvo, da je bilo med obravnavanjem
predlagano tri do petletno prehodno obdobje, smo se pri
pripravi novega besedila osnutka zakona odločili za petletno
prehodno obdobje.
16. V prehodnih določbah (18. člen) je urejeno vprašanje
uporabe sredstev za investicije, za združevanje in vlaganje
sredstev in za dajanje blagovnih kreditov, v zvezi s katerimi bo
sklenjeno dolžniško-upniško razmerje do 15. marca 1984, ne
da bi bila do tega dne sredstva izkoriščena. V prvem odstavku
17. člena osnutka zakona je namreč predvideno, da se prvi
obračun obratnih sredstev in njihovih virov sestavi s stanjem
na dan 31. decembra 1983, t. j. na podlagi podatkov iz zaključenga računa za leto 1983. Po tretjem odstavku 10. člena
osnutka zakona bi bil rok za sestavo in pošiljanje tega obračuna službi družbenega knjigovodstva 15. marec 1984. Najpozneje do tega dne naj bi torej vse organizacije združenega
dela ugotovile, kakšno je stanje glede zagotovljenosti trajnih
obratnih sredstev iz trajnih in dolgoročnih virov. Glede na to,
da bodo imele s tem dnem organizacije združenega dela
tekoče že začete, vendar nedokončane investicije ter da bo
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samoupravno sporazumevanje v zvezi z združevanjem sredstev, sklepanje pogodb o vlaganjih v podjetja v tujini in dajanju kreditov v raznih fazah, je treba takšno stanje urediti z
zakonom.
Menimo, da bi morali omogočiti dokončanje začetih investicij, za katere je bilo tega dne dobljeno gradbeno dovoljenje
končano, pogajanje z izvajalci del oziroma z dobaviteljem
opreme in zavarovano plačilo v skladu z zakonom o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev najmanj v višini
50% od predračunske vrednosti investicij. Potemtakem vse
druge investicijske odločitve, če do tega dne niso izpolnjeni ti
pogoji, ne bi mogle biti realizirane, če organizacija združenega dela z omenjenim obračunom ugotovi, da ne zagotavlja
trajnih obratnih sredstev iz trajnih in dolgoročnih virov. Seveda pa se ta določba ne bi nanašala na investicije, navedene
v 8. členu osnutka zakona. Ni možnosti, da bi si organizacije
združenega dela do 15. marca 1984 prizadevale pospešiti
postopek v zvezi s sprejemanjem investicijskih odločitev, pridobitvijo gradbenih dovoljenj, sklepanje pogodb o investicijskih delih in dajanje zavarovanja plačil, ker je z intervencijskim zakonom prepovedano začenjanje novih investicijskih
objektov, razen v primerih, predpisanih z zadevnim zakonom
ter z zakonom o zavarovanju plačil prepovedano plačevanje
in dajanje listin za zavarovanje plačil iz naslova investicij, če
niso zagotovljena sredstva za investicije.
Glede združevanja sredstev v druge organizacije združenega dela po samoupravnih sporazumih o združevanju dela in
sredstev, ki bodo sklenjeni do 15. marca 1984, menimo, da bi
bilo treba omogočiti njihovo realizacijo, če organizacija združenega dela, ki bo uporabljala združena sredstva oziroma
investirala, da do tega dne za to investicijo izpolni predpisane
pogoje. Vsi drugi samoupravni sporazumi o združevanju
sredstev, razen tistih, navedenih v 8. členu osnutka zakona, se
ne bi mogli realizirati.
V zvezi z vlaganjem sredstev v podjetja v tujini menimo, da
je treba omogočiti realizacijo samoupravnih sklepov, samoupravnih sporazumov oziroma pogodb o tem, za katere bo
Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino dal dovoljenje do 15
marca 1984.
Realizacijo blagovnih kreditov, glede katerih se sklepajo
pogodbe do 15. marca 1984, bi morali po našem mnenju
omogočiti, če se do tega dne preskrbijo tudi menice za
zavarovanje od plačila teh kreditov.
Za dajanje finančnih kreditov, vezanje sredstev in vpisovanje posojil, razen tistih, navedenih v 8. členu osnutka zakona,
menimo, da, čeprav so pogodbe sklenjene do 15. marca 1984,
ne bi smeli omogočiti uporabe sredstev, kadar organizacija
združenega dela ne razpolaga z ustreznimi viri niti za lastne
potrebe, t. j. za kritje trajnih obratnih sredstev. Tudi za to
plasiranje sredstev velja izjema, predpisana v 10. in 11. točki
8. člena osnutka zakona, t. j. da se to lahko izvrši, če so za to
zagotovljena sredstva iz drugih virov.
Ker gre za sistemski zakon, menimo, da je treba omogočiti
realizacijo začetih investicij in drugih plasmajev poslovnih
sredstev pod pogoji, ki so predvideni v 18. členu osnutka
zakona. Ce bi se tudi v teh primerih to onemogočilo, bi
namreč prišlo do trajnih ustavitev tudi v primerih, ko gre za
nujne investicije in druga vlaganja, pa tudi do škode, ki je ne
bi mogli nadomestiti. Pri tem smo upoštevali tudi to, da bodo
organizacije združenega dela v trenutku, ko z obračunom
ugotovijo, da ne zagotavljajo trajnih obratnih sredstev iz trajnih in dolgoročnih virov sredstev, ocenile težo in posledice, ki
jih bo imela uporaba zakona glede bodoče poslovne aktivnosti, proučile nujnost nadaljevanja začetih investicij in dajanje
drugih plasmajev obratnih sredstev in v vseh primerih, ko
ugotovijo, da je prioritetnejše zagotavljanje obratnih sredstev,
odstopile od začetih investicij in dajanja drugih plasmajev.
17. Kot je bilo že poudarjeno, se za prehodno obdobje
predlagajo različni pogoji uporabe poslovnih sredstev za investicije, če se manjkajoči znesek trajnih obratnih sredstev
zagotavlja samo iz kratkoročnih virov ali tudi iz virov ostalih
obratnih sredstev. V prvem primeru, ko se manjkajoči trajni in
dolgoročni viri sredstev nadomeščajo iz kratkoročnih virov, bi
lahko takšna organizacija združenega dela uporabila poslovna sredstva, poleg namenov iz 8. člena osnutka zakona,
tudi za rekonstrukcijo in adaptacijo osnovnih sredstev, vendar v tem primeru največ do zneska neporabljene amortizacije (19. člen). Tudi v tem primeru bi morala takšna organizaporočevalec

ci ja združenega dela uporabo kratkoročnih virov za te namene zmanjševati vsako leto za petino, ker bi se sicer uporabila določba 20. člena osnutka zakona, f. j. od dneva, ko se
ugotovi, da ni izvršila tega zmanjšanja pri uporabi poslovnih
sredstev, bi ravnala v skladu z določbo 8. člena osnutka
zakona.
V drugem primeru, ko manjkajoče trajne in dolgoročne vire
sredstev nadomešča tudi iz virov ostalih obratnih sredstev,
takšna organizacija združenega dela ne bi mogla uporabiti
poslovnih sredstev za rekonstrukcijo in adaptacijo osnovnih
sredstev, temveč samo za začete investicije v skladu z 18.
členom osnutka zakona in za namene iz 8. člena osnutka
zakona pod pogoji, ki so predpisani v teh členih.
18. V prehodnih določbah osnutka zakona se urejajo primeri, ko organizacija združenega dela v prehodnem obdobju
ne zmanjša uporabe kratkoročnih virov in virov drugih obratnih sredstev za kritje trajnih obratnih sredstev v skladu z
drugim odstavkom 17. člena osnutka zakona, t. j. te uporabe
ne zmanjša za najmanj petino ob koncu poslovnega leta v
prehodnem obdobju. Od dneva, ko se to ugotovi, najpozneje
pa do 15. marca naslednjega leta (zadnjega dne za pošiljanje
obračuna obratnih sredstev njihovih virov službi družbenega
knjigovodstva), bi smela takšna organizacija združenega dela
poslovna sredstva uporabljati samo za namene iz 8. člena
osnutka zakona. V zvezi s tem opozarjamo na 6. točko 8. člena
osnutka zakona, v kateri se urejajo pogoji za uporabo poslovnih sredstev za tekoče investicije, pa tudi v primerih iz 20.
člena osnutka zakona.
Kot je na začetku poudarjeno, je dopolnitev obrazložitve
osnutka zakona osnutek pravilnika, ki bi ga izdal zvezni sekretar za finance, in dokumentacijsko gradivo o stanju, kako se
zagotavljajo obratna sredstva v organizacijah združenega
dela na posameznih gospodarskih področjih in po območjih
republik in avtonomnih pokrajin.
★ ★ ★
V zvezi z določenim osnutkom zakona in dano obrazložitvijo za ta osnutek je treba opozoriti še na naslednje:
1. V odboru za družbenoekonomske odnose Zveznega
zbora Skupščine SFRJ je bilo ob obravnavanju predloga za
izdajo zakona opozorjeno, da je nujno vrednost obratnih
sredstev kot važno ekonomsko kategorijo, t. j. važno sestavino reprodukcijskega procesa, zavarovati pred prelivanjem v
druge namene tako, da bi bila vsaka temeljna organizacija
združenega dela dolžna v breme proizvodnih stroškov nadomestiti izgubljeni del obratnih sredstev v višini planirane inflacijske stopnje, s čimer bi zavarovali tudi dohodek osnovne
organizacije združenega dela in obstoječo raven njenih obratnih sredstev.
Menimo, da ukrepi, ki se predlagajo v osnutku zakona, niso
v nasprotju z ukrepi, s katerimi se krepi akumulacijska sposobnost organizacij združenega dela, in tudi ne z rešitvijo, ki
je bila podana na seji omenjenega odbora. Prav tako ta
rešitev, če tudi bi se vljučila v ukrepe, ne izključuje ukrepov, ki
se predlagajo v osnutku zakona. Zaradi tega v okviru tega
osnutka zakona ni treba obravnavati predloga, naj se v breme
stroškov poslovanja, celotnega prihodka ali dohodka nadomesti izgubljeni del obratnih sredstev v višini načrtovane
inflacijske stopnje, ker ta predlog zasluži posebno proučitev,
kar bo opravila posebna komisija Zveznega zbora Skupščine
SFRJ v okviru predloga za spremembe in dopolnitve zakona o
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka.
Rešitev, ki jo vsebuje osnutek zakona, izhaja iz tega, da se
vrednost obratnih sredstev izkazuje po dejanskih, nabavnih

poročevalec

cenah. Potemtakem se ta vrednost stalno revalorizira s povečanimi cenami, to povečanje pa ne povzroča samo inflacija,
temveč tudi drugo (povečanje obsega poslovanja, sprememba trga oskrbovanja s surovinami in materialom, sprememba kakovosti surovin in materiala idr.).
Če je koeficient obračanja obratnih sredstev večji (pri večini
organizacij pa se obrnejo nekajkrat na leto), tudi vrednost
zalog realneje odraža nabavne cene surovin in materiala. Ker
se trajni in dolgoročni viri obratnih sredstev vsklajujejo z
vrednostjo zalog, t. j. trajnih obratnih sredstev, tudi ta ukrep
zavezuje organizacije združenega dela, da v skladu s povečanjem nabavnih cen surovin in materiala (pa tudi drugih stroškov poslovanja ter obračunanih akontacij osebnih dohodkov
in obveznosti iz dohodka, ki jih obračunava v breme obratnih
sredstev na podlagi zalog) povečujejo trajne in dolgoročne
vire obratnih sredstev. Iz katerih virov bo organizacija združenega dela zagotovila sredstva za povečano vrednost zalog, je
odvisno od številnih dejavnikov. To naj bi bili predvsem lastni
viri, ker je zagotavljanje teh sredstev odvisno tudi od tega,
pod kakšnimi pogoji se lahko zagotovijo sredstva iz drugih
virov (zadolževanje pri bankah, drugih organizacijah združenega dela, v tujini ipd.). Pri tem upoštevamo tudi predloge
ukrepov, ki so predvideni v antiinflacijskom programu na
področju investicijske politike (3. točka četrtega odstavka pod
2), t. j. da je treba precej bolj kot do sedaj sredstva poslovnih
skladov gospodarstva uporabljati za financiranje zalog in da
naj bo minimum uporabe poslovnih skladov organizacij združenega dela za financiranje obratnih sredstev merilo kreditne
sposobnosti, ki bi bilo urejeno s samoupravnim sporazumom
bank, t. j. njihovih upravljalcev. Zato moramo pri zagotavljanju virov za trajna obratna sredstva upoštevati, da jih je treba
zagotavljati tudi iz drugih virov, ki so na določen način omejeni, zaradi česar se bodo morale organizacije združenega
dela opreti predvsem na lastne vire. Poleg tega moramo tudi v
politiki delitve dohodka in čistega dohodka pričakovati
ustrezne spremembe, na ravni federacije pa tudi sklepanje
družbenega dogovora, s katerim bi določili enotna merila za
razporejanje dohodka in čistega dohodka, in dogovora, s
katerim bi določili enotna merila za identifikacijo in usmerjanje dela dohodka, ki je rezultat izrednih naravnih ugodnosti,
ugodnosti na trgu ali izrednih ugodnosti pri ustvarjanju dohodka.
Glede na vse to menimo, da predloga, po katerem naj se v
breme stroškov »nadomesti izgubljeni del obratnih sredstev v
višini planirane inflacijske stopnje, ne bi smeli obravnavati v
okviru vprašanj, ki jih urejamo s tem osnutkom zakona, temveč v okviru obračunskega sistema, saj so ga tudi zvezni
družbeni sveti tako obravnavali.
Druge pripombe, predloge in sugestije, ki so bile dane ob
obravnavanju predloga za izdajo za'kona na sejah delovnih
teles Zveznega zbora in drugih teles Skupščine SFRJ, ter
pripombe, predlogi in sugestije, ki so jih k temu predlogu in
osnutku zakona dale tudi druge organizacije in skupnosti,
smo upoštevali pri pripravi novega osnutka zakona aH pa smo
nanje odgovorili v obrazložitvi osnutka zakona.
2. Poudariti je treba, da bi morali s tem zakonom urediti
uporabo obratnih sredstev, posredno pa tudi uporabo sredstev za investicije v osnovna sredstva, t. j. uporabo poslovnih
sredstev v celoti. Toda s tem zakonom se ne ureja uporaba
rezervnih sredstev, sredstev solidarnosti in sredstev za
skupno porabo, razen denarnega dela teh sredstev, ki je na
žiro računih in se uporablja za reprodukcijo. Uporaba teh
sredstev se ureja z drugimi zakoni, pa tudi če gre za uporabo
za investicije, združevanje in druge plasmaje.
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PRILOGA 1
DOKUMENTACIJSKO GRADIVO
k osnutku zakona o razpolaganju z obratnimi sredstvi v
organizacijah združenega dela
Uvod
Pri obravnavanju predloga za izdajo zakona o zagotovitvi
obratnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela je
bila večkrat poudarjena potreba, da bi bilo treba hkrati z
obravnavanjem predloga zakona ugotoviti stanje na posameznih gospodarskih področjih in območjih glede zagotavljanja trajnih obratnih sredstev po rešitvah iz osnutka zakona,
da bi ob obravnavanju tega predloga oziroma osnutka zakona
upoštevali, v kakšnem položaju se bodo znašle organizacije
združenega dela.
Odbor za kreditno-monetarni sistem je ob obravnavanju
tega predloga med drugim sklenil, naj Zvezni sekretariat za
finance pošlje Skupščini SFRJ analizo o načinu oblikovanja in
uporabe obratnih sredstev od leta 1974 dalje ter predlog
metodologije izkazovanja in izračunavanja podatkov o koeficientu obračanja obratnih sredstev.
Glede na omenjene zahteve in predloge oziroma sklepe je
Zvezni sekretariat za finance po zaključnih računih organizacij združenega dela z gospodarskega področja in s področja
družbenih dejavnosti pripravil podatke o strukturi celotnih
sredstev teh organizacij in načinu zagotavljanja sredstev ter
stanju in načinu zagotovitve trajnih obratnih sredstev v skladu
z rešitvami iz novega besedila osnutka zakona o razpolaganju
z obratnimi sredstvi v organizacijah združenega dela.
Ker smo morali v zelo kratkem času pripravljeno novo
besedilo osnutka zakona poslati v nadaljnji postopek, smo na
podlagi podatkov iz zaključnih računov ročno obdelali podatke za pripravo tega dokumentacijskega gradiva. Zato v tem
gradivu dajemo podatke za:
Leto
1
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Osnovna
sredstva
372,9
673,8
783,4
1.033,0
1.219,8
1.574,5
2.212,4
2998.6
4.262,0

Dolgoročni Trajna obratna
plasmaji
sredstva
105,9
145,9
250,6
341,3
419.1
525,9
730,0
926.2
1.239,9

229.4
293.0
309.7
381.5
413.8
498.8
674.9
966.1
1.324,5

^ "M organizacije združenega dela z gospodarskega po- za obdobje 1974-1982 za vsa področja za vso SFRJ;
- za leto 1982 po gospodarskih področjih in območjih
republik oziroma avtonomnih pokrajin;
2. organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti samo za vso SFRJ.
Namen teh podatkov ni, da bi jih širše analizirali in na
podlagi tega prišli do ugotovitev. Bili naj bi podlaga za oceno,
v kakšnem položaju Se bodo znašla posamezna gospodarska
področja oziroma organizacije na območjih republik in pokrajin, če bi bile sprejete predlagane rešitve iz osnutka zakona.
Za temi podatki je prikaz vprašanj v zvezi z metodologijo
izkazovanja in izračunavanja podatkov o koeficientih obračanja obratnih sredstev.
I. Zagotavljanje in uporabljanje obratnih
sredstev v organizacijah združenega dela z
gospodarskega področja
1. Po podatkih iz zaključnih računov organizacij združenega dela z gospodarskega področja (s katerimi so zajete tudi
delovne skupnosti organizacij združenega dela) sta vrednost
in struktura celotnih sredstev teh organizacij po posameznih
oblikah, kot so celotna sredstva razvrščena v osnutku zakona
oziroma v osnutku pravilnika, s stanjem na dan 31. decembra
v zadnjih devetih letih znašali:
mrd din
Kratkoročni Druga obratna Drugasredstva Sredstva skupaj
plasmaji
sredstva
8
97,8
383,3
106,3
1.295,9
130,9
524.6
1.941,4
172,8
201,9
330.7
99,9
1.976.3
236,9
366.7
156.6
2.516.2
345,6
429.8
212.0
3.040.4
488,5
496.6
273,3
3.857,9
767,9
564.7
380.1
5.330.3
1.036,5
967,1
567,3
7.462,1
1.422,3
1.380,3
835.7
10.464,9

Če vzamemo kot osnovo leto 1974, je bila rast posameznih oblik sredstev v tem obdobju naslednja:
Leto
Osnovna
Dolgoročni Trajna obratna
Kratkoročni Druga obratna Drugasredstva Sredstva skupaj
sredstva
plasmaji
sredstva
plasmaji
sredstva
1
2
3
4
5
6
7
8
1974
100,0
100.0
100,0
100,0
100.0
100.0
100,0
1975
180,7
137,7
127,7
133,8
136,9
162,6
149,8
1976
210.0
236.5
135.0
206.3
86,3
94,0
152.5
1977
276,9
322.1
166,3
242.0
95,7
147.3
194.2
1978
327.1
395.6
180.3
353.1
112.1
199.4
234.6
1979
422.2
496,4
217.4
499,1
129,6
257.1
297.7
1980
593,2
689,0
294.1
784.4
147,3
357.5
411.3
1981
804,0
874.2
421,0
252,3
1 Q58,8
533,5
575.8
1982
1.142,7
1.170,3
577.2
1.453,0
360,1
786,0
807,5
V zvezi z omenjenimi podatki je treba poudariti:
- da je vrednost osnovnih sredstev povečana tudi zaradi
revalorizacije, ki se od leta 1975 naprej izvaja ob koncu
vsakega poslovnega leta. Tako na primer odpade ob koncu
leta 1982 v primerjav iz letom 1981 od celotne povečane
vrednosti osnovnih sredstev v višini 1.283,3 milijarde dinarjev
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na povečanje iz naslova revalorizacije osnovnih sredstev
927,9 dinarjev ali približno dve tretjini. Podobno je bilo tudi v
drugih letih;
- da so bili kratkoročni plasmaji povečani tudi iz naslova
terjatev, vsebovanih v menicah in drugih vrednostnih papirjih,
na kar odpade ob koncu leta 1982 več kot 1/3 teh plasmajev.'
poročevalec

Če kot osnovo vzamemo leto 1974, je rast posameznih
virov, iz katerih so se zagotavljala sredstva v tem obdobju,
znašala:
Leto
Trajni in Kratkoročni Viri drugih Viri drugih Viri sredstev
skupaj
dolgoročni
viri obratnih sredstev
viri
sredstev
1
100,0
100.0
100,0
100.0
100,0
1974
149,8
153.5
120.6
130,3
181.6
1975
152.5
90,9
78,7
150,2
234.3
1976
194.2
146.1
80,7
209,7
301.7
1977
234.6
208.1
84,3
347.4
314,5
1978
297.7
268,7
101.7
437.1
431,2
1979
411.3
374,4
117,5
647,1
600.5
1980
575.8
524.2
228,3
872,5
795,4
1981
807,5
726.6
341,3
1.116,7 1.172,0
1982
V zvezi z omenjenimi podatki je treba opozoriti:
- da so bili trajni in dolgoročni viri sredstev (stolpec 2
pregleda) povečani tudi na podlagi revalorizacije osnovnih
sredstev;
- da so bili kratkoročni viri povečani tudi na podlagi obveznosti za dane menice v skladu z zakonom o zavarovanju
plačil, na kar odpade ob koncu leta 1982 približno 1/4 teh
virov.
3. Organizacije združenega dela z gospodarskega področja so po stanjih ob koncu leta v prejšnjih letih zagotavljale trajna obratna sredstva iz tehle virov:
-mrd din Zagotovitev trajnih obratnih sredstev
struktura po virih
iz drugihiz trajnih in iz kratkoročnih
Trajna obratna
Leto
obratnih
virov
dolgoročnih
sredstva
sredstev
virov
5:2
4:2
3:2
8
6
45.3
36.1
18,6
103,9
82,7
42,7
229,4
1974
20,8
35,6
43,6
60,9
104,3
127,6
293.4
1975
16.8
22,4
60,8
52,0
69,3
188,4
309.7
1976
10,5
37.2
52,3
39,9
141.8
199,6
381.5
1977
4,4
53,8
41,8
18,2
222,5
172,9
413.8
1978
9,8
60,4
29,8
49,0
301.0
148,8
498.8
1979
12.4
59.4
28.2
83,6
401.1
190.0
674.9
1980
20.9
55,8
23.3
202,2
539,5
224,3
966,1
1981
23,1
52.5
24.4
306,4
694.9
323.1
1.324,5
1982
nadomeščeno s povečanjem deleža kratkoročnih virov in viIz navedenih podatkov lahko sklepamo, da smo imeli v
rov drugih obratnih sredstev.
obdobju do leta 1976 zelo hitro in visoko rast deleža trajnih in
Navedeni podatki so bili pripravljeni po zaključnih računih
dolgoročnih virov pri zagotavljanju trajnih obratnih sredstev,
organizacij združenega dela z gospodarskega področja, ki so
do česar je prišlo na podlagi zakona o zagotovitvi trajnih
bili poprej obdelani na obrazcih TOS. Tako obdelanih podatobratnih sredstev organizacij združenega dela, ki se je upokov zaradi njihove obsežnosti ne prilagamo k temu gradivu,
rabljal od leta 1972 do 1977. Ko je leta 1977 ta zakon nehal
temveč navajamo le podatke za leto 1982.
veljati, je prišlo do naglega prelivanja obratnih sredstev v
4. Na posameznih gospodarskih področjih je vrednost ceinvesticije v osnovna sredstva in do plasiranja obratnih sredlotnih sredstev po posameznih oblikah kot so ta sredstva
stev v dolgoročne plasmaje, tako da se je delež trajnih in
razvrščena v osnutku zakona oziroma v osnutku pravilnika, s
dolgoročnih virov pri kritju trajnih obratnih sredstev v zadnjh
stanjem na dan 31. decembra 1982 znašala:
štirih letih zmanjšal na približno 25%. To zmanjšanje je bilo
- mrd dinTrajna Kratkoročni
Druga
Druga
Sredstva
Osnovna Dolgoročni
Gospodarsko področje
obratna
plasmaji
obratna
sredstva
skupaj
sredstva
plasmaji
sredstva
sredstva
8
1
5.353,6
414.6
614.5
649,9
733,2
688,3
2.252,9
1. Industrija in rudarstvo
649,7
33,1
41,0
86,2
93,6
51,6
343,9
2. Kmetijstvo
145.3
9,7
5.5
7,3
5,3
6.0
111,2
3. Gozdarstvo
78,7
3,7
3.6
1,7
65,3
3.1
1,1
4. Vodno gospodarstvo
629.4
90,1
130.6
95,0
77.8
110.5
125,2
5. Gradbeništvo
872,6
82,8
85,3
51,4
21,3
88,6
542,8
6. Promet
1.668,8
95,0
369,4
118,6
329,9
189.6
266.0
7. Trgovina
311,0
25,0
14.8
15,7
9,3
217,4
28,6
8. Gostinstvo in turizem
163.4
24.3
19.9
18,6
28,6
15,9
55,9
9. Obrtništvo
280.5
21,5
20,2
8,0
16,5
204.1
9,9
10. Stanovanj.-komunal, dejav.
35.4
311,3
67,4
65,9
15.9
49,8
76,7
11. Finančne in tehnične storitve
10.464,9
835.7
1.380,3
1.422,3
1.324,5
1.239,9
4.262,0
SKupaj:

Glede na omenjene opombe k prejšnjim podatkom lahko
ugotovimo, kako so bila v prejšnjem obdobju uporabljena
poslovna sredstva, t. j., kateri del poslovnih sredstev je v
osnovnih, kateri pa v obratnih sredstvih in kakšna je bila rast
teh sredstev v tem obdobju.
Med tem pa je prišlo tudi do drugih institucionalnih sprememb, ki so vplivale tudi na te podatke, zato jih je treba
upoštevati.
2. V istem obdobju in po istih podatkih so viri, iz katerih so
organizacije združenega dela z gospodarskega področja zagotavljale celotna sredstva, po vrednosti in virih s stanjem na
dan 31. decembra znašali:
- mrd din Leto
Trajni in Kratkoročni Viri drugih Viri drugih Viri sredstev
skupaj
dolgoročni
viri obratnih sredstev
viri
sredstev
1
128,8 1.295,9
464,7
180,6
521,6
1974
197,8 1.941,3
560,7
235,3
947,5
1975
117.0 1.976.3
365.6
271,2
1.222,4
1976
188,2 2.516.2
375,1
378,8
1.574,0
1977
268.1 3.040.4
392.0
568,2
1.812.0
1978
346.2 3.857,9
472.7
789,6
2.249,2
1979
482.3 5.330.3
546.1
3.132,6 1.169.1
1980
675.4 7.462,1
4.149,2 1.576,0 1.061.2
1981
936,1 10.464,9
5.825.1 2.117.2 1.586.3
1982

poročevalec
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Struktura posameznih oblik sredstev v celotnih sredstvih s stanjem na dan 31. decembra 1982 je po posameznih aospodarskih
področjih naslednja:
Gospodarsko področje
Osnovna Dolgoročni
Trajna Kratkoročni
Druga
Druga
Sredstva
sredstva
plasmaji
obratna
plasmaji
obratna
sredstva
skupaj
sredstva
sredstva
1
8
1. Industrija in rudarstvo
42,2
12,8
13.7
12,1
11,5
7,7
100
2. Kmetijstvo
52,9
7,9
14,5
13.3
6,3
5,1
100
3. Gozdarstvo
76,6
4,2
3,7
5,0
3,8
6,7
100
4 Vodno gospodarstvo
83,1
3,9
2,2
1,4
'4,7
4,7
100
5. Gradbeništvo
19,8
17,6
12.4
15,1
20,8
14.3
100
6. Promet
62,3
10,1
2,4
5,9
9,8
9.5
100
7. Trgovina
15,9
11,4
19.8
25,1
22.1
5,7
100
8. Gostinstvo in turizem
69,9
9,2
3.0
5,0
4,8
8,1
100
9. Obrtništvo
34,2
9.8
17.5
12.2
11.4
14,9
100
10. Stanovan.-komunal, dejavnost
72,8
5.9
2,9
3,6
7,2
7.6
100
11. Finančne in tehnične stor.
24,6
16,0
5.1
21,2
21,7
100
11.4
Skupaj:
40,7
11,9
12,6
13,7
13,2
7,9
100
5. Viri, iz katerih so organizacije združenega dela s področja gospodarstva po posameznih gospodarskih področjih zagotavljale
celotna sredstva, so s stanjem na dan 31. decembra 1982 znašali:
- mrd din Gospodarsko področje
Trajni in
Kratkoročni
Viri drugih
Viri drugih
Viri sredstev
dolgoročni viri
viri
obratnih
sredstev
skupaj
sredstev
1
1. Industrija in rudarsvo
3.113,6
1.041,6
739,1
459,2
5.353,6
2. Kmetijstvo
413,9
143,8
54,0
37,9
649,7
3. Gozdarstvo
122.8
5,1
5,9
11.3
145.3
4. Vodno gospodarstvo
69.0
3,5
4,2
78,7
1,9
5. Gradbeništvo
261.4
154,6
111.7
101,5
629.4
6. Promet
646.0
49,5
87,5
89.4
872,6
7. Trgovina
521,2
581,5
455.8
110,1
1.668,8
8. Gostinstvo in turizem
240.9
17.8
23.7
28.5
311,0
9. Obrtništvo
81.1
32.9
22,3
26,9
163.4
10. Stanovanjsko-komunalna dejavnost
221.1
16,5
15,9
26,9
280.5
11. Finančne in tehnične storitve
133.5
71,4
66.8
39,5
311,3
Skupaj:
5.825,1
2.117,2
1.586,3
936,1
10.464,90
Struktura posameznih virov sredstev v celotnih virih sredstev s stanjem na dan 31. decembra 1982 je naslednja:
Gospodarsko področje
Trajni in
Kratkoročni
Viri drugih
Viri drugih
Viri sredstev
dolgoročni viri
viri
obratnih
sredstev
skupaj
sredstev
1
2
3
d
R
1. Industrija in rudarstvo
58.1
19.5
13,8
8,6
100
2. Kmetijstvo
63,7
22,1
8.4
5,8
100
3. Gozdarstvo
84,5
3.6
4,1
7.8
100
4. Vodno gospodarstvo
87.7
2,5
4.5
5,3
100
5. Gradbeništvo
41.5
24.6
17,7
16.2
100
6. Promet
74,0
5.7
10,0
10.3
100
7. Trgovina
31.2
34.8
27.4
6,6
100
8. Gostinstvo in turizem
77,4
5,7
7.6
9,3
100
9. Obrtništvo
49.6
20.1
13,7
16.6
100
10. Stanovanjsko-komunalna dejavnost
78.8
5,9
5.7
9,6
100
11. Finančne in tehnične storitve
42.9
22.9
12.7
21.5
100
Skupaj:
55.7
20.2
15,2
8.9
loo
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31. decembra 1982 zagotavljale, trajna obratna sredstva iz
tehle virov:
- mrd din Zagotovitev trajnih obratnih sredstev
Struktura virov
Trajna iztrajnihin
iz
izdrugih
obratna dolgoročnih kratkoročnih
obratnih
5:2
4:2
3:2
sredstva
virov
virov
sredstev

6. Organizacije združenega dela s področja gospodarstva
so po posameznih gospodarskih področjih s stanjem na dan

Gospodarsko področje
1

1. Industrija in rudarstvo
733,2
171,9
2. Kmetijstvo
93,6
18,3
3. Gozdarstvo
5,3
5,3
4. Vodno gospodarstvo
1,1
0,5
5. Gradbeništvo
77,8
25,6
6. Promet
21,3
14,5
7. Trgovina
329,9
65,5
8. Gostinstvo
9,3
3,8
9. Obrtništvo
28,6
9,3
10. Stanovanjsko-komunalnadej.
8,0
1,1
11. Finančne-in tehnične storitve
15,9
6,9
323,1
1.324,5
Skupaj:
Podatki za leto 1982 so za 29.564 organizacij združenega
dela, vštevši tudi 4.386 njihovih delovnih skupnosti.
Opombe k podatkom za obdobje 1974-1982 se nanašajo
tudi na podatke za gospodarska področja, zato je treba to tudi
upoštevati pri sklepanju na podlagi teh podatkov.
Območje SR, SAP

Osnovna Dolgoročni
sredstva
plasmaji

22,9
53.6
393,3
167,9
23,5
61,4
18,9
57,5
17,7
19,6
100
28,0
21,4
0,2
0,3
50,6
70,0
52,1
33,0
23,2
8,8
1,8
4,9
• 68,0
30.8
49,3
162,9
101,4
19,9
37,2
21,9
2,0
3,4
40,9
17.9
49.7
14,2
5,1
32,4
5,2
81,0
6,5
0,4
13,8
31,2
25,2
4,0
4,9
43,6
23,1
52,5
24,4
306,4
694,9
5. Vrednost celotnih sredstev v organizacijah združenega
dela na gospodarskem področju je po posameznih oblikah
sredstev kot so celotna sredstva razvrščena v osnutku zakona
oziroma v osnutku pravilnika, po območjih republik in avtonomnih pokrajin s stanjem na dan 31. decembra 1982 znašala:
- mrd din Sredstva
Druga
Druga
Trajna Kratkoročni
skupaj
sredstva
obratna
obratna
plasmaji
sredstva
sredstva
8
1.487.2
111.0
206,1
183,9
151.5
279,9
14.8
29,0
31,1
26.7
2.585,0
206.1
307.8
358,8
328,8
593,3
18.9
70,5
87,8
95.8
1.618.3
154,3
248.9
212,6
219.6
2.479,2
232,6
356,0
367,0
321,6
233,1
8,5
27,2
28,6
31.9
1.187,9
89,2
134,5
152,3
148,2
10.464,9
835,7
1.380,3
1.422,3
1.324,5

143,7
690,8
1. BiH
21.6
156,6
2. Črna gora
327,4
1,055,8
3. Hrvatska
48.7
272,0
4. Makedonija
219,7
563,0
5. Slovenija
298,0
903,8
6. Srbija izven SAP
23,9
112,8
7. Kosovo
156,7
506,8
8. Vojvodina
1.239,9
4.262,0
Skupaj:
Struktura posameznih oblik sredstev v celotnih sredstvih je bila po območjih republik in avtqnomnih pokrajin s stanjem na dan
31. decembra 1982 naslednja:
-v odstotkih Sredstva
Druga
Osnovna Dolgoročni
Trajna Kratkoročni
Druga
Območje SR, SAP
skupaj
sredstva
sredstva
plasmaji
obratna
plasmaji
obratna
sredstva
sredstva
8
1
100,00
7,47
13,86
12,37
10,19
9,66
46.45
1. BiH
100,00
5,29
10,36
11,11
9,56
7,73
55,95
2. Črna gora
100,00
7,97
11,92
13,88
12,72
12,67
40,84
3. Hrvatska
100,00
3,19
11,88
14,78
16,14
8,21
45,80
4. Makedonija
100,00
9,54
15,38
13,14
13,57
13,58
34,79
5. Slovenija
100,00
9,38
14,36
14,80
12,97
12,03
36.46
6. Srbija izven SAP
100,00
3,68
11,67
12,27
13,70
10,27
48,41
7. SAP Kosovo
100,00
7,51
11,33
12,82
12,48
13,19
42,67
8. SAP Vojvodina
100,00
7,98
13,19
13,59
12,66
11,85
40,73
Skupaj:
supaj.
"
■ ■'—
—
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6. Viri, iz katerih so organizacije združenega dela s področja gospodarstva zagotavljale sredstva, so po območjih republik in
mrd dinavtonomnih pokrajin s stanjem na dan 31. decembra 1982 znašali:
-- mrd
din Viri
sredstev
Viri
drugih
Viri drugih
Trajni in Kratkoročni viri
Območje SR, SAP
skupaj
sredstev
obratnih
dolgoročni viri
sredstev
6
1.487.2
123,0
240,6
268,6
854,8
1. BiH
279,9
18,2
35,5
50,5
175.6
2. Črna gora
2.585.0
248.3
335,9
558,0
1.442,6
3. Hrvatska
593,9
25,2
103,4
136,9
328,3
4. Makedonija
1.618.3
157,0
287,0
309,5
864.7
5. Slovenija
2.479,2
259.4
393,8
518,3
1.307,4
6. Srbija izven SAP
233,1
11,4
40,9
40,5
140,3
7. Kosovo
1.187,9
93,2
149,4
233,9
711,1
8. Vojvodina
10.464,9
936,1
1.586,9
2.116,6
5.825,1
Skupaj:

7. Organizacije združenega dela s področja gospodarstva so na območjih posameznih republik in avtonomnih pokrajin s
stanjem na dan 31. decembra 1982 zagotavljale trajna obratna sredstva iz tehle virov:
'
- mrd din Zagotovitev trajnih obratnih sredstev
Območje SR, SAP
Trajna iz trajnih in iz kratkoroč.
izdrugih
Struktura virov
obratna
dolgoroč.
virov
obratnih"
sredstva.
virov
sredstev
3:2
4:2
5:2
8
1. BiH
151.5
20,3
84,6
46.5
13,4
55,9
30.7
2. Črna gora
26.7
0,8
19,4
6,4
3,1
72,6
24,3
3. Hrvatska
328,8
59,3
199,1
70,4
18.0
60,5
21.5
4. Makedonija
95.8
7,5
49,1
39,2
7,8
51,3
40,9
5. Slovenija
219.6
81,9
96,9
40,7
37,3
44,1
18.6
6. Srbija izven območij SAP
321,6
105,5
151,3
64.6
32.8
47.0
20,2
7. Kosovo
31.9
3,4
12,3
16,1
10.9
38,5
50,6
8. Vojvodina
148,2
47,6
81,6
18,9
32.1
55.1
12.8
Skupaj:
1.324,5
326,6
694,6
303,1
24,7
52,4
22,9
II. Zagotavljanje in uporaba obratnih sredstev v
organizacijah združenega dela na področju
družbenih dejavnosti
1. Za organizacije združenega dela s področja družbenih
dejavnosti se dajejo podatki o vredndsti in strukturi celotnih
sredstev in virov teh sredstev za vse te organizacije in njihove
skupnosti samo s stanjem na dan 31. decembra 1982, in sicer
zato, ker te organizacije, če jih pogledamo skupaj, zagotavljajo trajna obratna sredstva iz trajnih in dolgoročnih virov v
skladu z osnutkom zakona. Zato se pri teh organizacijah

problem zagotavljanja trajnih obratnih sredstev ne postavlja
tako kot pri organizacijah združenega dela z gospodarskega
področja.
Podatki so za 12.238 organizacij (skupaj z 869 njihovih
skupnosti), ki so službi družbenega knjigovodstva predložile
zaključni račun za leto 1982.
2. Vrednost celotnih sredstev po posameznih oblikah oziroma virov sredstev po posameznih virih, kot so celotna
sredstva oziroma viri sredstev, razvrščeni v osnutku zakona
oziroma v osnutku pravilnika, s stanjem na dan 31. decembra
1982 je znašala:
- mio din Sredstva
Viri sredstev
Presežek vi rov Pri manj kljaj vi rov

1
1. Osnovna sredstva ■
2. Dolgoročni plasmaji
3. Trajna obratna sredstva
4. Kratkoročni plasma
5. Druga obratna sredstva
6. Druga sredstva
Skupaj:

504.269
23.491
29.812
27.689
69.263
95.258
749.782

če primerjamo celotne trajne in dolgoročne vire sredstev
(podatki pod zap. št. 1 do 3 iz stolpca 3), t. j. znesek 569.178
milijonov dinarjev, s sredstvi, ki jih je treba po osnutku zakona
zagotoviti iz teh virov (osnovna sredstva, dolgoročni plasmaji
in trajna obratna sredstva), t. j. znesek 557.572 milijonov
dinarjev, lahko sklepamo, da so ti viri za 11.606 milijonov
dinarjev večji. To potrjuje prejšnjo ugotovitev, da problem v
zvezi z zagotavljanjem trajnih obratnih sredstev ni pri vseh
organizacijah tak kot pri gospodarskih organizacijah združenega dela.
Verjetno bodo tudi med temi organizacijami posamezni
primeri, ko se trajna obratna sredstva ne bodo zagotovila iz
trajnih in dolgoročnih virov v začetku uporabe zakona, ki'naj
bi ga sprejeli, tako da bodo te organizacije te manjkajoče vire
zagotavljale iz kratkoročnih virov in iz virov drugih obratnih
sredstev.
V prilogi tega gradiva so na obrazcu TOS podatki tudi za te
organizacije, iz katerih je mogoče podrobno ugotoviti strukturo vsake posamezne oblike sredstev in njihovih virov.
III. Kratek pregled metodologije prikazovanja
in ugotavljanja podatkov o koeficientu
obračanja obratnih sredstev
Kot smo že na začetku poudarili, je odbor za kreditnomonetarni sistem Zbora republik in pokrajin pri obravnavi
predloga za izdajo zakona sklenil med drugim, naj zvezni
sekretariat za finance pošlje Skupščini SFRJ predlog metodologije prikazovanja in računanja podatkov o koeficientu obračanja obratnih sredstev.
Koeficient obračanja obratnih sredstev je v zadnjih letih v
14

559.948
3.682
5.548
31.806
42.348
106.450
749.782

55.679
4.117
11.192
70.988

19.809
24.264
26.915
70.988

središču pozornosti ravno zaradi tega, ker kaže ta kazalec po
podatkih, ki jih objavlja Služba družbenega knjigovodstva
Jugoslavije, nizko raven obračanja obratnih sredstev in ker
ima njegovo gibanje tendenco upadanja.
V ocenah o učinkovitosti uporabe obratnih sredstev je posebej naveden podatek, da se je ta koeficient v letu 1973
zmanjšal s 4,34, kolikor je znašal leta 1972, na 2,93, ob koncu
leta 1982 pa se je zmanjšal na 2,29.
Zvezni sekretariat za finance je raziskal vzroke, zakaj se je
koeficient obračanja obratnih sredstev zmanjšal in zakaj se še
nadalje nenehno zmanjšuje, in pokazalo se je, da so ti vzroki v
glavnem metodološki ter da na podlagi tega kazalca ni mogoče sklepati, da gre resnično za zmanjšanje učinkovitosti
uporabe obratnih sredstev. Temu v prid navaja:
1. Koeficient obračanja obratnih sredstev v letu 1973 se je
drastično zmanjšal zaradi spremembe v metodologiji prikazovanja povprečja uporabljenih obratnih sredstev, kar je razvidno iz definicije teh sredstev v publikaciji službe družbenega
knjigovodstva: podatki iz zaključnih računov organizacij
združenega dela za leto 1972 in take publikacije za leto 1973,
Definicija povprečno uporabljenih obratnih
sredstev za leto 1972
»Povprečna uporaba obratnih sredstev je znesek povprečno uporabljenih obratnih sredstev, ki se ugotovi tako, da
se seštevek stanj na začetku vsakega meseca in ob koncu leta
(31. decembra) kontov skupine 90 (dolgoročni viri poslovnih
sredstev) in kontov skupine 91 (kratkoročni viri poslovnih
sredstev) deli s številom mesecev plus 1 oziroma s številom
poročevalec

stanja v obračunu, tako dobljeni znesek pa zmanjša za znesek, prikazan pod zaporedno številko 235 (povprečna uporaba osnovnih sredstev), ter za ustrezni povprečni znesek
kontov skupine 03 (osnovna sredstva v pripravi), ugotovljen
na enak način. Tako dobljeni znesek je treba povečati za
povprečen znesek sredstev, uporabljenih za obratne namene
iz rezervnega sklada (del kontov 050 in 051), sklada skupne
porabe (del konta 080) in drugih skladov (del konta 070).«
Definicija povprečno uporabljenih obratnih
sredstev za leto 1973
»Povprečna uporaba obratnih sredstev je znesek povprečno uporabljenih obratnih sredstev, ki se ugotovi tako, da
se seštevek dolgovnih saldov na začetku vsakega meseca in
na koncu leta kontov skupine 10 (denarna sredstva), kontov
skupine 12 (terjatve iz poslovnih odnosov), kontov skupine 13
(obračunane pogodbene obveznosti iz dohodka), kontov skupine 14 (obračunane zakonske obveznosti iz dohodka), kontov skupine 15 (obračunani osebni dohodki in drugi osebni
prejemki), kontov skupin 31 in 36 (material in drobni inventar),
kontov skupin 60, 63 in 66 (proizvodnja, lastni proizvodi,
gotovi proizvodi in trgovsko blago), povečan za znesek predujmov, danih dobaviteljem s kontov skupine 22, in zmanjšal
za vsoto mesečnih terjatvenih saldov s kontov 127,129 in 800,
deli s številom mesecev plus 1 oziroma s številom stanj v
obračunu«.
Razlika je torej nastala zaradi tega, ker so se v letu 1972
povprečno uporabljena obratna sredstva ugotavljala na podlagi povprečnega stanja dolgoročnih in kratkoročnih virov
sredstev po odbitku povprečno uporabljenih osnovnih sredstev, v letu 1973 pa so se povprečno uporabljena obratna
sredstva ugotavljala na podlagi stanja poslovnih sredstev v
aktivi bilanc. Za to je bilo v povprečju v letu 1973 porabljenih
za 85% več obratnih sredstev kot v letu 1972, celotni prihodek
pa se je povečal samo za 25%, tako da se je tudi koeficient
obračanja kot razmerje celotnega prihodka in povprečno
uporabljenih obratnih sredstev pojavno ali nominalno drastično zmanjšal, kar pa dejansko ni bilo mogoče.
2. Koeficient obračanja obratnih sredstev je predpisan kot
eden izmed kazalcev v odloku o kazalcih za izkazovanje
rezultatov dela delavcev in poslovanja temeljne organizacije
združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 8/78), ki ga je izdal
Zvezni izvršni svet na podlagi pooblastila iz prvega odstavka
143. člena zakona o združenem delu, le da se ta izračuna kot
razmerje med celotnim prihodkom in povprečno uporabljenimi obratnimi sredstvi.
Na podlagi 228. člena zakona o združenem delu so obratna

sredstva v predpisih o knjigovodstvu, ki so bili sprejeti v
začetku leta 1977, ter v veljavnih predpisih (pravilnik o vsebini
posameznih postavk v obrazcih periodičnega obračuna in
zaključnega računa, o načinu pošiljanja periodičnega obračuna in zaključnega računa ter o podatkih in dokumentaciji,
ki jih je treba poslati skupaj s periodičnim obračunom in
zaključnim računom za organizacije združenega dela - Uradni list SFRJ, št. 12/81 in 34/81) definirana kot poslovna
sredstva, zmanjšana za osnovna sredstva.
Tako definirana obratna sredstva zajemajo tudi dolgoročne
plasmaje. Glede na to, da dolgoročni plasmaji obsegajo tudi
obvezna posojila, od katerih so največja postavka posojila
gospodarsko manj razvitim republikam in SAP Kosovo, in pri
katerih se zaradi načina odplačila kaže tendenca stalne rasti
(v prvih treh letih se ne odplačujejo, odplačujejo pa se za
naslednjih 12 let), povzroča ta postavka obratnih sredstev
stagnacijo oziroma upadanje koeficienta obračanja obratnih
sredstev.
Ravno tako deluje tudi porast medsebojnega kreditiranja in
Združevanja sredstev med temeljnimi organizacijami v sestavi
delovne organizacije in širše, kar pomnožuje bilančno aktivo
in pasivo.
Tudi drugi pomemben razlog za pojavno zmanjševanje koeficienta obračanja obratnih sredstev je metodološki, nanaša
pa se na neprimerljivost podatkov o ustvarjenem celotnem
prihodku, ta pa je posledica prehoda na skupni prihodek in
ugotavljanje celotnega prihodka v višini deleža v skupnem
prihodku. V tem primeru se namreč zmanjšujejo celotni prihodek in stroški, ki se plačujejo iz celotnega prihodka v
enakem znesku, dočim se v kupoprodajnih odnosih multiplicirajo tudi celoten prihodek in stroški.
3. Zaradi navedenih razlogov bi morali pri spremembi metodologije izračunavanja tega kazalca zagotoviti podatke po
novi metodologiji ter za predhodno zaželjeno obdobje, najmanj pa za predhodnje leto.
Glede predloga, da se predpiše metodologija izračunavanja
koeficienta obračanja obratnih sredstev oziroma da se sedanja metodologija spremeni, pripominjamo, da je bil odlok, v
katerem je predpisan ta kazalec, sprejet po poprej dobljenem
mnenju Zveze sindikatov Jugoslavije in Gospodarske zbornice Jugoslavije.
Ker je ta problematika zahtevna, so nujno potrebna širša
posvetovanja, ne samo z navedenima organizacijama, ampak
tudi z drugimi zveznimi organi in organizacijami.
Menimo, da bomo z zgornjim prikazom odpravili nekatere
dvome in nejasnosti, ki so bili v dosedanji razpravi v zvezi s
tem kazalcem.

Organizacije združenega dela s področja gospodarstva
(organizacija združenega dela)
OSNUTEK
Obrazec TOS
OBRAČUN
obratnih sredstev in virov obratnih sredstev s stanjem na dan 31. XII. 1982
Zap.
št.

1
2
3
4
5

Postavka

I. Osnovna sredstva
a) Sredstva
Osnovna sredstva v uporabi po sedanji vrednosti
Osnovna sredstva v pri pravi
Trajno neuporabna osnovna sredstva in ustavljene investicije
Razmejene negativne tečajne razlike na podlagi zadolžitev
za osnovna sredstva
Skupaj (zap. št. 1 do 4)
b) Viri sredstev
Trajni viri poslovnih sredstev

poročevalec

Številka konta oziroma
skupine kontov

00 minus 02
01
090 minus 091
092
del 193 minus
del 293

- mio din Znesek

3,497.572
622.594
5.039
2.165
134.638
4,262.008

900,902, 965

3,858.161
15

7

Dolgoročno združena in vložena sredstva za osnovna sredstva

8

Dolgoročni krediti za osnovna sredstva

9
10
11
12

13
14
15
16

Kratkoročni krediti za osnovna sredstva
Sku paj (zap. št. 6 do 9)
Presežek virov sredstev (zap. št. 10 minus zap. št. 5 = zap. št. 18)
Pri manj kljaj vi rov sredstev (zap. št. 5 minus zap. št. 10)
II. Obratna sredstva
1. Dolgoročni plasmaji
a) Sredstva
Terjatve za dolgoročne plasmaje

18
19

Nepokrite in pokrite izgube
Dvomljive in sporne terjatve
Razlika med razmejenimi negativnimi in pozitivnimi tečajnimi razlikami na
podlagi dolgoročnih plasmajev
Skupaj (zap. št. 13 do 16)
b) Viri sredstev
Del poslovnega sklada (zap. št. 11)
Dolgoročno združena in vložena sredstva za obratna sredstva

20

Dolgoročni krediti za obratna sredstva

17

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
18

deli kontov 266, 267 in 273
in deli kontov skupine 91
deli kontov 263 in 272 in
konti 920,921,922 in 926
930, 931 in 932
1,030.091

03, 04, 163, 164,166,167,
172 in 173
095, 096 in 097
093 minus 094
del 193 minus del 293

1,112.696
119.695
7.600
1,239.991

deli kontov 266 in 267 in
deli kontov skupine 91
deli kontov 263, 272 in 273
in konti 923,924 in 925
909
264, 928 in 938
del 293 minus
del 193

Del poslovnega sklada, ki se uporablja za kritje izgub
Krediti za sanacijo
Razlika med razmejenimi pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami na
podlagi dolgoročnih plasmajev
Skupaj (zap. št. 18 do 23)
Prešežek virov sredstev (zap. št. 24 minus zap. št. 17 = zap. št. 32)
Primanjkljaj virov sredstev (zap. št. 17 minus zap. št. 24)
2. Trajna obratna sredstva
a) Sredstva
Surovine in material, droben inventar in embalaža
31, 35 in 36
Proizvodnja in gotovi proizvodi
60 in 63
Blago
66
Razmejeni osebni dohodki in drugi izdatki iz dohodka na podlagi zalog
18
Skupaj (zap. št. 27 do 30)
b) Viri sredstev
Del trajnih in dolgoročnih virov za obratna sredstva (zap. št. 25)
Sredstva, odstopljena v trajno uporabo
901
Skupaj (zap. št. 32 in 33)
Presežek trajnih in dolgoročnih virov (zap. št. 34 minus zap. št. 12, 26 in 31)
Primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov obratnih sredstev (zap. št. 12, 26 in 31
minus zap. št. 34)
Kratkoročni viri obratnih sredstev, ki se uporabljajo za trajna obratna sredstva
(stanje na dan 31. decembra 1983
dinarjev)
Viri drugih obratnih sredstev, ki se uporabljajo za trajna obratna sredstva
stanje na dan 31. decembra 1983
dinarjev)
Primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov, ki ni zagotovljen iz kratkoročnih virov
(zap. št. 36 minus zap. št. 37)
Primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov, ki ni zagotovljen iz kratkoročnih virov
in iz virov drugih obratnih sredstev (zap. št. 36 minus zap. št. 37 in 38)
3. Kratkoročni plasmaji
a) Sredstva
Terjatve za kratkoročne plasmaje
15, 162, 165 in 171
Terjatve za predujme
130
Devizni račun
102
Vrednostni papirji
11
Razlika med razmejenimi negativnimi in pozitivnimi tečajnimi razlikami na
del 193 minus
podlagi kratkoročnih plasmajev
del 293
Skupaj (zap. št. 41 do 45)
b) Viri sredstev
Presežek virov trajnih obratnih sredstev (zap. št. 35)
Del čistega dohodka, ki se uporablja za obratna sredstva
878 in 88
Kratkoročno združena in vložena sredstva
del 273, konto 265 in konti
skupine 94
Kratkoročni krediti
262, 271,933, 934 in 935
Obveznosti na podlagi men
211
Obveznosti za predujme
230
Denarna sredstva rezerv, solidarnosti in drugih skladov na žiro računu
del konta 238

1,030.091
308.337
79.876
73.183
37.434
1,528.921
288.930

587.597
367.389
341.176
28.364
1,324.526
288.930
34.255
323.185
1,001.341
694.745
306.596
306.596

492.637
305.694
114,352
509.635
1,422.318

114.005
963.765
510.613
428.244
100.436
poročevalec

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

del 293 minus
Razlika med razmejenimi pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami na
del 193
podlagi kratkoročnih plasmajev
SkUpaj (zap. št. 47 do 54)
Presežek virov sredstev (zap. št. 55 minus zap. št. 40 in 46)
Primanjkljaj virov sredstev (zap. št. 40 in 46 minus zap. žt. 55)
4. Druga obratna sredstva
Sredstva
Viri sredstev
Presežek virov drugih sredstev
Primanjkljaj virov drugih sredstev
«
Presežek virov drugih obratnih sredstev (zap. št. 59 in 60 minus zap. št. 58 in 61)
Primanjkljaj virov drugih obratnih sredstev (zap. št. 58 in 61 minus zap. št. 59 in
60)
,

2,117.063
694.745
1,380.363
1,586.358
100.437
306.432

REKAPITULACIJA
64 Osnovna sredstva
65 Dolgoročni plasmaji
66 Trajna obratna sredstva
67 Kratkoročni plasmaji
68 Druga obratna sredstva
69 Druga sredstva
70- Skupaj (zap. št. 64 do 69)
Vodja knjigovodstva

Sredstva
4,262.008
1,239.991
1,324.526
1,422.318
1,380.363
835.718
10.464.924

Viri sredstev
5,292.099
498.830
34.255
2,117.227
1,586.358
936.155
10,464.924

Presežek virov
1,030.091
694.909
205.995
100.437
2,031,432

Primanjkljaj virov
741.161
1,290.271

2,031.432
Direktor
OSNUTEK

Organizacije združenega dela družbenih dejavnosti
(organizacija združenega dela)
Obrazec TOS
OBRAČUN
HOQO
obratnih sredstev in virov obratnih sredstev s stanjem na dan 31. XII. 1982
Zap.
št.

1
2
3

5

Postavka

I. Osnovna sredstva
a) Sredstva
Osnovna sredstva v uporabi po sedanji vrednosti
Osnovna sredstva v pripravi
Trajno neuporabna osnovna sredstva in ustavljene investicije

00 minus 02
01
090 minus 091
092
Razmejene negativne tečajne razlike na podlagi zadolžitev za osnovna sredstvadel
Q6i 193 minus

6
7

Skupaj (zap. št. 1 do 4)
b) Viri sredstev
Trajni viri poslovnih sredstev
Dolgoročno združena in vložena sredstva Za osnovna sredstva

8

Dolgoročni krediti za osnovna sredstva

9
10
11
12

13
14
15
16
17

Številka konta oziroma
skupine kontov

Kratkoročni krediti za osnovna sredstva
Skupaj (zap. št. 6 do 9)
Presežek virov sredstev (zap. št. 10 minus št. 5 - zap. št. 18)
Primanjkljaj virov sredstev (zap. št. 5 minus zap. št. 10)
II. Obratna sredstva
1 Dolgoročni plasmaji
a) Sredstva
Terjatve za dolgoročne plasmaje
Nepokrite in pokrite izgube
Dvomljive in sporne terjave
Razlika med razmejenimi negativnimi in pozitivnimi tečajnimi razlikami na
podlagi dolgoročnih plasmajev
Skupaj (zap. št. 13 do 16)
'
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(mio din)
Znesek
v dinarjih

460.308
42.770
309
345
537
504.269

900, 902, 965
deli kontov, 266, 267 in 273
ter deli kontov skupine 91
deli kontov 263 in 272 ter
konti 920, 921, 922 in 926
930, 931 in 932

03,04, 163, 164, 166,167,
172 in 173
095, 096 in 097
093 minus 094
del 193 minus
del 293

526.874
13.631
18.324
1.119
559.948
55.679

21.155
1.568
768
23.491
17

18

b) Viri sredstev
Del poslovnega sklada (zap. št. 11)

19

Dolgoročno združena In vložena sredstva za obratna sredstva

20

Dolgoročni krediti za obratna sredstva

21
22

Del poslovnega sklada, ki se uporablja za kritje izgub
Krediti za sanacijo

24
25
26

Razlika med razmejenimi pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami na
Skupaj (zap. št. 18 do 23)
Presežek virov sredstev (zap. št. 24 minus zap. št. 17= zap. št. 32)
Primanjkljaj virov sredstev (zap. št. 17 minus zap. št. 24)

27
28
29
30
31
~31 2
32
33
34
35
37

deli kontov 266 in 267 ter
deli kontov skupine 91
deli kontov 263, 272 in 273
ter konti 923, 924 in 925
909
264, 928 in 938
del 293 minus
del 193

2. Trajna obratna sredstva
a) Sredstva
Surovine in material, droben inventar in embalaža
Proizvodnja in gotovi proizvodi
Blago
Razmejeni osebni dohodki in drugi izdatki iz dohodka na podlagi zalog
Skupaj (zap. št. 27 do 30)

31, 35 in 36
60 in 63
66
18

b) Viri sredstev
Del trajnih in dolgoročnih virov za obratna sredstva (zap. št. 25)
Sredstva, odstopljena v trajno uporabo
Skupaj (zap. št. 32 in 33)
Presežek trajnih in dolgoročnih virov (zap. št. 34 minus zap. št 12 26 in 31)
m?nTlszapašt 34)'h

d l9 ročnih virov obratn,h

° °

901

55.679

1.932
792
818
140
59.361
35.870

15.132
8.711
. 5.479
490
29.812
35.870
5.548
41.418
11.606

sredstev (zap. št. 12, 26 in 31

38
39
iz
£nih
™
inTv1ro
in
iz virovv drugih
d n!nTnh^t
obratnih^sredstev
°H ?' y(zap.' št. 36 minus
9 zap.
Uen št.
iz kratkoročnih
37 in 38)
virov
ki

40

41
42
43
44
45
46

k l| a

d0

0r č h irOV ki ni za otov

3. Kratkoročni plasmaji
a) Sredstva
Terjatve za kratkoročne plasmaje
Terjatve za predujme
Devizni račun
Vrednostni papirji
Sagi SoTočn!rp^smajeviVnimiP°ZltiVnimi tečajnimi razllkami na
Skupaj (zap. št. 41 do 45)

b) Viri sredstev
47
Presežek virov trajnih obratnih sredstev (zap. št. 35)
48
Del čistega dohodka, ki se uporablja za obratna sredstva
49 BVt Kratkoročno združena in vložena sredstva
50
51
52
53
54

Kratkoročni krediti
Obveznosti na podlagi menic
Obveznosti za predujme
Denarna sredstva rezerv, solidarnosti in drugih skladov na žiro računu
me
razmejenimiplasmajev
pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami
na podlagi °kratkoročnih

55
Skupaj (zap. št. 47 do 54)
56
Presežek virov sredstev (zap. št. 55 minus zap. št 40 in 46)
57
Primanjkljaj virov sredstev (zap. št. 40 in 46 minus zap. št. 55)
noq
4 Druga obratna sredstva
'
58
Sredstva
59
Viri sredstev
60
Presežek virov drugih sredstev
61
Primanjkljaj virov drugih sredstev
62
Presežek virov drugih obratnih sredstev (zap. št. 59 in 60 minus zap št 58 in 61)
63
Primanjkljaj virov drugih obratnih sredstev (zap. št. 58 in 61minCs zap št. 59

18

15, 162, 165 in 171
130
102
11
del 193 minus
del 293

9.964
4.926
1.936
10.863
27.689

878 in 88
del 273, konto 265 in konti
skupine 94
262, 271, 933, 934 in 935
211
230
del konta 238
del 293 minus
del 193

11.606
1.850
7.115
4.288
7.361
11.192
31.806
4.117

69.263
42.348
11.192
38.107

poročeva'oc

REKAPITULACIJA
Osnovna sredstva
Dolgoročni plasmaji
T rajna obratna sredstva
Kratkoročni plasmaji
Druga obratna sredstva
Druga sredstva
70 Skupaj (zap. št. 64 do 69)
Vodja knjigovodstva

Sredstva
504.269
23.491
29.812
27.689
69.263
95.258
749.782

Viri sredstev
559.948
3.682
5.548
31.806
42.348
106.450
749.782

Presežek vi rov
55.679
4.117
11.192
70.988

Pri manj kljaj vi rov
19.809
24.264
26.915
70.988
Direktor
PRILOGA 2

1. člen
Temeljne organizacije združenega dela, delovne organizacije, delovne organizacije v ustanavljanju, začasne temeljne
organizacije združenega dela, kmetijske zadruge, temeljne
zadružne organizacije, temeljne organizacije kooperantov,
delovne organizacije kooperantov, obrtne in druge zadruge,
razen stanovanjskih zadrug (v nadaljnjem besedilu: organizacije združenega dela) sestavljajo obračun obratnih sredstev in
virov obratnih sredstev na način, ki ga določa ta pravilnik.
2. člen
Organizacije združenega dela izdelajo obračun obratnih
sredstev in virov obratnih sredstev na obrazcu TOS- Obračun
obratnih sredstev in virov obratnih sredstev s stanjem na
dan . . . ,%19 . . , ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom
in je njegov sestavni del.
3. člen
Organizacija združenega dela vpiše v obrazec TOS podatke
iz svojega knjigovodstva s stanjem sredstev in virov sredstev
na dan, s katerim sestavlja obrazec TOS.
4. člen
Podatki, vpisani v obrazec TOS s stanjem na koncu poslovnega leta, se morajo ujemati s podatki, vpisanimi v obrazec
Bilanca stanja.
5. člen
Če organizacija združenega dela sestavlja obrazec TOS
med letom s stanjem na zadnji dan v mesecu, mora s tem
stanjem ugotoviti in razporediti skupen prihodek, dohodek in
čisti dohodek, ustvarjen v obdobju od 1. januarja do dneva, s
katerim je sestavila obračun.

ustreznih zaporednih številk iz obrazca TOS in z obrazca
Bilanca stanja, in sicer:
1. V sft'pec »Sredstva«:
- po<S*> :aporedno številko 64 - znesek pod zaporedno številko 5 iz obrazca TOS;
- pod zaporedno številko 65 - znesek pod zaporedno številko 17 iz obrazca TOS;
- pod zaporedno številko 66 - znesek pod zaporedno številko 31 iz obrazca TOS;
- pod zaporedno številko 67 - znesek pod zaporedno številko 46 iz obrazca TOS;
- pod zaporedno številko 68 - znesek pod zaporedno številko 58 iz obrazca TOS;
- pod zaporedno številko 69 se vpiše stanje drugih sredstev
(sredstva rezerv, sredstva solidarnosti in sredstva za druge
namene, sredstva za skupno porabo za stanovanjske potrebe
in sredstva za skupno porabo za druge potrebe) pod zaporedno številko 132 do 161 iz obrazca Bilanca stanja oziroma
ustreznih kontov v knjigovodstvu.
2. V stolpec »Viri sredstev«
- pod zaporedno številko 64 - znesek pod zaporedno številko 10 iz obrazca TOS;
- pod zaporedno številko 65 - znesek pod zaporedno številko 24, zmanjšan za znesek pod zaporedno številko 18 iz
obrazca TOS.
- pod zaporedno številko 66 - znesek pod zaporedno številko 33 iz obrazca TOS;
- pod zaporedno številko 67 - znesek pod zaporedno številko 55 iz obrazca TOS;
- pod zaporedno številko 68 — znesek pod zaporedno številko 59 iz obrazca TOS;
- pod zaporedno številko 69 se vpiše stanje virov drugih
sredstev - seštevek zneskov pod zaporedno številko 257 do
265 in zaporedno številko 267 do 280 iz obrazca Bilanca
stanja oziroma iz ustreznih kontov v knjigovodstvu.
3. V stolpec »Presežek virov« se vpiše razlika med podatki iz
stolpca »Viri sredstev« in podatki iz stolpca »Sredstva«, v
stolpec »Primanjkljaj sredstev« pa se vpiše razlika med podatki iz stolpca »Sredstva« in podatki iz stolpca »Viri sredstev«.
Pod zaporedno številko 70 seštevek v stolpcu »Sredstva«
ustreza seštevku skupne aktive v obrazcu Bilanca stanja,
seštevek v stolpcu »Viri sredstev« pa ustreza seštevku skupne
pasive v obrazcu Bilanca stanja.

6. člen
V 4. stolpec obrazca TOS se vpiše stanje, izkazano v knjigovodstvu na kontih, ki so navedeni v 3. stolpcu, oziroma stanje,
izkazano na analitičnih koritih, odprtih v okviru kontov, navedenih v 3. stolpcu, po postavkah iz 2. stolpca, s tem da se:
1. pod zaporedno številko 48 podatki vpišejo samo v primeru, ko sb obrazec TOS sestavlja med letom;
2. pod zaporedno številko 58 in 59 vpišejo podatki s kontov,
na katerih je izkazano stanje poslovnih sredstev in njihovih
virov, razen kontov navedenih pod zap. št. 1 do 54;
4. pod zaporedno številko 60 vpiše znesek pod zaporedno
številko 69 iz stolpca »Presežek virov-', pod zaporedno številko 61 pa znesek pod zaporedno številko 69 iz stolpca
»Primanjkljaj virov«.
7. člen
V obrazec TOS se v delu za rekapitulacijo podatki vpišejo z

8. člen
V obrazcu TOS, ki se sestavlja s stanjem na dan 31. decembra 1983, se v 4. stolpec pod zaporedno številko 37 in 38
vpišejo naslednji podatki:
1. pod zaporedno številko 37 - razlika med seštevkom
zneskov pod zaporedno številko 12, 26 in 36 ter zneskom pod
zaporedno številko 35, ki pa ne sme biti večja od zneska pod
zaporedno številko 56.
2. pod zaporedno številko 38 — razlika med seštevkom
zneskov pod zaporedno številko 12, 26 in 36 ter seštevkom
zneskov pod zaporedno številko 35 in 37, ki pa ne sme biti
večja od zneska pod zaporedno številko 60.
V obdobju od 1. januarja 1984 do 31. decembra 1988 se pod
zaporedno številko 37 in 38 v 2. stolpec vpisuje znesek kratkoročnih virov obratnih sredstev oziroma znesek virov drugih
obratnih sredstev, ki so se uporabljali za trajna obratna sred-

Na podlagi 11. člena zakona o razpolaganju i obratnimi
sredstvi v organizacijah združenega dela (Uradni list SFRJ,
št. . . ■ ) predpisuje zvezni sekretar za finance
PRAVILNIK
o sestavljanju obračuna obratnih sredstev in
virov obratnih sredstev

poročevalec
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stvći na dan 31. decembra 1983, v 4. stolpec pa znesek iz 2.
stolpca, zmanjšan v skladu z drugim odstavkom 17. člena
zakona.
9. člen
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije bo prilagodila obrazec TOS avtomatski obdelavi podatkov.
10. člen
V obrazec TOS se podatki vpisujejo v dinarjih brez par.

11. člen
Organizacija združenega dela pošilja obrazec TOS v dveh
izvodih pristojni službi družbenega knjigovodstva v rokih, ki
jih določa zakon.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ.
ZVEZNI SEKRETAR ZA FINANCE
Jože Florjančtč

(organizacija združenega dela)

Obrazec TOS

OBRAČUN
obratnih sredstev in virov obratnih sredstev s stanjem na dan

Zap.
št.

1
2
3
*4

Postavka
I Osnovna sredstva
a) Sredstva
Osnovna sredstva v uporabi po sedanji vrednosti
Osnovna sredstva v pripravi
Trajno neuporabna osnovna sredstva in ustavljene investicije

6
7

Razmejene negativne tečajne razlike na podlagi zadolžitev
za osnovna sredstva
Skupaj (zap. št. 1 do 4)
b) Viri sredstev
Trajni viri poslovnih sredstev
Dolgoročno združena in vložena sredstva za osnovna sredstva

8

Dolgoročni krediti za osnovna sredstva

5

9
10
11
12
13
14
15
16

Kratkoročni krediti za osnovna sredstva
Skupaj (zap. št. 6 do 9)
Presežek virov sredstev (zap. št. 10 minus zap. št. 5 = zap št 18)
Primanjkljaj virov sredstev (zap. št. 5 minus zap. št 10)
II. Obratna sredstva
1. Dolgoročni plasmaji
a) Sredstva
Terjatve za dolgoročne plasmaje *

18
19

Nepokrite in pokrite izgube
Dvomljive in sporne terjatve
Ra ka e d
?!' ™ . razmejenimi negativnimi in pozitivnimi tečajnimi razlikami na
podlagi dolgoročnih plasmajev
Skupaj (zap. št.-13 do 16)
b) viri sredstev
Del poslovnega sklada (zap. št. 11)
Dolgoročno združena in vložena sredstva za obratna sredstva

20

Dolgoročni krediti za obratna sredstva

21
22
23

Del poslovnega sklada, ki se uporablja za kritje izgub 909
Krediti za sanacijo

17

24
25
26

SSS ™go%Sp,«rSli,nlmi ln neo*1imimi «*""*™
Skupaj (zap. št. 18 do 23)
Presežek virov sredstev (zap. št. 24 minus zap. št. 17 = zap št 32)
Primanjkljaj virov sredstev (zap. št. 17 minus zap. št. 24)

27
28
29
30
31

2 Trajna obratna sredstva
a) Sredstva
Surovine in material, droben inventar in embalaža
Proizvodnja in gotovi proizvodi
Blago
Razmejeni osebni dohodki in drugi izdatki iz dohodka na podlagi zaloq
Skupaj (zap. št. 27 do 30)
k
a
a

Številka konta oziroma
skupine kontov

Znesek v
dinarjih

00 minus 02
01
090 minus 091
092
del 193 minus
del 293
900, 902, 965
deli koritov 266, 267 in 273
ter deli kontov skupine 91
deli kontov 263 in 272 konti
920, 921, 922 in 926
930,931 in 932

03, 04,163,164, 166, 167,
172 in 173
095, 096 in 097
093 minus 094
del 193 minus
del 293

deli kontov 266 in 267 ter
deli kontov skupine 91
deli kontov 263, 272 in 273
in konti 923, 924 in 925
264, 928 in 938
del 293 minus
del 193

31, 35 in 36
60 in 63
66
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32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46

b) Viri sredstev
Del trajnih in dolgoročnih virov za obratna sredstva (zap. št. 25)
!
Sredstva, odstopljena v trajno uporabo
Skupaj (zap. žt. 32 in 33)
Presežek trajnih in dolgoročnih virov (zap. št. 34 minus zap. št. 12, 26 in 31)
Primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov obratnih sredstev (zap. št. 12, 26 in 31
minus zap. št. 34)
Kratkoročni viri obratnih sredstev, ki se uporabljajo za trana obratna sredstva
(stanje na dan 31. decembra 1983
dinarjev)
Viri drugih obratnih sredstev, ki se uporabljajo za trajna obratna sredstva
(stanje na dan 31. decembra 1983
dinarjev)
Primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov, ki ni zagotovljen iz kratkoročnih virov
(zap. št. 36 minus zap. št. 37)
Primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov, ki ni zagotovljen iz kratkoročnih virov
in iz virov drugih obratnih sredstev (zap. št. 36 minus zap. št. 37 in 38)
3 Kratkoročni plasmaji
a) Sredstva
15,162,165 in 171
Terjatve za kratkoročne plasmaje
130
Terjatve za predujme
102
Devizni račun
11
Vrednostni papirji
del 193 minus; del 293
Razlika med razmejenimi negativnimi in pozitivnimi tečajnimi razlikami na
i
podlagi kratkoročnih plasmajev
Skupaj (zap. št. 41 do 45)
b) Viri sredstev
Presežek virov trajnih obratnih sredstev (zap. št. 35)
Del čistega dohodka, ki se uporablja za obratna sredstva
Kratkoročno združena in vložena sredstva

878 in 88
del 273, konto 265 in konti
skupine 94
262, 271,933,934, in 935
211
230
de! konta 238
del 293 minus del 193

Kratkoročni krediti
Obveznosti na podlagi menic
Obveznosti za predujme
Denarna sredstva rezerv, solidarnosti in drugih skladov na žiro računu
Razlika med razmejenimi pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami na
podlagi kratkoročnih plasmajev
Skupaj (zap. št. 47 do 54)
Presežek virov sredstev (zap. št. 55 minus zap. št. 40 in 46)
Primanjkljaj virov sredstev (zap. št. 40 in 46 minus zap. št. 55)
4. Druga obratna sredstva
Sredstva
Viri sredstev
Presežek virov drugih sredstev
Primanjkljaj virov drugih sredstev
Presežek virov drugih obratnih sredstev (zap. št. 59 in 60 minus zap. št. 08 in 61)
Primanjkljaj virov drugih obratnih sredstev (zap. št. 58 in 61 minus zap. št. 59 in
60)
REKAPITULACIJA
"
64 Osnovna sredstva
65 Dolgoročni plasmaji
66 Trajna obratna sredstva
67 Kratkoročni plasmaji
68 Druga obratna sredstva
69 Druga sredstva
70 Skupaj (zap. št. 64 do 69)
Vodja knjigovodstva:
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Sredstva

Viri sredstev

Presežek virov

Primanjkljaj virov
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o

ugotavljanju

prihodka

in

razporejanju

in dohodka ter o

razporejanju

prihodka

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
a

iZda
lToPa°d,T azaustave
>° tega zakona

J:l
je 3. točka prvega
podelavcev
kateri federacija
po
zveznihh organih, ureja temeljneSFRJ,
pravice
v združenem
delu, s katerimi se zagotavlja njihov z ustavo SFRJ določen
položaj v samoupravnih in družbenoekonomskih odnosih in
temeljne pravice in obveznosti organizacij združenega dela
^am°upravn'h°r9anizacij in skupnosti in družbenopolitičnih
skupnosti glede sredstev v družbeni lastnini.
Za izdajo tega zakona je pristojen po 3. točki 285. člena
ustave SFRJ Zvezni zbor Skupščine SFRJ.
II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba z
zakonom urediti, in cilji, ki jih želimo doseči
Z k
• dohodka
? 2? °jestavljanju
in razporejanju
prihodka
in
bil izdan decembra
1977 incelotnega
se uporablja
od 1
januarja 1978. Nov obračunski sistem oziroma spremembe v
obračunskem sistemu, ki se nanašajo na ugotavljanje celotnega prihodka, pa so opravljene z zakonom o ugotavljanju in
obračunavanju celotnega prihodka v temeljnih organizacijah
združenega dela in z zakonom o zavarovanju plačil med
uporabniki družbenih sredstev, ki sta bila izdana v decembru

S spremembami v obračunskem sistemu, ki se je uporabljal
do konca leta 1975, je bilo treba odpraviti vzroke, ki so bili
ugodni za ustvarjanje nepokrite porabe, kar je privedlo do
naraščanja nelikvidnosti.
z
na
zd
rŽ/7Kdm*'?-,
,i!Z?je
ruženem
delu tvarina
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glavne rešitve ki se nanašajo na ugotavljanje in razporejanje
celotnega prihodka in dohodka in čistega dohodka, ter so
podrobneje urejena druga pomembna vprašanja, ki se nanaša
, '° "f ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in
dohodka, ki jih ne vsebuje zakon o združenem delu.
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bile precizirane nekatere določbe zakona in da bi se zakon
lažje uporabljal.
Na podlagi te analize, predlogov, mnenj, sugestij in stališč
ki so jih sprejela delovna telesa Skupščine SFRJ, je bil na seji
Zveznega zbora dne 29. oktobra 1980 sprejet sedanji zakon o
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka.
Ta zakon se je začel uporabljati 1. januarja 1981.
2. V dokumentih Komisije zveznih družbenih svetov za
probleme ekonomske stabilizacije so v izhodiščih dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije v »Protiinflacijskem
programu« m v -Elementih politike in sistema ekonomskih
odnosov s tujino«, zlasti pa v dokumentih »Prilagajanje gospodarskega sisema zahtevam stabilizacije« in v •>Sklepnem
delu dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije« dane
ocene sedanjega stanja na področju celotnega prihodka, dohodna, čistega dohodka in njegovega razporejanja ter cilji in
ukrepi, ki jih je treba izvajati v skladu z opredelitvami, postavljenimi v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije na
tem področju. Za nekatera teh vprašanj, čeprav niso izvršilna
so dane ocene m predlogi za dograditev obračunskega sistema in celotnega prihodka tudi v gradivu »Predlog stališč v
zvezi s sistemom obračunavanja celotnega prihodka in dohodka«, ki ga je pripravila delovna skupina zveznih družbenih
svetov, ustanovljena za izdelavo predloga stališč s tega področja, in v osnutku mnenj in stališč, ki je pripravljen na
podlagi razprave, ki je tekla o »Predlogu stališč« na skupni
seji družbenih svetov dne 11. julija 1983.
Komisija za pripravo zakona o ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka je pri pripravi predloga za
izdajo zakona izhajala iz ocen in stališč, ki jih vsebujejo
dokumenti dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije,
s tem da je to področje tudi širše analizirala, in je na podlagi
tega predlagala določene cilje in ukrepe, s katerimi je treba
zagotoviti uresničevanje teh ciljev.
3. Veljavni zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega
prihodka in dohodka (v nadaljnjem besedilu: zakon) ureja:
- ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela, kmetijskih zadrugah, temeljnih zadružnih organizacijah, temeljnih kooperantskih organizacijah, obrtnih in
drugih zadrugah in pogodbenih organizacijah združenega
dela ter v delovnih skupnostih:
- ugotavljanje in razporejanje skupnega prihodka in skupnega dohodka v organizacijah in skupnostih, v katerih se ta
prihodek oziroma dohodek ustvarja:
- ugotavljanje prihodka v bankah in drugih finančnih organizacijah ter skupnostih premoženjskega in osebnega zavarovanja oziroma v rizičnih skupnostih;
- ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka, dohodka m čistega dohodka oziroma prihodka za organizacije
in delovne enote v tujini.
S tem zakonom in tudi z drugim zveznim zakonom pa ni
urejen način ugotavljanja in razporejanja prihodka pri drugih
uporabnikih družbenih sredstev, kot so: samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti; organi, organizacije in skladi družbenopolitičnih skupnosti; družbenopolitične in druge družbene organizacije; krajevne skupnosti in druge družbene pravne osebe. Zaradi tega
so pri ugotavljanju in razporejanju prihodka v teh organizacijah in skupnostih različno ravnali, kar je omogočalo, da so
navedene organizacije in skupnosti pri razpolaganju z druž-
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benimi sredstvi ravnale mimo načel, ki so določene za organizacije združenega dela, tako glede načina ugotavljanja prihodka kot tudi glede nadomeščanja materialnih stroškov in
uporabe sredstev za investicije, kar je bilo tudi povezano z
izdajo intervencijskih zakonov za omejitev investicijske in
druge porabe pri teh organizacijah in skupnostih.
Zaradi teh razlogov je ocenjeno in tudi predlagano, da je
nujno s tem zakonom urediti način ugotavljanja in razporejanja prihodka tudi v teh organizacijah in skupnostih, da bi bil
zagotovljen enak položaj vsem uporabnikom družbenih sredstev v skladu z ustavo SFRJ.
...
4. Po veljavnem zakonu ugotavlja temeljna organizacija
združenega dela celotni prihodek iz realiziranih prihodkov, ki
jih ustvari: s prodajo proizvodov in storitev na domačem in
tujem trgu oziroma v okviru organizacije združenega dela; z
udeležbo pri skupno ustvarjenem prihodku oziroma skupno
ustvarjenem dohodku na podlagi združevanja dela in sredstev; s svobodno menjavo dela; s kompenzacijami, regresi,
premijami, dotacijami in na drugih podlagah, določenih z
zakonom ali s samoupravnim sporazumom oziroma s pogodbo v skladu z zakonom, pod pogojem, da so ti prihodki
ustvarjeni do zadnjega dne obračunskega obdobja.
Poleg tega se celotni prihodek ugotavlja tudi na podlagi
uporabe lastnih proizvodov, blaga in storitev za investicije in
za skupno porabo, na podlagi prirastka osnovne črede ter na
podlagi uporabe lastnih proizvodov, blaga in storitev za druge
namene, ki imajo značaj končne porabe v temeljni organizaciji.
Da bi bil celotni prihodek na navedenih podlagah ugotovljen v obračunskem obdobju, mora biti v tem obračunskem
obdobju med drugim prihodek realiziran ali izkazan v terjatvi,
ki je zavarovana ali vsebovana v predpisanih instrumentih za
zavarovanje plačil.
Ker se je med tem časom tudi v drugih zveznih zakonih
razširil način poravnave medsebojnih obveznosti in terjatev
med uporabniki družbenih sredstev, se je pokazalo, da je
treba s tem zakonom urediti ugotavljanje celotnega prihodka
tudi v teh primerih. Zaradi tega je predlagano, da se celotni
prihodek ugotavlja tudi na podlagi obračuna, opravljenega
prek internih računov v delovni organizaciji oziroma sestavljeni organizaciji združenega dela; na podlagi opravljenega
pobota (kompenzacije) in na podlagi denarnih zneskov, ki jih
vsebujejo čeki Narodne banke Jugoslavije, ki se glasijo na
dinarje, izvirajo pa iz prodaje deviz, in čeki občanov, trasirani
na banko za prodajo proizvodov, blaga in storitev. Na ta način
se določbe tega zakona uskladijo s spremembami m dopolnitvami v zakonu o združenem delu, v zakonu o službi družbenega knjigovodstva in zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema ter z zakonom o opravljanju menjalniških poslov.
5. Po določbah veljavnega zakona se na podlagi pozitivnih
tečajnih razlik celotni prihodek ugotavlja za terjatve v devizah, če se izplačajo na devizni račun in na podlagi spremembe tečaja tuje valute v devize, ki so na deviznem računu.
Ta rešitev je v skladu z določbam/ sedanjega zakona, ki
urejajo nadomeščanje negativnih tečajnih razlik. Negativne
tečajne razlike se namreč nadomestijo v trenutku, ko obveznost v devizah zapade v plačilo oziroma ko se izvrši plačilo.
Dokler se terjatev ne realizira oziroma obveznost v devizah ne
zapade v plačilo, se obračunane negativne in pozitivne tečajne razlike časovno razmejujejo.
Izhajajoč iz opredelitve, da se materialni stroški in drugi
izdatki nadomeščajo iz celotnega prihodka v obdobju, na
katero se nanašajo, oziroma v katerem so nastali, je mnenje,
da je treba tudi negativne tečajne razlike nadomeščati iz
celotnega prihodka v obdobju, v katerem so nastale, kajti
sedanja rešitev je glede časovne razmejitve svojevrstna oblika
razmejene izgube. Sprejeta opredelitev, da se negativne tečajne razlike nadomeščajo v obdobju, v katerem so nastale, je
povezana s tem, da se pozitivne tečajne razlike vračunavajo v
celotni prihodek v obdobju, v katerem so nastale. Vračunavanje pozitivnih tečajnih razlik v celotni prihodek ne bo privedlo
do povečanja dohodka na tej podlagi, ker je znesek negativnih tečajnih razlik nekajkrat večji od zneska pozitivnih tečajnih razlik, če pa bi tudi prišlo do povečanja dohodka na tej
podlagi, je v tem zakonu predlagano, da se ta del dohodka
razporedi za trajna obratna sredstva. Po podatkih iz zaključnih računov organizacij združenega dela s področja gospoporočevalec

darstva znašajo za leto 1982 razmejene pozitivne tečajne
razlike 37,4 negativne pa 134,6 milijarde dinarjev.
6. V bistvu je predlagano, da iz veljavnega zakona ostanejo
druge rešitve, ki se nanašajo na ugotavljanje celotnega prihodka. Na primer, da se celotni prihodek ugotavlja tudi iz
vplačanih zneskov, ki se nakažejo v 15 dneh po poteku obračunskega obdobja, za katero se ugotavlja celotni prihodek, iz
realiziranih zneskov na devizni račun in na podlagi prejetih
instrumentov za zavarovanje plačil
V zvezi z ugotavljanjem celotnega prihodka od prodaje
blaga in storitev na tujem trgu, ki je realiziran na deviznem
računu, je v dokumentu »Elementi politike in sistema ekonomskih'odnosov s tujino« poudarjeno stališče, da se v celotni prihodek ne vračunava prihodek, ustvarjen na tem trgu,
ki je realiziran v devizah, vse dotlej, dokler so devize na
deviznem računu. V » Predlogu stališč« delovne skupine zveznih družbenih svetov sta dani posebna ocena in obrazložitev,
zakaj takšen ukrep ne bi mogel biti urejen v obračunskem
sistemu. Mnenje je, da je treba poleg obrazložitev, ki so dane
v »Predlogu stališč«, ki so nesporne, če ta problem analiziramo z vidika sredstev, kot je predlagano, analizirati to vprašanje tudi z vidika obračunskega sistema, tako, da se tudi ta
del terjatev (terjatve na deviznem računu) zavaruje z usteznimi sredstvi na enak način, kot se pogojuje zavarovanje
sredstev s prodajo blaga in storitev na kredit za ugotavljanje
celotnega prihodka. Mnenje je, da bi bilo treba to vprašanje
rešiti v zakonu o razpolaganju z obratnimi sredstvi v organizacijah združenega dela, kot je predlagano v osnutku tega
zakona ki ga je določil Zvezni izvršni svet. Z zavarovanjem
ustreznih sredstev za kriterije tudi teh terjatev ter vseh drugih
terjatev (kreditov in terjatev, vsebovanih v instrumentih zavarovanja plačil), za katere se ugotavlja celotni prihodek, je
izpolnjen pogoj, da so za ugotovljeni celotni prihodek zavarovana sredstva in da se le-ta lahko razporeja oziroma da se na
podlagi tako ugotovljenega in razporejenega celotnega prihodka ugotovita dohodek in čisti dohodek ter se razporejata.
7. Predlagana je temeljna rešitev, da se iz celotnega prihodka poleg materialnih stroškov nadomešča tudi amortizacija samo po minimalnih stopnjah, predpisanih z zakonom.
Glede na stališča iz dokumenta »Prilagajanje gospodarskega
sistema« pa je predlagana alternativna rešitev, da se iz celotnega dohodka nadomešča amortizacija v celoti po stopnjah,
ki jih določi temeljna organizacija, tj. tako amortizacija, obračunana po minimalnih stopnjah, ki so predpisane z zakonom,
kot tudi amortizacija, ki se obračunava prek zneska, obračunanega po minimalnih stopnjah. Alternativna rešitev bi zahtevala tudi spremembo 104. in 110. člena zakona o združenem
delu ter uskladitev nekaterih določb zakona o amortizaciji. V
zvezi s tem je opozorjeno, da po zaključnih računih organizacij združenega dela s področja gospodarstva amortizacija za
leto 1982, obračunana po minimalnih stopnjah, ki so predpisane z zakonom, znaša 288,2, amortizacija, obračunana po
stopnjah, ki so predpisane z zakonom, paznaša 15,4 milijarde
dinarjev.
.
8. Glede izdatkov, ki sestavljajo materialne stroške, in se
nadomeščajo iz celotnega prihodka, je predlagano, da ostane
v bistvu rešitev iz sedanjega zakona, s tem da bi bile nekatere
določbe, s katerimi je podrobno urejeno, kaj se šteje za
posamične materialne stroške, ki so neposreden pogoj za
delo in proizvodnjo, neznatno spremenjene, saj bi se izognili
nekaterim dilemam, ki so nastale v praksi v zvezi z obravnavo
nekaterih izmed teh izdatkov. To se nanaša na izdatke za
tekoče potrebe strokovnega izobraževanja, izdatke za investicijsko vzdrževanje in izdatke za raziskovanja in odkrivanja
rudnega in drugega mineralnega bogastva.
9. V zvezi z izdatki za hrano delavcev v materialni proizvodnji je predlagana tudi alternativna rešitev, po kateri bi se iz
celotnega prihodka nadomeščali samo izdatki za hrano delavcev, ki opravljajo za zdravje škodljiva dela in naloge in dela in
naloge, ki zahtevajo močnejšo hrano, če so določeni z družbenim dogovorom, medtem ko bi se drugi izdatki za hrano
delavcev nadomeščali iz sredstev za skupno porabo, v prehodnem obdobju treh let pa tudi iz čistega dohodka, kar bi bilo v
skladu z določbo 118. člena zakona o združenem delu. Podobna rešitev je predlagana tudi v »Predlogu stališč«.
10. Posebej je analizirana in ocenjena rešitev, ki jo vsebuje
veljavni zakon, v zvezi ž z razmejitvijo materialnih stroškov,
ki se vračunavajo v vrednost zalog (tekoče proizvodnje m
23

gotovih izdelkov) in materialnih stroškov, ki se v celoti nadomeščajo iz celotnega prihodka v obračunskem obdobju v
katerem so nastali. V skladu s stališči, ki jih vsebuje gradivo
»Prilagajanje gospodarskega sistema«, je predlagano, da se
iz materialnih stroškov, ki se v celoti nadomeščajo iz celotnega prihodka v obračunskem obdobju, v katerem so nastali
naslednji izdatki:
- izdatki za nadomestilo stroškov delavcev, ki so nastali pri
opravljanju določenih del in halog za ustvarjanje celotnega
prihodka, kot so dnevnice za službena potovanja in podobni
izdatki;
- izdatki za propagandne stroške, za reklamo, udeležbo na
sejmih in razstavah in za reprezentančne stroške.
Na ta način je zagotovljeno, da se v zaloge vračunavajo
samo tisti izdatki, ki so opredmeteni v teh zalogah, kot so
surovine in material, energija, investicijsko vzdrževanje, storiteve ipd. in se s tem hkrati zavaruje realno izkazovanje teh
vrednosti.
11. Predlagano je, da se iz sedanjega zakona prenese temeljna rešitev glede časovnih razmejitev in izkazovanja vrednosti zalog tekoče proizvodnje in gotovih proizvodov, glede
na to, kaj lahko vsebujejo te zaloge.
Ker pa se v praksi čedalje bolj pogosto zastavlja vprašanje
zagotavljanja sredstev za osvajanje nove proizvodnje in za
raziskovanje in odkrivanje rudnega in drugega mineralnega
bogastva, in glede na to, da za te izdatke ne morejo zagotoviti
sredstva v enem letu, je predlagano, da se za izdatke za
osvajanje nove proizvodnje in za raziskovanja in odkrivanja
rudnega in drugega mineralnega bogastva omogoči, da se
vkalkulirani, toda neporabljeni zneski iz tekočega leta prenesejo v prihodnje leto, enako kot za investicijsko vzdrževanje,
toda pod pogojem, da temeljna organizacija ni izkazala nepokrite izgube. Ta rešitev omogoča, da se s temi izdatki obremeni celotni prihodek enakomerno v letih, v katerih se ne
izkazuje izguba, in se hkrati zagotovijo sredstva v tistem letu,
ko je treba ta vlaganja realizirati oziroma, da se začnejo
realizirati, ko se za to zagotovljena sredstva.
Predlagana je alternativna rešitev, da se prenos vkalkuliranih, toda neporabljenih zneskov za investicijsko vzdrževanje,
ne povezuje z izkazanim finančnim rezultatom, glede na to, da
je treba omogočiti investicijsko vzdrževanje delovnih sredstev
tudi v pogojih, kadar temeljna organizacija izkaže nepokrito
izgubo pri svojem poslovanju, teh izdatkov pa ne more nadomestiti iz celotnega prihodka v enem letu.
12. Z določbami veljavnega zakona je urejeno, da se zaloge
blaga izkazujejo po nabavni vrednosti tega blaga.
V sistemu cene je predpisano, da smejo organizacije združenega dela zaradi povečanja cen blaga povečati tudi vrednost blaga na zalogah, in sicer za razliko med staro in novo
ceno, s tem da tako določeno razliko izkazujejo v časovnih
razmejitvah in da jo lahko uporabljajo samo za znižanje cen
blaga. Na tej podlagi imajo trgovske organizacije znatne zneske, ki se večinoma nanašajo na prodano blago, ki pa niso
izkazani v celotnem prihodku in s tem tudi ne v dohodku
oziroma v njihovih skladih. To je izraženo zlasti v zadnjem
času. saj je znano, kako naraščajo cene in primanjkuje blaga,
zaradi česar tudi ne pride do znižanja cen in uporabe teh
sredstev.
Zato je predlagano, da se na tej podlagi določena razlika v
ceni blaga, če s predpisi o cenah ni urejeno drugače, vstavi v
lastne vire poslovnih sredstev, ki so namenjena za trajna
obratna sredstva. Na ta način bi se revalorizirale zaloge blaga
in učinek te revalorizacije bi se uporabili za financiranje
trajnih obratnih sredstev oziroma zalog blaga.
13. V skladu s stališči iz dokumenta »Prilagajanje gospodarskega sistema« so zlasti analizirane in ocenjene tiste določbe zakona, ki se nanašajo na izkazovanje vrednosti zalog
in vpliv takšnega izkazovanja na realnost izkazovanja dohodka. Da bi se v obračunskem sistemu iz dohodka izključil
njegov del, ki je rezultat naraščanja cen surovin in materiala,
drobnega inventarja in embalaže in blaga, je ocenjeno, da je
treba revalorizirati vrednost vseh zalog, ne glede na to, v
kakšni obliki so. V zvezi s tem menijo in tudi zaradi tega
predlagajo, da bi bilo treba za temeljne organizacije predpisati obveznost, da vrednosti zalog usklajujejo z njihovo tržno
vrednostjo, s tem da bi se to vprašanje uredilo s posebnim
zveznim zakonom. Rezultat tega usklajevanja bi temeljne organizacije usmerile k lastnim virom poslovnih sredstev, ki bi
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bila namenjena za financiranje trajnih obratnih sredstev.
14. V določbah zakona, ki urejajo ugotavljanje in razporejanje skupnega prihodka, je predlagano, da bi v bistvu ostale
resiteve iz veljavnega zakona, s tem da bi bile določbe o
podlagah, po katerih se ustvarja skupni prihodek, o subjektih,
prek katerih se ustvarja in razporeja skupni prihodek, in
določbe o začasni razporeditvi in obračunu ugotovljenega in
razporejenega skupnega prihodka, podrobno urejene in bi
bile v njih opravljene določene spremembe in dopolnitve, s
katerimi bi bili odpravljeni določeni problemi, ki so se pojavljali v praksi, in da bi se poenostavil postopek v načinu
ugotavljanja in razporejanja skupnega prihodka. Zato so
predlagane naslednje spremembe:
II Določbe, ki urejajo podlage, po katerih se ustvarja skupni
prihodek, subjekte, pri sodelovanju katerih se ustvarja skupni
prihodek, in račune, prek katerih se skupni prihodek ustvarja
in razporeja, je treba spremeniti, da bi se uskladile z določbami zakona o združenem delu, zlasti pa z dopolnitvijo,
opravljeno v 146. členu tega zakona. Na ta način bi se izognili
nepotrebnemu prenosu sredstev s posebnih računov na
skupne račune.
2) V zakonu bi ostala rešitev iz veljavnega zakona, po kateri
je organizacija, prek katere se ustvarja skupni prihodek, oziroma interna banka dolžna plačane prihodke od skupnega
dela vplačati na račun temeljne organizacije in drugih udeležencev pri ustvarjanju teh prihodkov v 5 dneh od dneva, ko je
prihodek realiziran, da pa jim za prihodke iz skupnega dela,
katerega plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje
plačil izroči instrumente za zavarovanje plačil v skladu z
določbami zveznega zakona, s katerim je urejeno zavarovanje
plačil med uporabniki družbenih sredstev.
Predlagano je, da v primeru, če se temeljnim organizacijam
in drugim udeležencem pri ustvarjanju prihodka iz skupnega
dela izvrši vplačilo oziroma se plača s čekom ali z indosirano
menico pri prevzemanju proizvodov ali storitev organizacije,
prek katere se ustvarja skupni prihodek, oziroma interne
banke, zadevna organizacija oziroma interna banka ni dolžna
realiziranih prihodkov iz skupnega dela vplačati na račun
temeljne organizacije in drugih udeležencev pri ustvarjanju
teh prihodkov v petih dneh po vplačilu prihodka oziroma ko je
bilo plačilo prihodka zavarovano. Takšna rešitev dokaj poenostavlja postopek, ki je povezan z začasno razporeditvijo
prihodka, ustvarjenega iz skupnega dela, in omogoča zagotavljanje potrebnih obratnih sredstev za zaloge v proizvodnji.
Pri sodelovanju med proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela in organizacijami združenega dela, kise
ukvarjajo s prometom blaga in storitev na debelo, bi zadevne
organizacije obveznost na podlagi začasnega razporejanja
skupnega prihodka do udeležencev pri njegovem razporejanju lahko v prihodnje poravnavale tudi z dobavo reprodukcijskega materiala.
3) Glede obveznosti obračunavanja ugotavljenega in razporejenega skupnega prihodka, t. j. končnega obračuna bi
ostala rešitev iz veljavnega zakona, po kateri je organizacija,
prek katere se ustvarja skupni prihodek, dolžna ugotoviti in
razporediti skupni prihodek najpozneje v 20 dneh od dneva,
ko je potekel rok, do katerega je treba sestaviti periodični
obračun.
Za ugotavljanje in razporejanje skupnega prihodka po zaključnem računu pa je predlagano, da mora znašati ta rok 30
dni od dneva, ko je poteklo leto, namesto 25 dni, kot je to
določeno v veljavnem zakonu. Podaljšanje roka za 5 dni je
predlagano zato, da bi se ta rok uskladil s končnimi roki, ki so
predpisani za popis sredstev in virov sredstev, glede na to, da
so za ugotavljanje skupnega prihodka po zaključnem računu
posebno pomembni rezultati popisa.
Prav tako bi bili predlagani elementi, ki jih mora vsebovati
obračun ugotovljenega in razporejenega skupnega prihodka,
ustvarjenega na podlagi skupnega dela, ki ga organizacija,
prek katere se ustvarja skupni prihodek, pošlje v pismeni
obliki temeljnim organizacijam in drugim udeležencem, na
katere se skupni prihodek razporeja. Glede na to, da v veljavnem zakonu niso bili predpisani elementi omenjenega obračuna, sta na ta način zagotovljena enoten način sestavljanja
tega obračuna in njegova vsebina.
V zvezi z obračunom, ki ga sestavlja organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev na
debelo, bi bila za te organizacije predpisana obveznost, da z
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obračunom ugotovljenega in razporejenega skupnega prihodka ugotovi udeležbo v skupnem prihodku proizvodnih
organizacij tudi na podlagi vrednosti prevzetih in prodanih
proizvodov, ki niso plačani, oziroma katerih plačilo ni zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil (neplačana realizacija), če je s samoupravnim sporazumom določeno, da organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga in
storitev na debelo, prevzame v celoti riziko zaradi neplačanih
terjatev na tej podlagi.
,
,
4) Ker z določbami veljavnega zakona ni precizno predpisan postopek v zvezi z razlikami, ugotovljenimi po obračunu
ugotovljenega in razporejenega skupnega prihodka iz skupnega dela in začasne razporeditve teh prihodkov, je predlagano, da se z zakonom predpišejo postopek za ugotavljanje
teh razlik ter roki in način za njihovo poravnavo. V zvezi s tem
je predlagan rok 15 dni po poteku roka za sestavljanje tega
obračuna, v katerem bi se uskladile terjatve in obveznosti, ki
izvirajo iz ugotovljenega in razporejenega skupnega prihodka, in bi se poravnale obveznosti na tej podlagi.
V roku, predpisanem za sestavljanje obračuna, oziroma v
roku, ki je določen za popis sredstev in virov sredstev v skladu
s predpisi o knjigovodstvu, bi bila organizacija združenega
dela, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev na debelo,
dolžna v skladu s samoupravnim sporazumom opraviti obračun in plačati obveznosti na podlagi poškodb in drugih napak
na proizvodu, ki se zaradi tega ne more prodati.
5) Določbe, ki se nanašajo na skupni prihodek, ki se
ustvarja z opravljanjem uvoznih poslov, zastopništva in posredovanja ter s prometom blaga in storitev na drobno, bi se
uskladile z ustreznimi določbami zakona o združenem delu, s
čimer bi bile hkrati odpravljene določene dileme, ki so bile
| izražene v praksi. .
.
' Ocenjeno je, da ni nujno s tem zakonom podrobneje predpisati način ugotavljanja skupnega prihodka in pogoje za
njegovo ustvarjanje, temveč da je treba to prepustiti samoupravnemu sporazumu, sklenjenemu med organizacijami
združenega dela, ki se ukvarjajo z uvozom, zastopništvom in
posredovanjem, in organizacijami združenega dela, ki opravljajo ta dela in naloge na trajnejši podlagi, oziroma samoupravnemu sporazumu, sklenjenemu med organizacijami
združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev
na drobno, in proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela, s katerimi trajneje poslujejo.
15. Glede ugotavljanja in razporejanja skupnega dohodka
je predlagano, naj v bistvu ostanejo rešitve, ki jih vsebuje tudi
sedanji zakon. Vendar pa posamične določbe zakona niso
bile dovolj precizne, in sicer tiste, ki se nanašajo na ugotavljanje tistega dela skupnega dohodka, ki pripada temeljni organizaciji, ki pri svojem poslovanju uporablja sredstva drugih
temeljnih organizacij, in tistega dela, ki pripada temeljnim
organizacijam, ki so združile ta sredstva, in sicer zlasti glede
načina ugotavljanja osnove za razporejanje dela skupnega
dohodka na podlagi živega dela, t. j. na podlagi sredstev, ki so
jih za ustvarjanje skupnega dohodka združile temeljna organizacija, ki pri svojem poslovanju uporablja sredstva drugih
temeljnih organizacij, in temeljne organizacije, ki so združile
ta sredstva.
Zaradi teh razlogov so v praksi različno ravnali pri ugotavljanju dela skupnega dohodka, ki seje razporejal med temeljnimi organizacijami na podlagi minulega dela. Nekatere temeljne organizacije so ugotavljale ta del skupnega dohodka,
ne da bi iz ustvarjenega skupnega dohodka zagotovile del, ki
pripada delavcem temeljne organizacije, ki pri svojem poslovanju uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, za akumulacijo na podlagi živega dela, temveč samo na podlagi
minulega dela. Na ta način je zanikano načelo, daje akumulacija rezultat ne le minulega dela, temveč tudi živega dela.
Da bi v praksi odpravili dileme in različno ravnanje pri
uporabi teh določb in da bi zagotovili uporabo temeljnega
načela za razporejanje skupnega dohodka, predpisanega z
zakonom o združenem delu, so predlagane rešitve, ki to
zagotavljajo.
.
x.
Predlagano je tudi, da se precizira m podrobneje določi,
kdaj se šteje, da je pri poslovanju temeljne organizacije, ki
uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, nastala izguba po tem zakonu. Tako lahko nastane izguba pri poslovanju temeljne organizacije, ki uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, tudi v primeru, če se iz tega poslovanja ne
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ustvari tista višina prihodka, ki je potrebna za nadomeščanje
materialnih stroškov in amortizacijskih stroškov po minimalnih stopnjah, predpisanih z zakonom, ki se nanašajo na to
poslovanje (izguba na substanci). Poleg tega je predlagano;
da je treba precizirati višino zneska akontacij osebnih dohodkov, na podlagi katerih se ugotovi izguba iz tega poslovanja
zaradi nezadostno ustvarjenega skupnega dohodka za njegovo kritje, in na ta način bi bila ta določba usklajena z
določbo tega zakona, ki ureja ugotavljanje izgube pri poslovanju temeljne organizacije.
Določbe veljavnega zakona, ki se nanašajo na skupaj
ustvarjeni dohodek na podlagi združevanja dela in sredstev
kmetov, bi urejale na enak način tudi skupni prihodek in
skupni dohodek, kar je v praksi povzročalo določene probleme in dileme. V zvezi s tem je ocenjeno, da je treba z vidika
tega zakona posebej urediti vprašanje, ki je povezano z
ustvarjanjem skupnega dohodka, samo v primeru, če kmetje
združujejo zemljišče, delovna sredstva in druga sredstva, na
katerih so obdržali lastninsko pravico in imajo na tej podlagi
pravico udeležbe pri skupaj ustvarjenem dohodku na tej podlagi, medtem ko bi bilo treba posebej obravnavati vprašanje
udeležbe pri skupnem prihodku, če kmetje združujejo svoje
delo in sredstva. Zato je predlagano, da je treba posebej
urediti udeležbo v skupno ustvarjenem dohodku kmetov v
primeru, če so združili samo zemljišče, delovna sredstva oziroma druga sredstva, na katerih so obdržali lastninsko pravico.
,.
....
16. Glede razporejanja dohodka temeljne organizacije je
predlagano, da v bistvu ostanejo rešitve iz veljavnega zakona,
ki so prevzete iz 110. člena zakona o združenem delu.
Glede dela dohodka temeljne organizacije, ki se razporeja
na obveznosti in izdatke in se nadomešča iz dohodka, je
predlagana izjema v zvezi z amortizacijo prek zneska, obračunanega po minimalnih stopnjah, ki so predpisane z zakonom,
in sicer tako, da se ta izdatek ne nadomešča iz dohodka,
temveč iz celotnega prihodka v skladu s predhodnim predlogom v zvezi z ugotavljanjem in razporejanjem celotnega prihodka, t. j. s predlogom, da se amortizacija v celoti nadomešča iz celotnega prihodka.
...
Ker z zakonom o združenem delu in z veljavnim zakonom
niso urejena vprašanja nadomeščanja obresti ter nadomestila
za bančne storitve in nadomestila za storitve plačilnega prometa, je predlagano, da se ti izdatki nadomeščajo iz dohodka
v skladu z enajsto alineo prvega odstavka 110. člena zakona o
združenem delu. Ker pa imajo ti izdatki v bistvu značaj izdatkov, ki so neposreden pogoj za delo in proizvodnjo, in ker z
zakonom niso določeni kot obveznosti, ki se nadomeščajo iz
dohodka, je mnenje, da bi se lahko ti izdatki nadomeščali iz
celotnega prihodka temeljne organizacije (alternativni predlog) kot izdatki, ki so neposreden pogoj za delo in proizvod^ 17. V zvezi z razporejanjem dohodka je ocenjeno, da so
rešitve, ki so dane v veljavnem zakonu, čeprav so prevzete iz
zakona o združenem delu, večinoma načelne, ker ne urejajo
podrobno, kaj so določene obveznosti in izdatki, ki se nadomeščajo iz dohodka temeljne organizacije. Takšna rešitev ne
zožuje možnosti, da se v skladu z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom ustanovijo samoupravne interesne skupnosti za zelo različne potrebe, ki niso vedno v funkciji združenega dela, in da se te financirajo iz dohodka, da se iz dohodka
zavarujejo tudi sredstva za investicije, ki jih neposredno financirajo samoupravne interesne skupnosti, ter da so v teh
izdatkih zajeti tudi izdatki, ki imajq značaj investicij. Mnenje
je da bi bilo treba za posamične teh obveznosti in izdatkov
podrobno urediti, kaj se šteje za obveznosti in izdatke, da bi
se onemogočilo, da se iz dohodka nadomeščajo obveznosti m
izdatki, ki po svojem namenu ne sodijo v izdatke, ki se nadomeščajo iz dohodka, temveč iz čistega dohodka, ki se ugotovi
in razporedi po zaključnem računu, ali iz združenih sredstev
organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih *
sredstev. V ta namen je predlagano, da se s podrobno ured/tvijo, kaj se šteje za obveznosti in izdatke, ki se nadomeščajo
iz dohodka, izvzamejo:
\r.
— obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za investicije, ki neposredno financirajo te
skupnosti;
- obveznosti za zagotovitev socialne varnosti delavcev in
obveznosti
\ za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, za
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investicije, ki jih neposredno financirajo samoupravne interesne skupnosti in družbenopopolitične skupnosti;
- izdatki, ki imajo značaj investicij, in drugi izdatki ki se
nadomeščajo iz dohodka.
Prav tako je predlagano, da se podrobno uredi, kaj se šteje
za sodne stroške - da so z navedenimi stroški mišljeni tudi
stroški za izvedenost v sodnem in nepravdnem postopku, in
nadomestila za odvetniške storitve v tem postopku.
18. V določbah veljavnega zakona o delu dohodka, ki je
rezultat ugodnosti pri pridobivanju dohodka oziroma o dohodku temeljne organizacije, ki se posebej ugotavlja, je za
rešitve iz sedanjega zakona, ki so v glavnem prevzete iz 111.
in 124. člena zakona o združenem delu, ocenjeno, da bi bilo
freba s tem zakonom urediti ugotavljanje in razporejanje dela
dohodka, ustvarjenega na podlagi pozitivnih tečajnih razlik in
usklajevanja vrednosti porabljenih surovin, materiala in nabavne vrednosti blaga. Predlagano je, da se posebej ugotovi:
- del dohodka, ki je rezultat dobljenih sredstev na podlagi
razvojne premije ali na drugi z zakonom predpisani podlagi za
določene namene, s tem da se ta del dohodka usmeri za
namene, ki so določeni s samoupravnim sporazumom oziroma zakonom;
- del dohodka, ki ustreza razliki med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami, in del dohodka, ki je rezultat obračuna porabljenih surovin, materiala in nabavne vrednosti
blaga, ki se nadomešča iz celotnega prihodka po revaloriziranih cenah, s tem da se ta del dohodka usmeri za'traina
obratna sredstva.
Na ta način se navedeni del dohodka izvzame iz delitve za
vse oblike porabe in se usmeri v določene namene oziroma v
trajna obratna sredstva za zagotovitev obratnih sredstev za
tekočo reprodukcijo.
19. Glede ugoravljanja izgub pri poslovanju temeljne organizacije je kot temeljna rešitev predlagana rešitev iz veljavnega zakona.
'
Ker takšna rešitev delno vsebuje tudi elemente razmejene
izgube glede na to, da se na ta način ne izkazuje del izgube na
podlagi določenih obveznosti in izdatkov, ki se nanašajo na
določeno obračunsko obdobje ali če so v tem obdobju tudi
plačani, je kot alternativna rešitev predlagana, da temaljna
organizacija ugotovi izgubo pri svojem poslovanju tudi v
primeru, če višina dohodka ni zadostna, da se pokrijejo obračunane obveznosti in izdatki, ki se po zakonu nadomeščajo iz
dohodka temeljne organizacije.
Druga alternativna rešitev izhaja iz tega, da temeljna organizacija ugotovi izgubo pri poslovanju, če v določenem obračunskem obdobju ne ustvari dovolj visokega dohodka, ki je
potreben za kritje izplačane obveznosti do družbenopolitičnih
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti, ter obveznosti do bank na podlagi obresti, ki se nadomeščajo iz dohodka,
glede na to, da ima na tej podlagi za obveznosti, ki jih ni
plačala, pravico vložiti zahtevo družbenopolitičnim skupnostim, samoupravnim interesnim skupnostim in bankam za
oprostitev, zmanjšanje ali prelaganje plačila teh obveznosti,
za druge obveznosti in izdatke pa ima pravico pokriti jih v
višini teh obveznosti in izdatkov, ki se nanašajo na določeno
obračunsko obdobje.
20. Za ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in
dohodka in čistega dohodka v delovni skupnosti je predlagano, da se v bistvu prevzamejo rešitve iz veljavnega zakona.
Kljub temu, da je z veljavnim zakonom urejeno, da delovne
skupnosti iz 95. do 97. člena zakona o združenem delu ugotavljajo in razporejajo celotni prihodek oziroma dohodek po
določbah, ki se nanašajo na fe delovne skupnosti, kar je
pomenilo, da delovne skupnosti iz 379. in 403. člena zakona o
združenem delu ugotavljajo in razporejajo celotni prihodek
oziroma dohodek po določbah zakona, ki se nanašajo na
teemljne organizacije, so v praksi različno ravnale, kar je
povzročalo določene probleme pri enotni uporabi tega zakona.
Da bi odpravili te probleme in zagotovili enotno uporabo
tega zakona v praksi, je treba v zakonu precizirati, da se za
delovne skupnosti iz 379. in 403. člena zakona o združenem
delu uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na
temeljne organizacije, kot je predlagano, da pa se za vse
druge delovne skupnosti uporabljajo posebne določbe.
Z določbami veljavnega zakona ni omogočeno, da delovne
skupnosti ugotavljajo celotni prihodek oziroma dohodek tudi
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v primeru, če so temeljne organizacije po periodičnem obračunu oziroma zaključnem računu iz svojega dohodka razdelile del dohodka na delovne skupnosti, vendar jim niso vplačale obveznosti na tej podlagi 15 dni po poteku obračunskega
obdobja. Zaradi tega se je dogajalo, da delovne skupnosti
izkazujejo izgubo, ki je v bistvu ni, glede na to, da so temeljne
organizacije v svojih obračunih razdelile del dohodka na
delovne skupnosti.
Da bi se rešil ta problem, je predlagano, da delovna skupnost ugotavlja celotni prihodek tudi v znesku, ki ga temeljne
organizacije po periodičnem obračunu oziroma zaključnem
računu izkazujejo kot obveznost do delovne skupnosti na
podlagi svobodne menjave dela, pod pogojem, da bodo ta
sredstva vplačana na žiro račun delovne skupnosti najpozneje do roka, predpisanega za izročitev periodičnega obračuna oziroma zaključnega računa.
Po določbah 379. člena zakona o združenem delu, se delavci, ki opravljajo dejavnosti za potrebe družbenega standarda (prehrana, počitniški domovi, otroški zavodi ipd.) organizirajo kot temeljna organizacija ali ustanovijo delovno skupnost. Ker se v praksi pogosto dogaja, da se za opravljanje teh
dejavnosti, ne organizira temeljna organizacija ali se ne ustanovi posebna delovna skupnost, temveč da se ta dejavnost
opravlja v okviru del in nalog skupnosti, ustanovljene po 400.
členu zakona o združenem delu, ali v okviru temeljne organizacije kot postranska dejavnost, je predlagano, da se s tem
zakonom uredijo tudi ti primeri in da dobi opravljanje teh
dejavnosti v navedenih primerih enak položaj kot, če to dejavnost opravlja posebna delovna skupnost oziroma temeljna
organizacija.
21. Glede ugotavljanja in razporejanja celotnega prihodka
in dohodka v oblikah združevanja v kmetijskih, obrtnih in
drugih zadrugah in v pogodbenih organizacijah združenega
dela je predlagano, da ostanejo vse rešitve iz veljavnega
zakona, saj pri njihovi uporabi ni bilo kakšnih posebnih problemov.
22. Glede na to, da so bile določbe zakona glede delovnih
organizacij v ustanavljanju samo posplošene in so se nanašale le na ugotavljanje celotnega prihodka, je ocenjeno, da je
treba zaradi tega, ker so bili v zvezi s takšnimi organizacijami
v praksi določeni problemi, popolneje urediti ne le vprašanje
ugotavljanja in razporejanja celotnega prihodka za te organizacije, temveč tudi vprašanje v zvezi z ugotavljanjem in razporejanjem dohodka in čistega dohodka ter način ugotavljanja
izgub in načinom njihovega kritja glede na poseben položaj
teh organizacij. Prav tako je predlagano, da se s tem zakonom
ta vprašanja uredijo tudi za začasne temeljne organizacije v
sestavi delovne organizacije v ustanavljanju.
23. Ker zakon o združenem delu določa, da lahko delovni
ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo poklicno
dejavnost, združujejo svoje delo in ustanavljajo začasne ali
trajne delovne skupnosti, ki imajo v bistvu enak položaj kot
organizacije združenega dela, je ocenjeno, da v primeru, če
delavci v teh skupnostih sodelujejo z delavci v organizacijah
združenega dela, prav tako ustvarjajo celotni prihodek iz
česar izvira obveznost, da ugotavljajo in razporejajo celotni
prihodek oziroma dohodek in čisti dohodek v skladu z določbami tega zakona.
V zvezi s tem je predlagano, da se tudi za te delovne
skupnosti uredi vprašanje ugotavljanja in razporejanja celotnega prihodka oziroma dohodka in čistega dohodka v skladu
z določbami tega zakona, toda v posebnem oddelku, zaradi
njihove specifičnosti.
24. Z določbami veljavnega zakona za banke in druge
finačne organizacije ter za skupnosti premoženjskega in
osebnega zavarovanja oziroma rizične skupnosti ni bilo
precizno urejeno vprašanje načina nadomeščanja materialnih
stroškov in amortizacijskih stroškov iz njihovih prihodkov, kar
je v praksi povzročalo določene probleme in se ta del zakona
ni enako uporabljal. V zvezi s tem je ocenjeno, da je treba s
tem zakonom precizneje urediti to vprašanje, da bi se določbe
tega zakona, ki urejajo način nadomeščanja materialnih stroškov in amortizacijskih stroškov, uporabljale tudi za te uporabnike družbenih sredstev.
V zvezi s tem je predlagano, da banke in druge finančne
organizacije ter skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja oziroma rizične skupnosti nadomeščajo materialne
stroške in amrotizacijske stroške iz prihodka po določbah
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tega člena, druge stroške poslovanja oziroma druge izdatke
pa nadomeščajo iz prihodka po določbah zveznega zakona o
temeljih kreditnega in bančnega sistema oziroma po določbah zveznega zakona o temeljih premoženjskega in osebnega
zavarovanja.
25. Veljavni zakon ureja ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka, tako da se
določbe tega zakona ne uporabljajo za uporabnike družbenih
sredstev, ki ne ustvarjajo celotnega prihodka oziroma ne
pridobivajo dohodka, temveč ustvarjajo prihodke, iz katerih
nadomeščajo obveznosti in izdatke iz svojega poslovanja ali
opravljanja druge dejavnosti. Izjema velja za banke in druge
finančne organizacije kot tudi za skupnosti premoženjskega
in osebnega zavarovanja oziroma rizične skupnosti, in sicer je
izjema tisti del, ki se nanaša na ugotavljanje njihovega prihodka.
Da bi bili ti uporabniki družbenih sredstev oziroma vse
družbene pravne osebe, ki uporabljajo družbena sredstva, v
enakem in enakopravnem položaju glede pravic, obveznosti
in odgovornosti pri uporabi in upravljanju družbenih sredstev
ter razpolaganju z njimi, je predlagano, da se načm ugotavljanja in razporejanja prihodkov uporabnikov družbenih sredstev, za katere se sedaj veljavni zakon ne uporablja, uredi po
enakih načelih, na katerih temelji ugotavljanje in razporejanje
celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka.
Na ta način je zagotovljeno, da tudi omenjeni uporabniki
družbenih sredstev ugotavljajo prihodke od realiziranih zneskov, nadomeščajo izdatke, ki se štejejo za materilane stroške
in amortizacijske stroške, na enak način kot organizacije
združenega dela, del prihodka, ki ga razporejajo za investicije, pa lahko uporabljajo samo po končnem obračunu, tj. po
zaključnem računu. Med letom bi lahko ti uporabniki družbenih sredstev uporabljali sredstva za investicije samo iz dela
prihodka, ki se ustvarja od samoprispevkov in drugih prispevkov občanov.
26. Predlagano je, da se določbe veljavnega zakona, ki
urejajo ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka za organizacije in enote v tujini,
prevzamejo v celoti, s tem da bi bile razširjene tudi na poslovne enote v tujini v primeru, če ustanovitelj teh enot odloči,
da velja za njih samostojen obračun.
27. Če bi bile sprejete predhodne rešitve za nekatera izmed
vprašanj, ki jih te rešitve urejajo, bi jih bilo potrebno v določenem prehodnem obdobju urediti kot prehodne rešitve ali pa v
skladu s predlaganimi spremembami urediti dosedanje stanje. V skladu s tem so bile kot prehodne rešitve predlagane:
- da se lahko razmejijo obračunane negativne tečajne razlike, ki ne bodo nadomeščene iz celotnega prihodka do 31.
XII. 1984, po zmanjšanju za obračunane pozitivne tečajne
razlike, ki ne bodo vračunane v celotni prihodek, s tem da se
ta znesek v letih 1985 in 1986 nadomesti najmanj za eno
polovico;
- da se znesek razmejene razlike v ceni blaga, določene v
skladu s predpisi, ki bo izkazan kot časovna razmejitev s
stanjem na dan 31. decembra 1984, razporedi v lastne vire
temeljne organizacije za trajna obratna sredstva;
- da se temeljnim organizacijam omogoči če se sprejme
alternativni predlog, po katerem se izdatki za hrano delavcev
ne nadomeščajo iz celotnega prihodka, temveč iz sredstev za
skupno porabo da lahko iz čistega dohodka v prihodnjih treh
letih nadomeščajo te izdatke v določenem odstotku, ki bi se
vsako leto zmanjševal za 25 odstotnih točk od zneska, ki se
določi v skladu z družbenim dogovorom.
Iz sedanjega zakona bi bile prevzete tudi prehodne določbe, katerih veljavnost bi bila podaljšana tudi po uveljavitvi
novega zakona, izpuščene pa bi bile določbe, katerih veljavnost je potekla.
III. Temeljna načela, na katerih naj bodo
urejena razmerja na področju, za katero se
izda zakon
Z zakonom, katerega izdaja je predlagana, se v bistvu ne
spremenijo temeljna načela, na katerih temelji veljavni zakon
o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka.
Teme j na načela, na katerih temelji predlagani zakon so:
1. pravice in obveznosti ugotavljanja in razporejanja celotporočevalec

nega prihodka, dohodka in čistega dohodka se nanašajo na
uporabnike družbenih sredstev, ki po zakonu o združenem
delu ustvarjajo celotni prihodek in pridobivajo in razporejajo
dohodek in čisti dohodek (TOZD, delovne skupnosti in druge
oblike združevanja dela in sredstev);
2. pravice in obveznosti ugotavljanja in razporejanja prihodka se v predlaganem zakonu nanašajo na vse družbene
pravne osebe, ki uporabljajo družbena sredstva, po zakonu o
združenem delu pa ne ustvarjajo celotnega prihodka in ne
pridobivajo dohodka, kar v dosedanjem zakonu ni bilo urejeno;
3. vsi uporabniki družbenih sredstev imajo v bistvu enak
položaj glede pravic in obveznosti ugotavljanja in razporejanja celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka oziroma
prihodka;
...
4. ugotavljanje celotnega prihodka temelji na realiziranih
prihodkih, prihodkih, ki so pokriti z instrumenti za zavarovanje plačil, in prihodkih na podlagi prodaje na kredit, za katere
so zagotovljena sredstva, ne glede na to, ali so ustvarjena na
domačem ali tujem trgu ali v okviru organizacije združenega
dela;
5. materialne stroške, ki se nadomeščajo iz celotnega prihodka, sestavljajo samo tisti izdatki, ki so neposreden pogoj
za delo in proizvodnjo, ki pa so nastali v obdobju, za katero se
ugotavlja celotni prihodek;
6. amortizacijske stroške, ki se nadomeščajo iz celotnega
prihodka, sestavlja znesek obračunane amortizacije po minimalnih stopnjah, predpisanih z zakonom, s tem da se kot
alternativna rešitev predlaga tudi načelo, da amortizacijske
stroške ki se nadomeščajo iz celotnega prihodka, sestavlja
tudi znesek amrotizacije obračunane nad minimalnimi stopnjami, ki so predpisane z zakonom, kar v sedanjem zakonu ni
bilo omogočeno;
7. iz celotnega prihodka se ne nadomeščajo materialni
stroški in amortizacijski stroški, ki se nanašajo na zaloge, na
tekočo proizvodnjo in gotove proizvode;
8. zaloge surovin in materiala in zaloge v proizvodnji, gotovih proizvodov in blaga se izkazujejo po tržnih cenah, kar
pomeni, da je predlagana revalorizacija njihove vrednosti kar
bi bilo treba urediti s posebnim zveznim zakonom;
9. skuppi prihodek se ugotavlja na enak način kot celotni
prihodek, razporeja pa se v sorazmerju s prispevkom, in sicer
istočasno na vse udeležence pri njegovem ustvarjanju;
10. skupni dohodke se ugotavlja in razporeja v vseh oblikah
združevanja dela in sredstev in se razporeja v sorazmerju z
udeležbo živega in minulega dela udeležencev pri njihovem
ustvarjanju;
11. dohodek se ugotavlja, če se iz celotnega prihodka
nadomestijo materialni in amortizacijski stroški razen dela
materialnih in amortizacijskih stroškov, ki so vračunani v
vrednost zaloge;
12. načelo razporejanja dohodka iz čistega dohodka je
prevzeto iz zakona o združenem delu, s tem da je precizirano,
kaj se šteje za določene izdatke in obveznosti, ki se nadomeščajo iz dohodka;
. .
13. temeljna organizacija med letom začasno ugotavlja in
razporeja dohodek v periodičnem obračunu, končno pa ga
ugotovi in razporedi v zaključnem računu;
14. temeljna organizacija med letom začasno ugotavlja in
razporeja čisti dohodek v periodičnem obračunu, končno pa
ga ugotovi 'in razporedi v zaključnem računu, pri čemer del
čistega dohodka, ki je razporejen za osebne dohodke in za
skupno porabo uporablja med letom za izplačilo akontacije
osebnih dohodkov, in uporablja del sredstev za skupno porabo, ki je namenjen za stanovanjsko graditev, ostali del
čistega dohodka, ki je razporejen za osebne dohodke in za
skupno porabo ter za razširitev in zboljšanje materialne
osnove dela in za rezerve, pa uporabi za te namene samo po
zaključnem računu;
15. temeljna organizacija posebej ugotavlja: del dohodka,
ki ga je ustvarila na podlagi razvojne premije ali po drugi z
zakonom predpisani podlagi, del dohodka, ki je rezultat razlike med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami, ter
del dohodka, ki je rezultat revalorizirane vrednosti porabljenih surovin in materiala in nabavne vrednosti blaga - pri
čemer razporedi te dele dohodka za trajna obratna sredstva
oziroma za druge namene po temeljih in merilih, ki so določeni s samoupravnim sporazumom oziroma zakonom;
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16. temeljna organizacija ugotavlja izgubo pri poslovanju v
periodičnem obračunu in zaključnem računu v vseh primerih,
če ne ustvari celotnega prihodka oziroma dohodka v višini, ki
je potrebna, da se nadomestijo materialni in amortizacijski
stroški oziroma da se pokrijejo obveznosti in izdatki, ki se
nadomeščajo iz dohodka, in nadomestijo sredstva za začasno
obračunane in izplačane osebne dohodke oziroma da se
poravnajo z zakonom zajamčeni osebni dohodki, s tem da se
izguba pokrije samo po zaključnem računu.
IV. Posledice, ki bodo izvirale iz predlaganih
rešitev za materialni in drug položaj delovnih
ljudi in občanov, organizacij združenega dela
in drugih organizacij in skupnosti
Rešitve, predlagane v osnutku zakona, razširjajo možnost
odločanja delavcev in drugih delovnih ljudi pri ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka oziroma prihodka in na ta način prispevajo, da delavci
in drugi delovni ljudje odločajo o dohodku - kot o materialni
osnovi svojega dela. S tem se v bistvu krepi družbenoekonomski položaj temeljnih subjektov v socialistični samo-

upravni družbi in se zagotavlja uresničevanje dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije na področju obračunskega sistema.
S podrobno ureditvijo in preciziranjem pravic in obveznosti
vseh družbenih pravnih oseb, ki uporabljajo družbena sredstva glede ugotavljanja in razporejanja celotnega prihodka,
dohodka in čistega dohodka oziroma prihodka, se uresničujejo ugodnejši materialni pogoji za uveljavljanje pravic delavcev in drugih delovnih ljudi in njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti pri upravljanju, uporabi družbenih sredstev
in razpolaganju z njimi.
Z navedenimi razlogi rešitve, predlagane v osnutku zakona,
v bistvu zboljšujejo materialni in drug položaj delavcev iti
drugih delovnih ljudi in njihovih temeljnih in drugih organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti.
V. Ocena sredstev, potrebnih iz proračuna
federacije
Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz
proračuna federacije.

OSNUTEK ZAKONA
o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in
dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka

I. SPLOŠNE UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja ugotavljanje in razporejanje celotnega
prihodka, iz katerega pridobivajo delavci dohodek temeljne
organizacije združenega dela (v nadaljnjem besedilu temeljne
organizacije), ter ugotavljanje in razporejanje dohodka in
čistega dohodka temeljne organizacije dohodka in čistega
dohodka ter ugotavljanje in razporejanje prihodka uporabnikov družbenih sredstev.
1. a (2) člen
Ta zakon ureja ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka. iz katerega delavci oziroma delovni ljudje pridobivajo
dohodek in čisti dohodek kmetijske zadruge, temeljne zadružne organizacije, temeljne organizacije kooperantov,,
obrtne in druge zadruge, kot tudi pogodbene organizacije
združenega dela.3
,
Temeljne organizacije združenega dela (v nadaljnjem besedilu: temeljna organizacija) ugotavljajo in razporejajo celotni prihodek ter dohodek in čisti dohodek, ki ga pridobivajo
delavci v temeljni organizaciji iz celotnega prihodka temeljne organizacije.
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na temeljne organizacije, se nanašajo tudi na delovne organizacije, ki v svoji
sestavi nimajo temeljnih organizacij, ter na delovne skupnosti, ustanovljene po 379. in 403. členu zakona o združenem
delu.
2. (3) člen
Temeljne zadružne organizacije, temeljne organizacije kooPri tisku besedila osnutka je v osnutku črtano,
zakona smo morali uporabiti 1p. kr. - besedilo veljavnega
tri vrste tiska. Osnova je veljav- zakona
ni zakon v katerega so vključe- 2p. kr. - kurziv - dopolnjeno
ne dopolnitve. Hkrati pa tekst besedilo zakona
zaradi boljše preglednosti vse- 3svetlo - črtano besedilo zabuje še vedno tisto besedilo, ki kona
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perantov, kmetijske zadruge, ki v svoji sestavi nimajo temeljnih zadružnih organizacij, obrtne in druge zadruge in
pogodbene organizacije združenega dela ter začasne ali
trajne delovne skupnosti, ustanovljene po 101. členu zakona o združenem delu, ugotavljajo in razporejajo celotni
prihodek, iz katerega delavci oziroma drugi delovni ljudje
pridobivajo dohodek in čisti dohodek.
Dohodek in čisti dohodek iz prvega odstavka tega člena
se ugotavljata in razporejeta v skladu z zakonom, če ni v
tem zakonu drugače določeno.
3. (4) člen
Ta zakon ureja ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka oziroma dohodka, ki ga delavci delovne skupnosti
ustvarijo s svobodno menjavo dela.
Ta zakon ureja tudi ugotavljanje in razporejanje dohodka, ki
ga delavci pridobivajo iz celotnega prihodka delovne skuprioDelovne skupnosti ugotavljajo in razporejajo celotni prihodek ter dohodek in čisti dohodek, ki ga delavci v delovni
skupnosti ustvarijo s svobodno menjavo de!a iz celotnega
prihodka delovne skupnosti.
Delovne skupnosti ugotavljajo in razporejajo dohodek in
čisti dohodek tudi, ko delavci neposredno pridobivajo dohodek delovne skupnosti s svobodno menjavo dela.
3. a (5) člen
Temeljne organizacije in druge organizacije združenega
dela, banke aH druge finančne organizacije, skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja ter pozavarovalne
skupnosti ugotavljajo in razporejajo celotni prihodek, dohodek in čisti dohodek oziroma prihodke za podjetja, banke ali
druge finančne organizacije, zavarovalne in pozavarovalne
organizacije v tujini, ki so jih ustanovile ali v katerih so kot
ustanoviteljice udeležene z več kot 50% svojih sredstev.
Organizacije in skupnosti iz prvega odstavka tega člena
ugotavljajo in razporejajo celotni prihodek, dohodek in čisti
dohodek za obrate in druge delovne enote oziroma poslovne enote, ki so jih ustanovile v tujini in za katere delajo
samostojen obračun.
poročevalec

4. (6) člen
Temeljna organizacija, ki pridobiva svoj dohodek z udeležbo pri skupnem prihodku, ugotavlja in razporeja deiež pri
skupnem prihodku po tem zakonu v skladu s samoupravnim
sporazumom.
Skupni prihodek se ustvarja In razporeja po tem zakonu v
skladu s samoupravnim sporazumom prek prehodnega računa v temeljni organizaciji, delovni organizaciji, sestavljeni
organizaciji združenega dela, poslovni skupnosti, interni
banki, kmetijski zadrugi, sestavljeni kmetijski zadrugi, temeljni zadružni organizaciji in, temeljni in delovni organizaciji kooperantov ter v obrtni in drugi zadrugi, prek katere se
ustvarja oziroma realizira skupni prihodek oziroma realizira
skupni proizvod ali storitev:
Skupni dohodek ugotavljajo In razporejajo po tem zakonu
v skladu s samoupravnim sporazumom temeljna organizacija po tem zakonu ugotavlja in razporeja skupni dohodek v
skladu s samoupravnim sporazumom, temeljna zadružna organizacija, temeljna organizacija kooperantov, kmetijska
zadruga, ki v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, obrtna in druga zadruga ter pogodbena organizacija
združenega dela.
Banka in druga finančna organizacija ter skupnost premoženjskega in osebnega zavarovanja in rizična skupnost ugotavljajo prihodek po tem zakonu.
4. a (7) člen
Banke in druge finančne organizacije, samoupravne interesne skupnosti ter druge samoupravne organizacije in
skupnosti in njihova združenja, skupnosti premoženjskega
in osebnega zavarovanja, rizične in pozavarovalne skupnosti, organi in organizacije ter skladi družbenopolitičnih
skupnosti, službe družbenega knjigovodstva, družbenopolitične organizacije In druge družbene organizacije, krajevne
skupnosti ter druge organizacije in skupnosti, kot tudi druge
družbene pravne osebe, ki uporabljajo družbena sredstva,
ugotavljajo in razporejajo prihodek po tem zakonu.
II. UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE
CELOTNEGA PRIHODKA
1. Ugotavljanje celotnega prihodka
5. (8) člen
Celotni prihodek temeljne organizacije se ugotavlja iz
realiziranih prihodkov, ki jih temeljna organizacija ustvari:
1. s prodajo proizvodov in storitev na domačem in tujem
trgu oziroma v okviru organizacije združenega dela;
2. z udeležbo pri prihodku oziroma dohodku, ki sta bila
skupaj ustvarjena z združevanjem dela in sredstev;
3. s svobodno menjavo dela;
4. s kompenzacijo, regresom, premijo, dotacijo ali na
kakšni drugi podlagi, določeni z zakonom ali samoupravnim
sporazumom oziroma pogodbo v skladu z zakonom.
Celotni prihodek temeljne organizacije se ugotavlja tudi
za proizvode, blago in storitve, uporabljene za investicije, za
drobni inventar, za embalažo, za seme, pridelano za lastne
potrebe, za skupno porabo in za prirastek osnovne čredeobračunano po cenah, ki jih je določila temeljna organizacija, ki pa ne smejo biti večje od cen za take proizvode,
blago in storitve na trgu.
Celotni prihodek temeljne organizacije se ugotavlja tudi
za pomoč, prejeto za kritje škode, nastale zaradi elementarnih nesreč, v denarju, proizvodih, blagu In materialu, če nI
določil tisti, ki daje pomoč, drugega namena.
V celotni prihodek se vštejo najprej prejeti znesek v delu,
ki se nanaša na obračunsko dobo prodane In dobavljene
proizvode oziroma na opravljene storitve v obračunski dobi,
za katero se ugotavlja celotni prihodek.
Prometni davek In drUge davščine, ki jih temeljna organizacija po zakonu zaračunava za družbenopolitično skupnost
oziroma za drugo družbeno pravno osebo, se ne vštevajo v
celotni prihodek.
V celotni prihodek se tudi ne vštevajo zneski, prejeti za
povrnjene obveznosti In izdatke iz dohodka ter prispevkov
in davkov iz osebnih dohodkov, za katere niso Izkazane
terjatve v zaključnem računu.
poročevalec

6. (9) člen
Z realiziranim prihodkom iz 5. (8) člena tega zakona so
mišljena nakazila in gotovinska vplačila pri službi družbenega knjigovodstva in pri pošti na žiro račun temeljne organizacije oziroma žiro račun delovne organizacije, nakazila
in vplačila na njen devizni račun pri banki do zadnjega dne
dobe, za katero se ugotavlja celotni prihodek, ki so do
poteka in po poteku obračunske dobe prispela na žiro račun
oziroma devizni račun te temeljne organizacije oziroma delovne organizacije, kot tudi gotovinska plačila, izvršena
prek blagajne do zadnjega dne obračunske dobe.
Služba družbenega knjigovodstva in banka morata na
dokumentaciji, ki jo pošiljata skupaj z dnevnim izpiskom
upniku, navesti datum, ko je bil izvršen nalog z dolžnikovega
računa.
Z realiziranim prihodkom iz 5. (8) člena tega zakona so
mišljena tudi nakazila in gotovinska vplačila na žiro račun
ter gotovinska plačila prek blagajne, izvršena v 15 dneh od
poteka obračunske dobe, za katero se ugotavlja celotni
prihodek, če je nastalo dolžniško-upniško razmerje v zadnjih 15 dneh obračunske dobe in če je bilo nakazilo, vplačilo
oziroma plačilo izvršeno v 15 dneh od dne, ko je nastalo
dolžniško-upniško razmerje.
Z realiziranim prihodkom, ustvarjenim s prodajo proizvodov in storitev na tujem trgu do konca obračunske dobe,
so mišljena nakazila in vplačila na žiro račun pri banki v 15
dneh od poteka obračunske dobe, za katero se ugotavlja
celotni prihodek.
Z realiziranim prihodkom iz 5. (8) člena tega zakona so
mišljeni tudi prihodki od izvajanja investicijskih del v tujini,
ki jih ustvarijo obrati oziroma druge delovne enote v tujini,
prihodki, ki jih ustvarijo s svojim poslovanjem podjetja v
tujini oziroma mešana podjetja v tujini, v katerih znaša delež
sredstev temeljne organizacije združenega dela več kot
50%, njihove ustanoviteljice pa so temeljne organizacije
združenega dela če so bili ti prihodki realizirani v 45 dneh po
poteku obračunske dobe, za katero se sestavlja periodični
obračun, oziroma v 60 dneh po poteku obračunske dobe, za
katero se sestavlja zaključni račun.
Z realiziranim prihodkom iz udeležbe pri skupaj ustvarjenem prihodku (2. točka prvega odstavka 5. člena, 2. točka
prvega odstavka 8. člena) so mišljeni tudi denarni zneski, ki
so bili z dokončnim obračunom ugotovljenega in razporejenega razporeda skupnega prihodka razporejeni na temeljno
organizacijo.
Temeljna organizacija, ki ugotavlja celotni prihodek po
tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena, je dolžna
sestaviti specifikacijo na tej podlagi ustvarjenih prihodkov
na način, ki ga predpiše funkcionar, ki vodi zvezni upravni
organ, pristojen za finance.
7. (10) člen
Z realiziranim prihodkom iz 5. (8) člena tega zakona so
mišljeni tudi:
1. denarni zneski, vsebovani v instrumentih za zavarovanje plačila, danih po zveznem zakonu, s katerim se ureja
zavarovanje plačil med uporabniki družbenih sredste%in
sicer v čeku, avaiirani menici, katere dan izdaje oziroma
indosiranja je zapadel do zadnjega dne obračunske dobe,
garanciji in nepreklicnem dokumentarnem akreditivu;
2. denarni zneski od blaga, prodanega, in od storitev,
opravljenih na blagovni oziroma potrošniški kredit, če je bil
kredit odobren v skladu s predpisi, pokrit s prostimi lastnimi
sredstvi oziroma prejetim kreditom za te namene;
3. denarni zneski, obračunani prek internih računov v interni banki, v posebni finančni službi v delovni organizaciji
ali sestavljeni organizaciji združenega dela oziroma v delovni organizaciji v skladu z zveznim zakonom;
4. denarni zneski iz realiziranega izvoza, vsebovani V
nepreklicnem akreditivu, odprtem pri domači banki, v čeku
ali menici, ki jo je izdal tuji kupec, v garanciji domače ali tuje
banke, v zavarovalni polici skupnosti premoženjskega in
osebnega zavarovanja oziroma rizične skupnosti za zavarovanje plačila terjatev v pogodbenem roku In v terjatveni
listini v skladu z mednarodno prevozno pogodbo;
5. denarni zneski od blaga, izvoženega, in storitev, opravjenih v tujini na kredit, če je bil kredit odobren pokrit iz
lastnih prostih sredstev oziroma iz prostih sredstev, zagotov29

Ijenih, prejetih s kreditom za te namene v državi in tujini v
skladu s predpisi;
6. denarni zneski od izvoženega biaga in opravljenih storitev v tujini, obračunani s tujimi partnerji v višini vrednosti
uvoženega blaga in opravljenih storitev v skladu z zveznimi
predpisi;
7. denarni zneski, vsebovani v avalirani menici, izdani na
podlagi povračila davkov in drugih davščin, katere dan
izdaje zapade do zadnjega dne obračunske dobe;
8. denarni zneski, vsebovani v obveznici oziroma anuitetnem kuponu obveznice, za katerega je dano jamstvo, ki
zapadeta v plačilo v 90 dneh od zadnjega dne obračunske
dobe, če je prejet do zadnjega dne obračunske dobe;
9. denarni zneski, realizirani s pobotom (kompenzacijo)
do zadnjega dne obračunske dobe oziroma v 15 dneh od
poteka obračunske dobe, v skladu s tem in drugim zveznim
zakonom;
10. denarni zneski, vsebovani v čekih Narodne banke
Jugoslavije in čekih občanov, trasiranih na banko.
Ne gleda na 1. točko prvega odstavka tega člena so z
realiziranim prihodkom mišljeni tudi denarni zneski, vsebovani v indosiranih menicah, na katerih je dan indosamenta,
oziroma v čekih, na katerih je dan izdaje zapadel v 15 dneh
od poteka obračunske dobe, za katero se ugotavlja skupni
prihodek, če je dolžniško-upniško razmerje nastalo v zadnjih 15 dneh obračunske dobe in če je dan indosamenta na
indosirani menici zapadel v 15 dneh od dne, ko je nastalo
dolžniško-upniško razmerje.
8. (11) člen
Celotni prihodek temeljne organizacije, ustvarjen s plačili,
prejetimi za prodane proizvode in opravljene storitve, se
ugotavlja na podlagi denarnih zneskov, prejetih po določbah 6. in 7. (9. in 10.) člena tega zakona za prodane in
dobavljene proizvode oziroma za opravljene storitve in
opravljena dela pri graditvi gradbenih objektov in ladij oziroma za opravljeno proizvodnjo opreme ter oborožitvenih
sredstev in vojaške opreme po začasnih obračunih za dobo,
za katero se ugotavlja celotni prihodek.
9. (12) člen
Celotni prihodek temeljne organizacije sestavljajo tudi
pozneje ugotovljeni prihodki od poslovanja v prejšnjih letih;
pozitivne tečajne razlike pri devizah in ugotovljeni presežki
materiala, drobnega inventarja, nedokončane proizvodnje,
polizdelkov in delov lastne proizvodnje, gotovih proizvodov
in blaga; odškodnine, razen odškodnin za škodo na osnovnih sredstvih; obresti; občasni prihodki, ustvarjeni s poslovanjem, in drugi pozneje prejeti zneski, realizirani po 6. in
7. členu (9. in 10. členu) tega zakona.
10. (13) člen
Od prihodka, ki ga ustvari s poslovanjem podjetja v tujini,
všteje temeljna organizacija v celotni prihodek tiste zneske,
ki so bili vplačani na njen devizni račun pri banki do zadnjega dne obračunske dobe in v 15 dneh po poteku obračunske dobe, za katero se ugotavlja celotni prihodek.
OcFprihodka, ki ga ustvari s poslovanjem obrata oziroma
druge delovne enote v tujini, za katero je sklenila delati
samostojen obračun, všteje temeljna organizacija v celotni
prihodek tisti znesek, ki je bil ugotovljen v periodičnem
obračunu in zaključnem računu zadevnega obrata oziroma
druge delovne enote.
11. (14) člen
Prihodek, ustvarjen iz sredstev skupne porabe, se ne
všteva v celotni prihodek temeljne organizacije.
2. Stroški, ki se nadomeščajo iz celotnega
prihodka
12. (15) člen
Iz celotnega prihodka nadomešča temeljna organizacija
materialne stroške in amortizacijo po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah, razen tistega dela materialnih
stroškov in tistega dela amortizacije, ki jih lahko po tem
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zakonu časovno razmeji oziroma obračuna v breme zaloa
Alternativa 12. (15) člena
Iz celotnega prihodka nadomešča temeljna organizacija
materialne stroške in amortizacijo, razen tistega dela materialnih stroškov in tistega dela amortizacije, ki jih lahko po
tem zakonu časovno razmeji oziroma obračuna v breme
obratnih sredstev.
Materialni stroški
13. (16) člen
Materialni stroški temeljne organizacije so izdatki za porabljene predmete dela, za tekoče in investicijsko vzdrževanje delovnih sredstev, za storitve, ki so potrebne pri opravljanju dejavnosti temeljne organizacije, za sprotne potrebe
varstva pri delu in varstva delovnega okolja, za sprotne
potrebe strokovnega izobraževanja in znanstvenoraziskovalnega dela, ki se opravlja v okviru delovnega procesa, kot
tudi za druge sprotne potrebe materialne proizvodnje oziroma opravljanja drugih dejavnosti, ki so neposreden pogoj
za delo in proizvodnjo.
Materialni stroški temeljne organizacije, ki so neposreden
pogoj za delo in proizvodnjo, so tudi:
1. materialni stroški z uvajanjem nove proizvodnje in materialni stroški z raziskovanjem in odkrivanjem rudnega in
drugega mineralnega bogastva;
2. izdatki za določena delovna sredstva, kot so izdatki za
porabljen drobni inventar in embalažo;
3. povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju
določenih del za temeljno organizacijo, da je ustvarila celotni
prihodek, kot so: dnevnice za službena potovanja, povračila
za nastanitev in hrano na terenu; povračila stroškov za prevoze na službenem potovanju z ladjami, vlaki, letali in drugimi
prometnimi sredstvi, povračila stroškov za prevoz na delo in z
dela; stroški za nastanitev in hrano letalskega osebja med
kondicijskim počitkom; nadomestila pilotom, navigatorjem,
mehanikom, stevardesam in stevardom v letalu za polete v
neugodnih razmerah v skladu s samoupravnim splošnim aktom, sprejetim na podlagi samoupravnega sporazuma v
skladu z družbenim dogovorom, h kateremu je pristopila
temeljna organizacija; (uvrščeno v 17. člen)
3. 4. izdatki za hrano delavcev v materialni proizvodnji,
kot tudi izdatki za hrano delavcev v drugih dejavnostih, ki
opravljajo dela, škodljiva za zdravje, ter dela, pri katerih je
potrebna močnejša hrana, če jih določa družbeni dogovor v znesku, ki je določen z omenjenim dogovorom;
Alternativa 3. točke
3. izdatki za hrano delavcev v materialni proizvodnji, kot
tudi izdatki za hrano delavcev v drugih dejavnostih, ki opravljajo dela, škodljiva za zdravje, ter dela, pri katerih je potrebna močnejša hrana, če jih določa družbeni dogovor - v
znesku, ki je določen z omenjenim dogovorom;
5. izdatki za stroške propagande, reklame, udeležbe na
sejmih in razstavah in za reprezentance v znesku, ki je določen s samoupravnim splošnim aktom;
4. 6. izdatki za blago, ki je bilo v skladu z zakonom nabavljeno od občanov, od dobaviteljev v tujini in od drugih dobaviteljev in je namenjeno za nadaljnjo prodajo;
5. 7. drugi občasni izdatki v zvezi s poslovanjem temeljne
organizacije, ki se v celoti nadomeščajo iz celotnega prihodka v obračunskem obdobju, v katerem so nastali.
Za materialne stroške temeljne organizacije se štejejo
tudi poslovni stroški oziroma izdatki v zvezi s plačevanjem
prometnega davki., carine in carinskih davščin za proizvode
in storitve iz prvega in drugega odstavka tega člena.
Med materialne stroške temeljne organizacije se ne vštevajo izdatki za osebne dohodke in za skupno porabo, ne
izdatki za investicije in rezerve, kot tudi ne prispevki, davki
in druge davščine, razen izdatkov iz tretjega odstavka tega
člena.
Z izdatki za tekoče strokovno izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo iz prvega odstavka tega člena so mišljeni:
izdatki za strokovno izobraževanje delavcev; izdatki za specializacijo delavcev; izdatki za praktično delo delavcev, napotenih v druge organizacije združenega dela; izdatki za opravljanje strokovnih izpitov in za strokovne tečaje; izdatki za
podiplomske študije in pripravljanje doktorskih disertacij, če
poročevalec

so potrebni za opravljanje določenih del v temeljni organizaciji, če gre za izdatke za tekoče potrebe materialne proizvodnje oziroma za opravljanje drugih dejavnosti v skladu s planom oziroma samoupravnim splošnim aktom temeljne organizacije za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev. (uvrščeno v 15. a člen)
Z izdatki za stroške iz 5. točke drugega odstavka tega člena
so mišljene tudi vrednosti uporabljenih lastnih proizvodov,
blaga in storitev za reprezentanco, reklamo in propagando,
(uvrščeno v 17. člen)
14. (17) člen
Z izdatki za porabljene predmete dela iz prvega odstavka
13. (16) člena tega zakona so mišljeni izdatki za porabljeno
energijo, surovine, material in druge predmete dela.
Z izdatki za investicijsko vzdrževanje delovnih sredstev iz
prvega odstavka 13. (16) člena tega zakona so mišljeni
izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev v uporabi njihovi
amortizacijski dobi, razen:
1. izdatkov za vzdrževanje sprotne pripravljenosti osnovnih sredstev (tekoče vzdrževanje);
2. izdatkov za dela na osnovnih sredstvih, s katerimi se
spreminja njihova zmogljivost ali namen (rekonstrukcija in
adaptacija, modernizacija ali dograditev).
3. izdatkov za dela na osnovnih sredstvih, s katerimi se jim
podaljšuje življenjska doba po izteku njihove amortizacijske
dobe (investicije).
15. (18) člen
S storitvami, ki so potrebne pri opravljanju dejavnosti
temeljne organizacije iz prvega odstavka 13. (16) člena tega
zakona, so mišljene proizvodne in neproizvodne storitve.
Proizvodne storitve so storitve, ki so jih opravile organizacije združenega dela oziroma drugi uporabniki družbenih
sredstev in občani, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.
Druge storitve se štejejo za neproizvodne storitve.
S storitvami iz prvega odstavka tega člena so mišljene
tudi obveznosti, ki jih ima temeljna organizacija na podlagi
pogodbe o delu, če je bilo delo na tej podlagi opravljeno za
tekoče potrebe materialne proizvodnje, ali na podlagi
opravljanja druge dejavnosti, ki je neposreden pogoj za
delo in proizvodnjo v temeljni organizaciji, kot tudi na podlagi nagrad učencem in študentom med praktičnim delom v
temeljni organizaciji.
15. a (19) člen
Z izdatki za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja in
znanstvenoraziskovalno delo iz prvega odstavka 13. (16)
člena tega zakona so mišljeni: izdatki za strokovno izobraževanje delavcev; izdatki za specializacijo delavcev; izdatki
za praktično delo delavcev, napotenih v druge organizacije
združenega dela; izdatki za opravljanje strokovnih izpitov in
za strokovne tečaje, izdatki za podiplomske študije in pripravljanje doktorskih disertacij, če so potrebni za opravljanje
določenih del v temeljni organizaciji in tisti del izdatkov za
prekvalifikacijo delavcev, ki se ne more kriti iz sredstev
rezerv - če gre za izdatke za sprotne potrebe materialne
proizvodnje oziroma za opravljanje drugih dejavnosti v
skladu s planom oziroma samoupravnim splošnim aktom
temeljne organizacije za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev (preneseno iz petega odstavka
13. člena).
15. b (20) člen
Z materialnimi stroški z uvajanjem nove proizvodnje za
tekoče potrebe materialne proizvodnje iz 1. točke drugega
odstavka 13. (16) člena tega zakona, razen izdatkov vlaganj v
osnovna sredstva za nabavo osnovnih sredstev, so mišljeni
izdatki za uvajanje nove proizvodnje, in sicer: za proučevanje sodobnih tehnoloških postopkov, ki jih temeljna organizacija ni uporabljala, ter celotno razvojno delo za uvajanje
nove proizvodnje po takem postopku, vštevši tudi polindustrijsko raziskovanje; za raziskovanje v obstoječih tehnoloških procesih temeljne organizacije zaradi modernizacije
proizvodnega procesa ter uporabe sodobnih metod in znanstvenih dosežkov v njem, in sicer z namenom, da se zboljšajo kakovost proizvodov in delovne norme, skrajša proizvodni ciklus, prihrani pri proizvodnih stroških, občutneje
poročevalec

poveča obseg proizvodnje ali nadomestijo uvozni in deficitarni proizvodi in surovine ter da se financira znanstvenoraziskovalno delo v zvezi z izdelavo predlogov za standarde,
tipizacije in ateste; za razvoj in izdelavo prototipov proizvodov in naprav kot izsledkov omenjenih raziskav, z všteto
izdelavo poskusnih serij in njihovim preizkušanjem (preneseno iz 1. točke 16. člena).
16. (21) člen
Z materialnimi stroški uvajanja nove proizvodnje in materialnimi stroški z raziskovanjem in odkrivanjem rudnega in
drugega mineralnega bogastva za sprotne potrebe materialne proizvodnje iz 1. točke drugega odstavka 13. (16)
člena tega zakona, razen izdatkov za nabavo osnovnih sredstev, so mišljeni:
1. izdatki za uvajanje nove proizvodnje, in sicer za proučevanje sodobnih tehnoloških postopkov, ki jih temeljna organizacija ni uporabljala, ter celotno razvojno delo za uvajanje
nove proizvodnje po takem postopku, vštevši tudi polindustrijsko raziskovanje; za raziskovanje v obstoječih tehnoloških procesih temeljne organizacije zaradi modernizacije proizvodnega procesa ter uporabo sodobnih metod in znanstvenih dosežkov v njem, in sicer z namenom, da se zboljša
kakovost proizvodov in delovne norme, skrajša proizvodni
ciklus, prihrani pri proizvodnih stroških, občutneje poveča
obseg proizvodnje ali nadomestijo uvozni in deficitarni proizvodi in surovine ter da se financira znanstvenoraziskovalno
delo v zvezi z izdelavo predlogov za standarde, tipizacijo in
ateste, za razvoj in izdelavo prototipov proizvodov in naprav
kot izsledkov omenjenih raziskav, z všteto izdelavo poskusnih
serij in njihovim preizkušanjem, (uvrščeno v 15. b člen)
1. izdatki za raziskovanja, in sicer: za izdelavo geoloških
kart, raziskovalnih programov in projektov; za regionalne
prospekcijske in podrobne geološko-geofizikalne raziskave; za geološko-rudarska raziskovalna dela (površinska
in podzemeljska); za raziskovalna vrtanja (plitka in globoka); geološke, kemične in fizikalne raziskave; za tehnološke in druge raziskave za ugotavljanje kakovosti rezerv
mineralnih surovin; za preizkušanje tehnologije, oplemenitenje in določanje parametrov za izračun rezerv in izkoriščanje ležišč; za izdelavo poročil o vrtinah in opravljenih raziskavah in za izdelavo poročil o ugotovljenih rezervah mineralnih surovin ter za hidroenergetske in vodne raziskave;
2. izdatki za odkrivanje, in sicer: za izdelavo geoloških in
drugih kart ležišč; za izdelavo programov in projektov del pri
odkrivanju ležišč; za geološko-rudarska dela (površinska in
podzemeljska) pri odkrivanju; za odkrito vrtanje (globoko);
za geološke, kemijske in fizikalne raziskave za dokončno
določitev kakovosti in parametrov za izračun in prekategorizacijo rezerv.ter pogojev izkoriščanja; za izdelavo poročil o
vrtinah ter o opravljenih delih in za izdelavo končnega
poročila o rezervnih mineralnih surovin.
Izdatki iz prvega odstavka tega člena se ne vštevajo v
materialne stroške, če se zanje zagotovijo sredstva, ki ne
gredo v celotni prihodek.
16. a (22) člen
Z izdatki za nabavljeno blago iz 6. točke drugega odstavka
13. (16) člena tega zakona so mišljeni izdatki, ki so bili dani
kot neto znesek za blago, povečani za znesek stroške dostave in manipulacije (odvisni stroški), v skladu s predpisi,
(preneseno iz 17. člena)
17. (23) člen
Z izdatki za nabavljeno blago iz 6. točke drugega odstavka
13. (16) člena tega zakona so mišljeni izdatki, ki so bili dani
kot neto znesek za blago, povečani za znesek stroškov z
dostavo in manipulacijo (odvisni stroški), v skladu s predpisi,
(uvrščeno v 16. a člen)
Z drugimi izdatki iz 7. 5. točke drugega odstavka 13. (16)
člena tega zakona, ki se v celoti nadomeščajo iz celotnega
prihodka v obračunski dobi, v kateri so nastali, so mišljeni:
1. povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju
določenih del za temeljno organizacijo, da je ustvarila celotni prihodek, kot so: dnevnice za službena potovanja,
povračila za nastanitev in hrano na terenu; nadomestila za
ločeno življenje; povračila stroškov za prevoz na službenem
potovanju z ladjami, vlaki, letali in drugimi prometnimi sred31

stvi; povračila stroškov za prevoz na delo in z dela; povračila za uporabo lastnih avtomobilov za službene potreba;
stroški za nastanitev in hrano letalskega osebja med kondicijskim počitkom; nadomestila pilotom, navigatorjem, mehanikom, stevardesam in stevardom v letalu za polete v
neugodnih razmerah - v skladu s samoupravnim splošnim
aktom, sprejetim na podlagi samoupravnega sporazuma v
skladu z družbenim dogovorom, h kateremu je pristopila
temeljna organizacija: (preneseno iz 3. točke drugega odstavka 13. člena)
2. izdatki za stroške propagande, reklame, udeležbe na
sejmih in razstavah in za reprezentanco, vštevši tudi vrednost uporabljenih lastnih proizvodov, blaga in storitev - v
znesku, ki je določen s samoupravnim splošnim aktom v
skladu s samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom; (preneseno iz 5) točke drugega odstavka in iz šestega
odstavka 13. čiena)
3. 1. povračila škode, ki jo je temeljna organizacija s
svojim poslovanjem prizadela drugim pravnim ali fizičnim
osebam;
4. 2. negativne tečajne razlike pri devizah, ki so zapadle v
plačilo, razen negativnih tečajnih razlik pri nabavi osnovnih
sredstev;
5. 3. zneski za nadomestitev primanjklajev pri materialu,
drobnem inventarju, nedokončani proizvodnji, polizdelkih,
delih lastne proizvodnje, gotovih proizvodih in blagu, ki se
po sklepu organa upravljanja temeljne organizacije nadomeščajo iz celotnega prihodka;
6. 4. pozneje ugotovljeni materialni stroški iz poslovanja
v prejšnjih letih;
7. 5. odpisi terjatev, za katere je bilo s sodno odločbo
oziroma sklepom organa upravljanja temeljne organizacije
ugotovljeno, da so neizterljive oziroma da jih je treba v
'sanacijskem postopku odpisati;
8. 6. škode na obratnih sredstvih, razen tiste, ki je nastala zaradi elementarnih nesreč v delu, v katerem se ti
zneski lahko krijejo iz zavarovanja, iz sredstev rezerv ali z
zmanjšanjem lastnih poslovnih sredstev;
9. 7. škode in poškodbe neamortizirane vrednosti osnovnih sredstev in škode na obratnih sredstvih, ki so uničena aii
poškodovana zaradi elementarnih nesreč - v delu, v katerem teh zneskov rsi mogoče kriti iz zavarovanja, iz sredstev
rezerv ali z odpisom zmanjšanjem lastnih poslovnih sredstev;
10. 8. zneski za saniranje poškodb na osnovnih sredstvih
zaradi elementarnih nesreč, če temeljna organizacija za
take poškodbe ni zmanjšala vrednosti osnovnega sredstva
in če izdatki za sanacijo nimajo značaja izdatkov za investicije iz 2. in 3. točke drugega odstavka 14. člena;
11. 9. neamortizirana vrednost osnovnih sredstev, ki so
bila prodana po nižji ceni, prenesena neodplačno ali odpisana zaradi fizične dotrajanosti oziroma tehnične zastarelosti, če temeljna organizacija ni sklenila, da bo te zneske
nadomestila iz sredstev rezerv. - v delu, v katerem teh zneskov ni mogoče kriti iz sredstev rezerv;
12. 10. neamortizirana vrednost osnovnih sredstev, ki so
bila prenesena neodplačno - v vrednosti, za katero delu, za
katerega niso zmanjšana poslovna sredstva;
13. 11. popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev;
14. 12. kritje izgub podjetja v tujini;
<
15. 13. kritje izgub obrata oziroma delovne enote v tujini;
16. 14. drugi občasni izdatki, od katerih sta neposredno
odvisna delo in proizvodnja.

rialni stroški z raziskovanjem in odkrivanjem rudnega in
drugega mineralnega bogastva iz 1. točke drugega odstavka 13. (16) člena tega zakona, kot tudi stroški investicijskega vzdrževanja se lahko obračunajo v dobah, v katerih
so bili povzročeni, vendar se v naslednje leto ne smejo
prenesti izdatki za te namene v tekočem letu. Vkaikulirani,
toda neporabljeni zneski teh stroškov se iz tekočega leta
smejo prenesti v naslednje, če temeljna organizacija ni
izkazala nepokrite izgube.
Alternativa za zadnji stavek drugega odstavka:
Vkaikulirani in neporabljeni zneski za investicijsko vzdrževanje se iz tekočega leta smejo prenesti v naslednje,
zneski za uvajanje nove proizvodnje in za raziskovanje in
odkrivanje rudnega in drugega mineralnega bogastva pa,
če temeljna organizacija ni izkazala nepokrite izgube.
Z zneski za materialne stroške, ki še niso zapadli v plačilo,
se lahko obremenijo materialni stroški v dobi, na katero se
nanašajo.
i
19. (25) člen
Za zaloge, nedokončane proizvodnje, polizdelkov in delov
lastne proizvodnje in gotovih proizvodov obračunava temeljna organizacija v breme obratnih sredstev materialne
stroške in amortizacijo po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah, in sicer največ toliko, kolikor znašajo dejanski
stroški, namenjeni za njihovo proizvodnjo.
Temeljna organizacija lahko sklene, da za zaloge iz prvega odstavka tega člena ne bo obračunavala v breme
obratnih sredstev materialnih stroškov, ki niso odvisni od
obsega proizvodnje, in ne amortizacije po minimalnih, z
zakonom predpisanih stopnjah.
V breme obratnih sredstev se lahko obračunajo za zaloge
nedokončane proizvodnje, polizdelkov in delov lastne proizvodnje v alikvotnem, nanje se nanašajočem delu, tudi akontacije osebnih dohodkov delavcev temeljne organizacije.
20. (26) člen
Ne glede na 19. (25) člen tega zakona lahko temeljna
organizacija sklene, da bo za nedokončane ladje, gradbene
objekte in opremo, katerih gradnja oziroma izdelava traja
dlje kot eno leto, in za nedokončano rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo (živina, ki se pita) v kmetijstvu, kot tudi za
predelavo grozdja v vino, kadar se opravlja v dveh koledarskih letih, če zanje ne ustvarja prihodkov po začasnih obračunih po 8. (11) členu tega zakona, v breme obratnih sredstev obračunavala tudi izdatke, ki se krijejo iz dohodka,
razen zneskov amortizacije, ki presegajo minimalne, z zakonom predpisane stopnje, ter zneskov prispevkov, davkov in
drugih dvaščin ter drugih obveznosti, ki so odvisni od
ustvarjenega dohodka - vse v delu, ki se nanaša na ladje,
gradbene objekte in opremo v gradnji oziroma izdelavi ter
na nedokončano rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo v
kmetijstvu oziroma predelavo grozdja v vino.
21. (27) člen
V breme obratnih sredstev za zaloge blaga se obračunava
njegova nabavna vrednost.
Ko se nabavna vrednost blaga na zalogi poveča v skladu
s predpisi o cenah, uporablja temeljna organizacija ugotovljeno razliko za trajna obratna sredstva, če ti predpisi ne
določajo drugače.

IZKAZOVANJE VREDNOSTI ZALOG

22. (28) člen
Zneski, obračunani v breme obratnih sredstev za zaloge
nedokončane proizvodnje, polizdelkov in delov lastne proizvodnje ter gotovih proizvodov v skladu z 19. in 20. (25. in 26.)
členom tega zakona, ne smejo na koncu leta presegati
vrednosti, izračunane po povprečni prodajni ceni, ki je bila
za te proizvode dosežena v zadnjem mesecu oziroma v
zadnjih treh mesecih prodaje.

18. (24) člen
*
Izdatki, ki se štejejo po tem zakonu za materialne stroške
in so bili plačani iz obratnih sredstev vnaprej največ za 12
mesecev, se smejo razmejiti in zanje obremeniti materialni
stroški v dobi, na katero se nanašajo.
Materialni stroški z uvajanjem nove proizvodnje in mate-

Obračunana nabavna vrednost posamezne vrste blaga na
zalogah na koncu leta ne sme presegati njene vrednosti,
izračunane po povprečni prodajni ceni, ki je bila zanjo dosežena v zadnjem mesecu oziroma v zadnjih treh mesecih
prodaje.
Če temeljna organizacija na koncu leta ugotovi, da zneski,
obračunani v breme obratnih sredstev za zaloge v primerih

2. Časovne razmejitve
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iz prvega in drugega odstavka tega člena, presegajo vrednost, izračunano po povprečnih prodajnih cenah, mora
razliko nadomestiti iz celotnega prihodka.
Zvezni izvršni svet predpiše način za izračunavanje povprečnih prodajnih cen, doseženih v zadnjem mesecu oziroma v zadnjih treh mesecih prodaje, način za ugotavljanje
cen za posamezne vrste zalog, izkazanih v knjigovodstvu, in
način za obračunavanje razlik v cenah.
23. (29) člen
Temeljna organizacija lahko sklene, da bo za vračilo davkov in drugih davščin za opremo in ladje, izvožene na kredit,
obračunale v breme obratnih sredstev materialne stroške in
amortizacijske stroške po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah, kot tudi izdatke, ki se krijejo iz dohodka, razen
zneskov amortizacije, ki presegajo z zakonom predpisane
minimalne stopnje, in zneskov prispevkov, davkov in drugih
davščin ter drugih obveznosti, ki so odvisne od ustvarjenega dohodka - vse v alikvotnem delu, ki se nanaša na
vračilo davkov in drugih davščin za opremo in ladje, izvožene na kredit, če ni ugotovila na tej podlagi celotnega
prihodka.
Alternativa:
Črta se 23. (29) člen
23. a (30) člen
Temeljna organizacija usklajuje vrednost zalog surovin in
materiala, drobnega inventarja in embalaže, nedokončane
proizvodnje, polizdelkov, delov lastne proizvodnje, gotovih
proizvodov in blaga z njihovo tržno vrednostjo (revalorizacija) v skladu z zveznim zakonom.
Rezultat revalorizacije iz prvega odstavka tega člena se
uporablja za trajna obratna sredstva.
III. UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE
SKUPNEGA PRIHODKA IN SKUPNEGA
DOHODKA
1. Ugotavljanje in razporejanje skupnega
dohodka
1. Skupne določbe
24. (31) člen
Skupni prihodek po tem zakonu je prihodek, ki je bil
ustvarjen v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi
dela in sredstev, in sicer:
1. s prodajo proizvodov ali storitev, ki so rezultat skupnega dela delavcev v dveh ali več temeljnih organizacijah v
sestavi ene delovne organizacije ali več delovnih organizacij (fazna proizvodnja oziroma proizvodnja proizvodov, ki se
vgrajujejo v enotni proizvod);
2. prodajo proizvodov in storitev v sodelovanju med proizvodnimi ter drugimi temeljnimi organizacijami združenega
dela in organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s
prometom blaga in storitev;
3. s prodajo proizvodov ali storitev, ki so rezultat združevanja dela in sredstev v sodelovanju med združenimi kmeti in
delavci v temeljnih organizacijah v okviru sestavi kmetijske
zadruge, drugo kmetijsko zadrugo oziroma drugo temeljno
zadružno organizacijo ali delavci v temeljnih organizacijah v
sestavi druge organizacije združenega dela in zasebnimi
kmeti, temeljni organizaciji kooperantov in združitve teh organizacij z organizacijami združenega dela;
4. s prodajo proizvodov ali storitev v sodelovanju med
delovnimi ljudmi, združenimi v obrtne in druge zadruge, in
delavci v temeljnih organizacijah ter delovnimi ljudmi v
obrtnih in drugih zadrugah.
Skupni prihodek, ustvarjen s prodajo proizvodov ali storitev, ki so rezultat skupnega dela dveh ali več temeljnih organizacij na podlagi 1. in, 3. in 4. točke prvega odstavka tega
člena (v nadaljnjem besedilu: prihodek od skupnega dela)
se ugotavlja in razporeja v skladu s samoupravnim sporazumom v temeljni organizaciji, delovni organizaciji ali, sestavljeni organizaciji združenega dela, v poslovni skupnosti,
kmetijski zadrugi, sestavljeni kmetijski zadrugi, temeljni zaporočevalec

družni organizaciji in, temeljni organizaciji kooperantov in
delovni organizaciji kooperantov ter v obrtni in drugi zadrugi
(v nadaljnjem besedilu: organizacija, prek katere se
ustvarja skupni prihodek) kot tudi v interni banki, prek katere
je bil ustvarjen skupni prihodek oziroma realiziran skupni
proizvod ali storitev.
Skupni prihodek, ustvarjen s prodajo proizvodov ali storitev v sodelovanju med proizvodnimi in drugimi temeljnimi
organizacijami in organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev na polagi 2. točke prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: prihodek
od skupnega poslovanja), se ugotavlja in razporeja v skladu
s samoupravnim sporazumom v organizaciji združenega
dela, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev na debelo,
oziroma v organizaciji organizaciji združenega dela, ki se
ukvarja z izvozom blaga in storitev, organizaciji združenega
dela, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev na drobno,
organizaciji združenega dela, ki se ukvarja z uvoznimi posli,
zastopništvom in posredovanje, kot tudi v interni banki, prek
katere je bil ustvarjen skupni prihodek, če ni z zakonom
drugače določeno.
25. (32) člen
Skupni prihodki, ustvarjeni na podlagi 24. (31) člena tega
zakona, se ugotavljajo po določbah prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena in 7. in, 8. in 9. člena
(prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka 9. člena in
10., 11. in 12. člena) tega zakona.
25. a (33) člen
Skupni prihodek, ustvarjen po 24. členu (31) tega zakona,
se realizira prek prehodnega računa ali prek žiro računa
delovne organizacije, uvedenega s samoupravnim sporazumom v smislu drugega odstavka 146. člena zakona o združenem delu.
Če se skupni prihodek realizira prek prehodnega računa,
se sredstva s tega računa prenesejo na žiro račun temeljnih
organizacij oziroma drugih udeležencev pri ustvarjanju
skupnega prihodka ali na žiro račun delovne organizacije,
uveden s samoupravnim sporazumom po drugem odstavku
146. člena zakona o združenem delu, v primerih, ki jih določi
ta sporazum, pa - tudi na prehodni račun tistih udeležencev
pri ustvarjanju skupnega prihodka, ki prenesejo ta sredstva
na žiro račune temeljnih organizacij - na način in v rokih, ki
jih določa ta zakon.
Če se skupni prihodek realizira prek žiro računa delovne
organizacije, uvedenega s samoupravnim sporazumom po
drugem odstavku 146. člena zakona o združenem delu, se
sredstva s tega računa razporejajo na interne račune temeljnih organizacij v sestavi delovne organizacije, ki so
sklenile ta samoupravni sporazum, oziroma prenesejo se na
žiro račune temeljnih organizacij, ki niso sklenile tega samoupravnega sporazuma ali niso v njeni sestavi - na način
in v rokih, ki jih določa ta zakon.
Če se skupni prihodek realizira prek prehodnega računa
interne banke, prenese ta banka sredstva s svojega računa
na svoj žiro račun za svoje članice, udeleženke pri ustvarjanju skupnega prihodka, hkrati pa jih razporedi na njihove
interne račune, za udeleženke pri ustvarjanju skupnega
prihodka, ki niso njene članice, pa na njihove žiro račune v
skladu s samoupravnim sporazumom - na način in v rokih,
ki jih določa ta zakon.
2. Skupni prihodek, ustvarjen s prodajo
proizvodov ali storitev, ki so rezultat
skupnega dela dveh ali več temeljnih
organizacij
26. (34) člen
Temeljna organizacija kot udeleženka v fazni proizvodnji,
kot proizvajalka proizvoda, ki se vgrajuje v enotni proizvod,
kot udeleženka pri skupnem opravljanju storitev oziroma
kot druga udeleženka pri skupnem delu obračunava po 12.
do 19. 18. (15. do 25. 24.) členu tega zakona materialne
stroške, amortizacijo ter časovne razmejitve v delih, ki se
nanašajo na te proizvode in ali storitve.
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Za zaloge nedokončanih proizvodov, polizdelkov, delov
lastne proizvodnje, gotovih proizvodov in proizvodov, ki se
vgrajujejo v skupni proizvod, ter za skupne storitve obračunava temeljna organizacija iz prvega odstavka tega člena v
breme obratnih sredstev zneske, ugotovljene po 19. in 20.
(25. in 26.) členu tega zakona.
Zneske, obračunane po drugem odstavku tega člena za
proizvode ali storitve, ki jih je temeljna organizacija izročila
temeljni organizaciji naslednje proizvodne faze ali zanjo
opravila, temeljni organizaciji, ki te proizvode ali storitve
vgrajuje v enotni proizvod ali storitev, temeljni organizaciji,
delovni organizaciji oziroma sestavljeni organizaciji združenega dela, ki bo tak proizvod ali storitev prodala na trgu,
izkazuje temeljna organizacija, ki je izročila' proizvod ali
opravila storitev, kot svoje stroške, ki jih je imela pri ustvarjanju celotnega prihodka iz udeležbe pri prihodku od skupnega dela.
Znesek iz prvega in tretjega odstavka tega člena za proizvode ali storitve, s katerimi je bil ustvarjen skupni prihodek,
nadomešča temeljna organizacija iz celotnega prihodka oziroma dohodka neposredno po razporeditvi skupnega prihodka in prejetem dokončnem obračunu o tej razporeditvi,
če ne sklene tega zneska nadomestiti iz celotnega prihodka
oziroma dohodka neposredno po prodaji proizvoda ali storitve, na podlagi katerih se ustvarja skupni prihodek.
27. (35) člen
Temeljna Organizacija, delovna organizacija, sestavljena
organizacija združenega dela, poslovna skupnost, kmetijska
zadruga, sestavljena kmetijska zadruga, temeljna zadružna
organizacija in temeljna organizacija kooperantov ter interna
banka, ki je bil prek njenega prehodnega računa ustvarjen
prihodek od skupnega dela, prek katere se ustvarja skupni
prihodek, razporeja vse prihodke od skupnega dela po
osnovah in merilih, določenih v samoupravnem sporazumu
o združitvi dela in sredstev, med temeljne organizacije in
druge udeležence, ki je soustvarjala pri ustvarjanju teh prihodkov, in sicer
1. začasno naslednjega dne, najkasneje pa v petih dneh od
dneva, ko je bil prihodek ustvarjen;
2. dokončno najkasneje v 20 dneh od poteka dobe, za
katero po določbah tega zakona začasno razporeja dohodek,
za prihodke, ki jih je ustvarila v tej dobi, oziroma v 25 dneh od
poteka leta za prihodke, ustvarjene v tem letu.
Organizacija, prek katere se ustvarja skupni prihodek,
oziroma interna banka mora na podlagi začasne razporeditve prihodkov v skladu s samoupravnim sporazumom vplačati prihodke, realizirane od skupnega dela, na žiro račun ali
prehodni račun oziroma jih mora razporediti na interni račun
(v nadaljnjem besedilu: račun) temeljnih organizacij in drugih udeležencev pri ustvarjanju teh'prihodkov naslednjega
dne, najpozneje pa v petih dneh po dnevu, ko je bil prihodek
realiziran, za prihodke od skupnega dela, katerih realizacija
je zavarovana z instrumenti za zavarovanje plačil, pa jim je v
tem roku dolžna izročiti instrumente za zavarovanje plačil v
skladu z zveznim zakonom, ki ureja zavarovanje plačil med
uporabniki družbenih sredstev, katerih rok zapadlosti ne
sme zapasti pozneje kot po poteku petega dne od zapadlosti plačila po teh instrumentih.
Ne glede na drugi odstavek tega člena organizacija, prek
katere se ustvarja skupni dohodek, oziroma interna banka
ni dolžna realiziranih prihodkov od skupnega dela v roku iz
navedenega odstavka vplačati oziroma razporediti na račun
temeljnih organizacij in drugih udeležencev pri ustvarjanju
teh prihodkov oziroma za prihodke, katerih realizacija je
zavarovana z instrumenti za zavarovanje plačil, ni dolžna
izročiti plačilnih instrumentov, če se jim prihodki vplačujejo
oziroma plačujejo s čekom ali indosirano menico pri prevzemu proizvodov ali storitev v skladu s samoupravnim sporazumom.
28. (36) člen
Temeljna organizacija^ delovna organizacija, sestavljena
organizacija združenega tiela, poslovna skupnost, kmetijska
zadruga, sestavljena kmetijska zadruga, temeljna zadružna
organizacija in temeljna organizacija kooperantov, kot tudi
interna banka, ki je začasno razporedila prihodek od skup34

nega dela, mora v rokih, ki so določeni v samoupravnem
sporazumu o združitvi dela in sredstev, najmanj pa enkrat
mesečno, poslati temeljnim organizacijam, med katere se
razporeja skupni prihodek, pismeni obračun o začasni razporeditvi skupnega prihodka v skladu s samoupravnim sporazumom.
Organizacija iz prvega odstavka tega člena pošlje dokončni
pismeni obračun razporeditve prihodkov od skupnega dela
temeljnim organizacijam, med katere se razporeja skupni
prihodek, najkasneje v 20 dneh od poteka dobe, za katero se
sestavlja periodični obračun oziroma v 25 dneh od poteka
leta.
Organizacija, prek katere se ustvarja skupni prihodek,
ugotavlja in razporeja skupni prihodek v rokih iz samoupravnega sporazuma, najpozneje pa v 20 dneh po poteku
dobe, za katero se po tem zakonu začasno razporeja dohodek za prihodke, ustvarjene s skupnim delom v tej dobi,
oziroma v 30 dneh po poteku leta - za prihodke, ustvarjene v
tem letu.
Organizacija iz prvega odstavka tega člena dostavi pismeni obračun ugotovljenega in razporejenega skupnega
prihodka od skupnega dela temeljnim organizacijam in drugim udeležencem, med katere se skupni prihodek razporeja
v rokih iz prvega odstavka tega člena.
Obračun iz drugega odstavka vsebuje zlasti:
- vrednost prevzetih proizvodov ali storitev;
- vrednost prodanih proizvodov ali storitev;
- vrednsot prodanih in realiziranih proizvodov in storitev
oziroma vrednost proizvodov ali storitev, za katere je ugotovljen skupni prihodek;
- znesek skupnega prihodka, razporejenega med posamezne organizacije in druge udeležence pri njegovem
ustvarnaju;
- zneske iz drugega in tretjega odstavka 27. (35) člena
teka zakona in
- zneske iz 29. (37) člena tega zakona.
29. (37) člen
Temeljna organizacija, delovna organizacija, sestavljena
organizacija združenega dela, poslovna skupnost, kmetijska
zadruga, sestavljena kmetijska zadruga, temeljna zadružna
organizacija, temeljna organizacija kooperantov in interna
banka iz 27. člena tega zakona mora hkrati z začasno razpore- .
ditvijo prihodka od skupnega dela po 28. členu tega zakona
vplačati na žiro račune temeljnih organizacij, med katere je
skupni prihodek razporejen, znesek prihodka, ali jim dati
instrumente za zavarovanje plačila v skladu z zveznim zakonom, s katerim se ureja zavarovanje plačil med uporabniki
družbenih sredstev, rok, v katerem zapadejo ti instrumenti v
plačilo, ne sme zapasti pozneje kot po poteku petega dne od
zapadlosti instrumentov, ki jih je v zavarovanja plačila organizacija združenega dela prejela od kupca.
Organizacija, prek katere se ustvarja skupni prihodek,
oziroma interna banka mora v 15 dneh po poteku roka,
predpisanega v prvem odstavku 28. (36) člena tega zakona,
razliko med zneskom, ugotovljenim z obračunom po drugem
odstavku 28. (36) člena tega zakona, in zneskom iz drugega
in tretjega odstavka 27. (35) člena tega zakona vplačati
oziroma razporediti na račun temeljnih organizacij in drugih
udeležencev, med katere se razporeja skupni prihodek, ali
jim za to razliko izročiti instrumente za zavarovanje plačil.
Temeljna organizacija ali drug udeleženec, na katerega
se razporedi skupni prihodek, mora v roku iz prvega odstavka tega člena razliko med zneskom iz drugega in tretjega odstavka 27. (35) člena in zneskom, ugotovljenim z
obračunom po drugem odstavku 28. (36) člena tega zakona,
vplačati oziroma razporediti na račun organizacije, prek
katere se ustvarja skupni prihodek, oziroma na račun interne banke, če samoupravni sporazum ne določa drugače.
30. (38) člen
Temeljna organizacija temeljne organizacije oziroma drugi
udeleženci iz prvega odstavka 26. (34) člena tega zakona
opravijo najpozneje v roku za dokončen obračun prihodkov
od skupnega dela iz prvega odstavka 28. (36) člena tega
zakona v skladu s samoupravnim sporazumom tudi medsebojni obračun obveznosti za proizvode ali storitve, prejete v
fazni proizvodnji, prejete za vgraditev v enotni proizvod ali
poročevalec
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storitev oziroma za druge vrste skupnega dela, ki so bili v
temeljni organizaciji porabljeni za druge namene, poškodovani ali uničeni.
3. Skupni prihodek, ustvarjen s prodajo
proizvodov ali storitev v sodelovanju med
proizvodnimi in drugimi temeljnimi
organizacijami združenega dela in
organizacijami združenega dela, ki se
ukvarjajo s prometom blaga in storitev na
debelo
31. (39) člen
Organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom
blaga in storitev na debelo, izkazuje proizvode ali ptoritve, ki
jih je prevzela od proizvodnih in drugih temeljnih organizacij
združenega dela v poslovanju iz tretjega odstavka 24. (31)
člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: skupno poslovanje), do njihove prodaje kot zaloge z vrednostmi, določenimi
v samoupravnem sporazumu o združitvi dela in sredstev.
Proizvodne in druge temeljne organizacije združenega
dela izkazujejo zaloge proizvodov ali storitev, izročenih
organizaciji združenega dela, ki se ukvarja s prometom
blaga in storitev na debelo (prvi odstavek tega člena), v
breme obratnih sredstev z zneski, ugotovljenimi po drugem
odstavku 26. (31) člena tega zakona, nadomeščajo pa jih iz
celotnega prihodka oziroma dohodka po četrtem odstavku
26. (34) člena tega zakona, če jih ne sklenejo nadomestiti iz
celotnega prihodka neposredno po prodaji proizvodov, na
podlagi katerih se ustvarja skupni prihodek.
Zaloge iz prvega odstavka tega člena v proizvodnji in
prometu krijejo organizacija združenega dela, ki se ukvarja
s prometom blaga in storitev na debelo, ter proizvodna in
druga temeljna organizacija združenega dela iz združenih
obratnih sredstev v skladu s samoupravnim sporazumom, s
katerim so uredile medsebojna razmerja pri ustvarjanju
skupnega prihodka.
Organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom
blaga in storitev na debelo, lahko sklene, da bo proizvode
ali storitve, ki jih je prevzela od proizvodne in druge temeljne
organizacije združenega dela (v nadalnjem besedilu: temeljna proizvodna organizacija), izkazovala z vrednostmi,
izračunanimi na podlagi standarda stroškov, če je bil ta
standard določen na podlag: samoupravnega sporazuma in
je po tem sporazumu podlaga za obračunavanje ugotavljanje in razporejanje prihodka iz skupnega poslovanja.
,
32. (40) člen
Ves prihodek iz skupnega poslovanja razporeja organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga in
storitev na debelo, po osnovah in merilih iz samoupravnega
sporazuma o združitvi dela in sredstev kot tudi interna
banka, prek katere se ustvarja skupni dohodek med temeljne
organizacije in druge udeležence, ki so ta prihodek soustvarjale pri ustvarjanju tega prihodka.
Prihodek iz skupnega poslovanja se začasno razporeja med
vse temeljne organizacije hkrati naslednjega dne, najkasneje
pa v petih dneh od dneva, ko je bil ustvarjen.
Dokončen obračun razporeda prihodka iz skupnega poslovanja opravi organizacija združenega dela, ki se ukvarja s
prometom blaga in storitev na debelo, v rokih, določenih v
samoupravnem sporazumu;, ti roki ne smejo biti daljši od
rokov, ki so v tem zakonu določeni za začasno oziroma za
dokončno razporeditev dohodka.
Dokončen obračun iz tretjega odstavka tega člana pošlje
organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga
in storitev na debelo, temeljni organizaciji, ki je bila udeležena
pri njegovem ustvarjanju, najkasneje v 20 dneh od poteka
obračunske dobe oziroma najkasneje v 25 dneh od poteka
leta. S tem obračunom zajame vrednost vseh proizvodov in
storitev, ki jih je v tej dobi prodala.
Hhkrati z dokončnim obračunom mora organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev na
debelo, vplačati razliko med začasnim razporedom in aokončnim obračunom na žiro račun temeljne organizacije. Če
se pri dokončem obračunu ugotovi, da je bil po začasnem
poročevalec

obračunu plačan temeljni organizaciji večji znesek od zneska
iz dokončnega obračuna, mora temeljna organizacija takoj po
prejemu dokončnega obračuna vrniti razliko organizaciji
združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev
na debelo.
Ne glede na drugi in peti odstavek tega člena lahko da
organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga
in storitev na debelo in je prodala proizvode proti plačilu,
zavarovanemu s predpisanimi instrumenti, namesto plačila
instrumente za zavarovanje plačila, s tem da rok za plačilo po
teh instrumentih ne sme zapasti pozneje kot po poteku petega dne od zapadnosti plačila za prodane proizvode.
Organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom
blaga in storitev na debelo, oziroma interna banka mora na
podlagi začasne razporeditve prihodkov v skladu s samouprvnim sporazumom realizirane prihodke iz skupnega poslovanja vplačati oziroma razporediti np račun proizvodnih
organizacij naslednjega dne, najpozneje pa v petih dneh po
dnevu, ko je bil prihodek realiziran, za prihodke iz skupnega
poslovanja, katerih realizacija je zavarovana z instrumenti
za zavarovanje plačil - pa jim mora v tem roku izročiti
instrumente za zavarovanje plačil v skladu z zveznim zakonom, ki ureja zavarovanje plačil med uporabniki družbenih
sredstev, katerih rok zapadlosti ne sme zapasti pozneje kot
po poteku petega dne od zapadlosti plačila po teh instrumentih.
Ne glede na drugi odstavek tega člena organizacija, ki se
ukvarja s prometom blaga in storitev na debelo, oziroma
interna banka ni dolžna realiziranih prihodkov iz skupnega
poslovanja v roku iz omenjenega odstavka vplačati oziroma
razporediti na račun proizvodnih organizacij oziroma za
prihodke, katerih realizacija je zavarovana z instrumenti za
zavarovanje plačil, izročiti instrumentov za zavarovanje plačil, če se jim prihodki vplačujejo oziroma plačujejo s čekom
ali indosirano menico pri prevzemu proizvodov ali storitev
ali če se proizvodnim organizacijam dobavi reprodukcijski
material iz skupnega poslovanja v skladu s samoupravnim
sporazumom.
32. a (41) člen
Organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom
blaga in storitev na debelo, ugotavlja in razporeja skupni
prihodek v rokih iz samoupravnega sporazuma, najpozneje
pa v 20 dneh po poteku dobe, za katero se po tem zakonu
začasno razporeja dohodek za prihodke, ustvarjane s skupnim poslovanjem v tej dobi, oziroma v 30 dneh po poteku
leta za prihodke, ustvarjene v tem letu.
Organizacija iz prvega odstavka tega člena dostavi pismeni obračun ugotovljenega in razporejenega skupnega
prihodka iz skupnega poslovanja proizvodnim organizacijam, med katere se razporeja skupni prihodek v rokih iz
prvega odstavka tega člena.
Obračun iz drugega odstavka tega člena vsebuje zlasti:
- vrednost prevzetih proizvodov ali storitev;
- vrednost prodanih proizvodov ali storitev;
- vrednost prodanih in realiziranih proizvodov ali storitev
oziroma vrednost proizvodov ali storitev, za katere je ugotovljen skupni prihodek;
- znesek skupnega prihodka za razporeditev med organizacije združenega dela in druge udeležence pri ustvarjanju
tega prihodka;
- znesek skupnega prihodka, razporejenega med posamezne temeljne organizacije in druge udeležence pri
ustvarjanju tega prihodka;
- zneske iz drugega in tretjega odstavka 32. (40) člena
tega zakona in
- zneske iz 32. b (42) člena tega zakona.
Organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom
blaga in storitev na debelo, mora ugotoviti z obračunom iz
drugega odstavka tega člena tudi udeležbo prizvodnih organizacij pri skupnem prihodku iz vrednosti prevzetih in prodanih proizvodov, za katere ni ugotovljen skupni prihodek, če
je s samoupravnim sporazumom določeno, da prevzema
celotni rizik za neplačane terjatve na tej podlagi.
32. b (42) člen
Organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom
blaga in storitev na debelo, oziroma interna banka mora v 15
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dneh po poteku roka iz prvega odstavka 32. a (41) člena tega
zakona razliko med zneskom, ugotovljenim z obračunom iz
drugega odstavka 32. a (41) člena tega zakona, in zneskom
iz drugega in tretjega odstavka 32. (40) člena tega zakona
vplačati oziroma razporediti na račun proizvodnih organizacij, med katere se razporedi skupni prihodek, ali jim izročiti
za to razliko instrumente za zavarovanje plačil.
Proizvodna organizacija, na katero se razporedi skupni
prihodek, mora v roku iz prvega odstavka tega člena razliko
med zneskom iz drugega in tretjega odstavka 32. (40) člena
tega zakona in zneskom, ugotovljenim z obračunom iz drugega odstavka 32. (40) člena tega zakona, vplačati oziroma
razporediti na račun organizacije, ki se ukvarja s prometom
blaga in storitev na debelo, oziroma na račun interne banke,
če samoupravni sporazum ne določa drugače.

za katere se po tem zakonu začasno razporeja dohodek, in
po poteku leta.
Pismeni obračun razporeditve ugotovljenega in razporejenega skupnega prihodka dostavi organizacija združenega
dela, ki se ukvarja z uvoznimi posli, zastopništvom in posredovanjem, organizacijam združenega dela, s katerimi trajneje posluje, najpozneje v 20 dneh po poteku obračunske
dobe oziroma najpozneje v 25 30 dneh po poteku leta.
V 15 dneh po poteku roka iz tretjega odstavka tega člena
mora organizacija združenega dela, ki se ukvarja z uvoznimi
posli, zastopništvom in posredovanjem, vplačati del skupnega prihodka, ki pripada organizacijam združenega dela, s
katerimi trajneje posluje, na njihov račun oziroma devizni
račun.

33. (43) člen
V roku za dokončni obračun iz 32. člena tega zakona
opravita temeljna proizvodna organizacija in organizacija
združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev
na debelo, v skladu s samoupravnim sporazumom medsebojni obračun in poravnavo obveznosti iz poškodb ali drugih
pomanjkljivosti pri proizvodih, ki jih zaradi tega ni bilo mogoče prodati.
V roku za obračun iz prvega odstavka 32. a (41) člena tega
zakona oziroma v roku, ki je določen za popis sredstev in
zneskov sredstev v skladu s predpisi o knjigovodstvu, opravita proizvodna organizacija in organizacija združenega
dela, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev na debelo, v
skladu s samoupravnim sporazumom medsebojni obračun
in poravnavo obveznosti iz poškodb in drugih pomanjkljivosti pri proizvodih ali storitvah, ki jih zaradi tega ni mogoče
prodati:

5. Skupni prihodek od prodaje prometa
blaga in storitev na drobno

33. (44) člen
Skupni prihodek, ustvarjen s prodajo proizvodov ali storitev
v sodelovanju temeljnih proizvodnih organizacij in organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo z izvozom blaga in storitev, ugotavlja in razporeja organizacija združenega dela, ki se
ukvarja z izvozom blaga in storitev, kot tudi interna banka,
prek katere se ustvarja skupni prihodek, po 31., 32. in 33.
člena tega zakona.
Skupni prihodek, ustvarjen s prodajo proizvodov ali storitev v sodelovanju proizvodnih organizacij in organizacij
združenega dela, ki se ukvarjajo z izvozom blaga in storitev,
ugotavlja in razporeja temeljna organizacija, ki se ukvarja z
izvozom blaga in storitev, po 31., 32. in 33. (39., 40., 41., 42. in
43.) členu tega zakona in v skladu s predpisi o deviznem
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino.
Če se skupni prihodek, ustvarjen po prvem odstavku tega
člena, realizira prek računa interne banke, prenese ta
banka sredstva s svojega računa udeležencem pri skupnem
prihodku po drugem in tretjem odstavku 32. člena in po 32. b
(40. in 42.) členu tega zakona.
4. Skupni prihodek od uvoznih poslov,
zastopništva in posredovanja
35. (45) člen
Prihodki, ki jih dosežejo organizacije združenega dela z
uvoznimi posli, zastopništvom in posredovanjem, sestavljajo
skupni prihodek, ki ga razporejajo te organizacije in organizacije združenega dela, s katerimi poslujejo, v skladu z zveznim
zakonom po osnovah in merilih, določenih v samoupravnem
sporazumu.
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z uvoznimi
posli, zastopništvom in posredovanjem, in organizacije
združenega dela, za katere trajneje opravljajo te posle,
ustvarjajo in razporejajo skupni prihodek, če je v samoupravnem sporazumu, sklenjenem med temi organizacijami,
določeno, da se ustvarjajo prihodki iz uvoza, zastopništva in
posredovanja iz tega poslovanja kot skupni prihodek pod
pogoji in na način, ki jih določa ta sporazum.
Skupni prihodek iz prvega odstavka tega člena ugotavlja
in razporeja organizacije združenega dela, ki se ukvarja z
uvoznimi posli, zastopnišvom in posredovanjem, za dobe,
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36. (46) člen
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev na drobno, ter proizvodne in
druge organizacije združenega dela, s katerimi te trajneje poslujejo, ustvarjajo in razporejajo skupni prihodek, če je s samoupravnim sporazumom, sklenjenim
med temi organizacijami, določeno, da se ustvarjajo
prihodki na podlagi prometa blaga in storitev na
drobno iz tega poslovanja kot skupni prihodek pod
pogoji in na način, kot je to določeno v samoupravnem
sporazumu v skladu z zveznim zakonom.
Za pismeni obračun razporeditve ugotavljanje in razporejanje skupnega prihodka iz prvega odstavka tega
člena veljajo roki in način, ki so predpisani v drugem,
tretjem in četrtem odstavku 35. (45) člena tega zakona.
2. Ugotavljanje in razporejanje
skupnega dohodka
1. Skupne določbe
37. (47) člen
Skupni dohodek po tem zakonu je dohodek:
1. ki ga skupaj ustvarijo temeljna organizacija, ki
uporablja pri svojem poslovanju sredstva drugih temeljnih organizacij, in temeljne organizacije, ki so
združile ta sredstva in imajo na tej podlagi pravico do
udeležbe pri skupnem dohodku;
2. ki ga skupaj ustvarijo temeljna organizacija, kmetijska zadruga, ki v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, temeljna organizacija kooperantov, obrtna in druga zadruga ali pogodbena organizacija združenega dela, ki uporablja pri svojem poslovanju zemljišče, delovna sredstva oziroma druga sredstva, ki so jih v temeljno organizacijo, kmetijsko zadrugo, ki v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, temeljno organizacijo kooperantov, obrtno
in drugo zadrugo ali pogodbeno organizacijo združili
kmetje oziroma drugi delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in so na njih obdržali
lastninsko pravico in imajo na tej podlagi pravico do
udeležbe pri skupaj ustvarjenem dohodku;
3. ki ga skupaj ustvarijo temeljna organizacija in
druge samoupravne organizacije in skupnosti v okviru
banke ali druge finančne organizacije oziroma v okviru
samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje ali v drugi obliki združevanja dela in sredstev.
2. Skupni dohodek iz uporabe združenih
sredstev
,
38. (48) člen
Skupni dohodek se ugotavlja tako, da se iz prihodka od
poslovanja, ki ga opravlja temeljna organizacija s tem, da
uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, nadomestijo materialni stroški in amortizacija, obračunana po miniporočevalec

malnih, z zakonom predpisanih stopnjah, razen zneskov, ki
se smejo časovno razmejiti oziroma zanje obremeniti
obratna sredstva, ker so bili vloženi v zaloge, vse v skladu z
določbami tega zakona, ki se nanašajo na ugotavljanje in
razporejanje celotnega prihodka temeljne organizacije.
Delavci v temeljni organizaciji lahko določijo s samoupravnim sporazumom o združitvi dela in sredstev, da bodo
skupni dohodek obračunavali tudi po standardih materialnih stroškov ali po drugem dogovorjenem merilu.
Če se obračunava poslovanje po standardu stroškov ali
po drugem dogovorjenem merilu, je tako ugotovljeni skupni
dohodek podlaga za razporejanje skupnega dohodka iz prvega odstavka tega člena.
Temeljna organizacija, ki pridobiva dohodek s tem, da
uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, ugotavlja
svoj dohodek, ko nadomesti iz celotnega prihodka dejanske
materialne stroške in amortizacijske stroške po minimalnih,
z zakonom predpisanih stopnjah.
'
39. (49) člen
Skupni dohodek se ves razporeja med temeljne organizacije, ki so ga soustvarjale; razporeja se po osnovah in
merilih, določenih v samoupravnem sporazumu v skladu z
zakonom, in sicer:
1. na del, ki pripada delavcem temeljne organizacije, ki so
ga ustvarili, temeljni organizaciji, ki je pri svojem poslovanju
uporabljala sredstva drugih temeljnih organizacij za živo
delo, za osebne dohodke in za skupno porabo ter za poravnavo obveznosti iz dohodka, k: so v zvezi z ustvarjanjem
skupnega dohodka določene v samoupravnem sporazumu
o združitvi dela in sredstev, kot tudi za razširitev materialne
osnove dela in za rezerve, ki ustreza prispevku delavcev k
ustvarjanju skupnega dohodka (udeležba na podlagi živega
dela);
2. na del za vrnitev vrednosti združenih sredstev in za
nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi;
2. na del za vrnitev vrednosti združenih sredstev, če je s
samoupravnim sporazumom o združitvi dela in sredstev
določeno, da se združena sredstva vračajo z udeležbo pri
skupnem dohodku;
3. na del, ki pripada temeljnim organizacijam na podlagi
upravljanja in gospodarjenja z združenimi sredstvi (udeležba na podlagi minulega dela).
Del skupnega dohodka, ki pripade, temeljnim organizacijam na podlagi upravljanja in gospodarjenja z združenimi
sredstvi, je del skupnega dohodka, ki se dobi, če se iz
skupnega dohodka izloči del tega dohodka, ki pripada temeljni organizaciji združenega dela, ki je pri svojem poslovanju uporabljala sredstva drugih temeljnih organizacij za
tekoče delo (1. točka prvega odstavka), in del skupnega
dohodka za vrnitev vrednosti združenih sredstev (2. točka
prvega odstavka).
Del skupnega dohodka iz drugega odstavka tega čiena se
razporeja med temeljno organizacijo, ki je pri svojem poslovanju uporabljala sredstva drugih temeljnih organizacij
(udeležba na podlagi minulega dela), in temeljnimi organizacijami, ki so ta sredstva združile (nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi), v skladu s samoupravnim
sporazumom, v sorazmerju z uporabo sredstev za ustvarjanje skupnega dohodka.
Če vsebuje del skupnega dohodka za gospodarjenje z
združenimi sredstvi tudi vrnitev vrednosti združenih sredstev, je treba ta del posebej izkazati.
40. <50) čien
Temeljne organizacije, ki sklenejo samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju skupnega dohodka, morajo v tem sporazumu določiti maksimalno višino
nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi kot
dela udeležbe pri skupnem dohodku.
Višina nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi kot dela udeležbe pri skupnem dohodku se določi v
skladu z enotnimi načeli, kadar so ta načela predvidena v
zveznem zakonu.
Za razliko med nadomestilom iz prvega odstavka tega
člena in celotno udeležbo pri skupnem dohodku na podlagi
nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi ter za
znesek iz 2. točke prvega odstavka 39. (49) člena tega
poročevalec

zakona zmanjša temeljna organizacija znesek združenih
sredstev; ianko pa jih znoya združi, če ni v samoupravnem
sporazumu o združitvi drugače določeno.
41. (51) člen
Če je to določeno v samoupravnem sporazumu, lahko
veljajo za začasno razporejanje skupnega dohodka roki, ki
jih določa samoupravni sporazum, ki pa ne smejo biti daljši
od rokov, ki so v tem zakonu določeni za začasno razporejanje dohodka.
Dokončno se skupni dohodek razporeja za koledarsko leto
v zaključnem računu.
Temeljna organizacija, ki uporablja pri svojem poslovanju
sredstva drugih temeljnih organizacij, mora na način, ki ga
določa samoupravni sporazum, opraviti dokončen obračun
in razporeditev skupnega dohodka najpozneje v roku, ki ne
sme biti daljši od roka, ki ga ta zakon določa za dokončno
razporeditev dohodka.
42. (52) člen
Obveznosti iz udeležbe pri skupnem dohodku morajo biti
plačane najpozneje v roku iz tretjega odstavka 41. člena tega
zakona, ki je določen za dokončni obračun udeiežbe temeljnih organizacij pri skupnem dohodku, predpisanem v zveznem zakonu, ki uroja knjigovodstvo, v primerih iz prvega
odstavka 41. (51) člena tega zakona - pa v rokih iz samoupravnega sporazuma.
43. (63) člen
Šteje se, da je prš poslovanju, za katero uporablja temeljna organizacija sredstva drugih temeljnih organizacij,
smiselno temu zakonu nastala izguba, če temeljna organizacija z uporabo sredstev drugih temeljnih organizacij pri
poslovanju ne ustvari prihodka v višini, ki je potrebna za
nadomestitev materialnih stroškov in amortizacijskih stroškov po minimalnih, z zakonom določenih stopnjah, ki se
nanašajo na to poslovanje, oziroma če ustvarjeni skupni
dohodek, izračunan po 41. (51) členu tega zakona, ne dosega seštevka obračunanih in izplačanih akontcij osebnih
dohodkov ter zneska za kritje z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov za dobo, za katero niso začasno obračunani in
izplačani osebni dohodki za d&lo delavcev v tem poslovanju, izplačanih akontacij osebnih dohodkov delavcev za delo
v tem poslovanju do višine, določene v samoupravnem sporazumu o združitvi dela in sredstev, zneska z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov za dobo, za katero niso bile
izplačane akontacije osebnih dohodkov kot tudi zneska obveznosti, ki se po tem zakonu poravnavajo iz dohodka v
zvezi s tem poslovanjem.
Izgubo, nastalo v poslovanju, v katerem uporabljajo sredstva drugih temeljnih organizacij, krijejo temeljne organizacije v skladu z medsebojno odgovornostjo, ki je določena v
samoupravnem sporazumu za to poslovanje. Če krije temeljna organizacija, ki je združila sredstva, izgubo iz svojega dohodka, mora zanjo zmanjšati svoj dohodek.
V letu, v katerem je nastala izguba iz prvega odstavka
tega čiena, ni udeležbe pri skupnem dohodku iz združenih
sredstev.
V primeru iz prvega odstavka tega člena se združena
sredstva ne vračajo, če je v samoupravnem sporazumu o
združitvi dela in sredstev določeno, da se združena sredstva vračajo z udeležbo pri skupnem dohodku. Združena
sredstva pa se vračajo, če je v samoupravnem sporazumu
določeno, da se vračajo iz poslovnih sredstev, neodvisno od
ustvarjenega skupnega dohodka.
3. Ugotavljanje in razporejanje dohodka iz
uporabe sredstev tujih oseb
44. (54) člen
Temeljna organizacija, ki uporablja pri svojem poslovanju
sredstva tujih oseb, katere imajo na tej podlagi pravico do
udeležbe pri dohodku, obračunava posebej poslovanje, ki
ga opravlja z uporabo omenjenih sredstev, v skladu z določbami 38. in 41. člena in 43. člena (48. do 51. in 53.) tega
zakona.
Obveznosti na podlagi udeležbe tujih oseb v dohodku se
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plačajo v roku, določenem v pogodbi, in v skladu s predpisi,
ki urejajo vlaganja sredstev tujih oseb v domačo organizacijo.
4. Skupajn/ ustvarjeni dohodek iz
združevanja dela in sredstev kmetov
45. (55) člen
Temeljna organizacija, kmetijska zadruga, ki v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, temeljna zadružna organizacija ali temeljna organizacija kooperantov,
v katero so kmetje neposredno združili svoje delo, zemljišča,
delovna sredstva oziroma druga sredstva, na katerih imajo
so obdržali lastninsko pravico, obračunava posebej poslovanje, ki ga opravlja v okviru združevanja dela z uporabo teh
sredstev s kmeti.
Samoupravni sporazum o združitvi dela in sredstev kmetov
v temeljni organizaciji, kmetijski zadrugi, temeljni zadružni
organizaciji ali temeljni organizaciji kooperantov ureja način
prevzemanja proizvodov in storitev od kmetov in način obračunavanja v temeljni organizacijami.
Skupni prihodek oziroma skupni dohodek, nastal s poslovanjem iz prvega odstavka tega člena, se ugotavlja po
določbah tega zakona, ki se nanašajo na ugotavljanje in
razporejanje skupnega prihodka in skupnega dohodka, pri
čemer se za vsakega združenega kmeta dela obračun.
46. (56) člen
Temeljna organizacija, kmetijska zadruga, ki v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, temeljna zadružna organizacija ali temeljna organizacija kooperantov iz
45. (55) člena tega zakona začasno razporeja skupni prihodek in skupni dohodek v rokih, ki so določeni v samoupravnem sporazumu o združitvi, ki pa ne smejo biti daljši od
rokov, določenih v tem zakonu za začasno razporejanje
dohodka temeljne organizacije.
Dokončno ugotovi in razporedi skupni prihodek in skupni
dohodek temeljna organizacija, Kmetijska zadruga, ki v svoji
sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, temeljna zadružna organizacija ali temeljna organizacija kooperantov z
zaključnim računom.
Pri začasni in dokončni razporeditvi skupnega prihodka in
skupnega dohodka izloči temeljna organizacija, kmetijska
zadruga, ki v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, temeljna zadružna organizacija aji temeljna organizacija kooperantov takrat, ko izloči del skupnega dohodka za
osebne dohodke in skupno porabo delavcev, tudi tisti del
skupnega dohodka, ki pripada kmetom kot rezultat njihovega dela in prispevka, ki so ga s tem delom dali k ustvarjanju skupnega dohodka; pri razporeditvi dela skupnega dohodka za razširitev materialne osnove dela pa izloči tudi tisti
del skupnega dohodka, ki pripada kmetom na podlagi uporabe lastninske pravice na zemljišču, delovnih sredstvih
oziroma drugih sredstvih, ki so jih združili - vse v skladu z
osnovami in merili, ki jih za razporejanje skupnega dohodka
določa samoupravni sporazum oziroma pogodba.
IV. UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE
DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA TEMELJNE
ORGANIZACIJE
1. Ugotavljanje in razporejanje dohodka
temeljne organizacije
47. (57) člen
Dohodek temeljne organizacije se dobi, ko se iz celotnega
prihodka nadomestijo materialni stroški in amortizacijski
stroški po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah,
razen dela materialnih stroškov in dela amortizacijskih stroškov po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah, ki se
po tem zakonu razmejujeta ali obračunavata v breme obratnih sredstev, ker sta bila vložena v zaloge.
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48. (58) člen
Dohodek temeljne organizacije se razporeja za:
- obveznosti do temeljnih organizacij, ki opravljajo dejavnosti izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva in druge družbene dejavnosti in pridobivajo
dohodek oziroma ustvarjajo celotni prihodek s svobodno
menjavo dela, za katere zakon določa, da se poravnavajo iz
dohodka temeljne organizacije;
- obveznosti, s katerimi se zagotavlja socialno varnost
delavcev, za katere zakon določa, da se poravnavajo iz
dohodka temeljne organizacije;
- z zjakonom določene obveznosti za zadovoljevanje
splopšnih družbenih potreb;
- obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo dela
skupnega pomena za temeljne organizacije v delovni organizaciji ali drugi organizaciji združenega dela;
- izdatke za ohranitev, zboljšanje in varstvo človekovega
delovnega in življenjskega okolja, če ta zakon ne določa, da
so to materialni stroški;
- članarine oziroma prispevke gospodarskim zbornicam
in drugim splošnim združenjem organizacij združenega
dela;
- izdatke za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito;
- izdatke za amortizacijo, ki presegajo znesek, obračunan po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah;
Alternativa
Alinea 8 se črta (v zvezi z alternativo iz 12. člena).
- denarne kazni za gospodarske prestopke in prekrške,
upravne takse in sodne stroške;
- premije za zavarovanje družbenih sredstev in materialnih pravic, ki tvorijo osnovna sredstva;
- druge izdatke za izpolnitev zakonskih obveznosti, prevzetih s samoupravnim sporazumom ali pogodbo, oziroma
drugih z zakonom predpisanih obveznosti;
- čisti dohodek temeljne organizacije.
Iz dohodka temeljne organizacije se skladno z drugo alineo prvega odstavka tega člena poravnavajo tudi zakonske
obveznosti za solidarnost pri gradnji in uporabi stanovanj.
Iz dohodka temeljne organizacije se v skladu z enajsto
alineo prvega odstavka tega člena poravnavajo tudi prispevki za Titov sklad za štipendiranje mladih delavcev in
delavskih otrok ter izdatki temeljne organizacije za štipendiranje študentov in učencev, prevzeti s samoupravnim sporazumom ali pogodbo.
Iz dohodka temeljne organizacije se v skladu z enajsto
alineo prvega odstavka tega člena poravnavajo tudi obresti,
plačila za bančne storitve in storitve plačilnega prometa.
Alternativa
Predflaga se, da se obresti in navedena plačila nadomeščajo iz celotnega prihodka temeljne organizacije, kot tudi
izdatki, ki so neposredno povezani z delom in proizvodnjo.
S premijami za zavarovanje družbenih sredstev iz desete
alinee prvega odstavka tega člena so mišljene premije za
zavarovanje osnovnih sredstev in obratnih sredstev in premije za zavarovanje delavcev pred posledicami nesreče pri
opravljanju del temeljne organizacije (premije za zavarovanje prometnega osebja, premije za zavarovanje delavcev, ki
prevažajo denar in druge vrednotnice, premije za zavarovanje delavcev, ki opravljajo montažna in druga podobna dela,
premije za zavarovanje delavcev, ki opravljajo za življenje
nevarno ali za zdravje škodljivo delo, ter premije za zavarovanje potnikov v prometu).
48. a (58. a) člen
Z obveznostmi iz prve alinee prvega odstavka 48. člena
tega zakona so mišljene obveznosti do temeljnih in drugih
organizacij združenega dela, ki opravljajo družbene dejavnosti in pridobivajo dohodek oziroma ustvarjajo celotni prihodek s svobodno menjavo dela neposredno ali po samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti oziroma
v okviru teh skupnosti, za katere zakon določa, da se poravnavajo iz dohodka temeljne organizacije.
Z obveznostjo iz prvega odstavka tega člena niso mišljene obveznosti za investicije samoupravnih interesnih
skupnosti družbenih dejavnosti, ki jih neposredno financirajo te skupnosti.
poročevalec

48. b (58. b) člen
Z obveznostmi iz druge in tretje alinee prvega odstavka
48. člena tega zakona niso mišljene obveznosti za investicije, ki jih neposredno financirajo samoupravne interesne
skupnosti, ki zagotavljajo socialno varnost delavcev, oziroma družbenopolitične skupnosti, ki zadovoljujejo splošne
družbene potrebe.
48. c (58. c) člen
Z izdatki iz pete, sedme in enajste alinee prvega odstavka
48. člena tega zakona niso mišljeni izdatki za investicije za
namene, navedene v omenjenih alineah.
48. d (58. d) člen
Z izdatki iz osme alinee prvega odstavka 48. člena tega
zakona so mišljeni zneski amortizacije, ki presegajo znesek,
obračunan po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah,
in znesek amortizacije za osnovna sredstva, ki so v celoti
amortizirana.
•
48. e (58. e) člen
Z izdatki za sodne stroške iz devete alinee prvega odstavka 48. člena tega zakona so mišljeni tudi stroški za
izvedenska dela v sodnem in izvenpravdnem postopku ter
plačila za odvetniške storitve v omenjenih postopkih.
49. (59) člen
Znesek obveznosti in izdatkov, ki se po 48. (58) členu tega
zakona poravnavajo iz dohodka temeljne organizacije, se
nadomešča iz dohodka temeljne organizacije v dobi, na
katero se nanaša.
Premije za zavarovanje in drugi izdatki, ki jih po 48. (58)
členu tega zakona poravna iz dohodka, če so plačani vnaprej, nadomešča temeljna organizacija iz dohodka v dobi,
na katero se nanašajo, razen njihovega dela, ki se po 19. do
22. (27. do 30.) členu tega zakona všteva v vrednost zalog.
50. (60) člen
Del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali je rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali je
rezultat drugih izjemnih ugodnosti pri ustvarjanju dohodka
iz prvega odstavka 111. člena zakona o združenem delu,
temeljna organizacija posebej ugotavlja in razporeja za namene po osnovah in merilih, ki so določeni s samoupravnim
sporazumom, sklenjenim v delovni organizaciji ali sestavljeni organizaciji združenega dela, oziroma z zakonom.
Del dohodka, ki ga je ustvarila na podlagi razvojne premije ali na kakšni drugi z zakonom predpisani podlagi za
določene namene, temeljna organizacija posebej ugotovi in
razporedi za te namene po osnovah in merilih, ki so določeni s samoupravnim sporazumom oziroma zakonom.
Del dohodka, ki ga temeljna organizacija združenega dela
ugotovi kot razliko med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi
razlikami, se razporedi za trajna obratna sredstva.
50. a (61) člen
Del dohodka temeljne organizacije, ki je rezultat obračuna
porabljenih surovin materiala in nabavne vrednosti blaga in
se nadomešča iz celotnega prihodka po revaloriziranih cenah, se pod pogoji in na način, ki jih določa zvezni zakon,
posebej ugotavlja in razporeja za trajna obratna sredstva.
2. Ugotavljanje in razporejanje čistega dohodka temeljne
organizacije
51. (62) člen
Čisti dohodek temeljne organizacije je del dohodka, ki se
dobi, ko so iz dohodka izločene obveznosti in izdatki iz prve
do enajste alinee prvega odstavka 48. (58) člena tega zakona.
52. (63) člen
Delavci v temeljni organizaciji razporejajo čisti dohodek
temeljene organizacije za osebne dohodke in za skupno
porabo, za zboljševanje in razširitev materialne osnove dela
ter za ustvarjanje in obnavljanje rezerv na podlagi samoupravnega splošnega akta, s katerim so določene osnove in
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merila, po katerih temeljna organizacija razporeja čisti dohodek v skladu z zakonom, samoupravnim sporazumom in
družbenim dogovorom.
3. POSLOVANJE UGOTAVLJANJE IZGUB V
POSLOVANJU TEMELJNE ORGANIZACIJE, KI
IMA IZGUBE
53. (64) člen
Temeljna organizacija ima izgubo v poslovanju, če, skladno s 154. členom zakona o združenem delu, po zaključnem
računu ni dosegla tolikšnega celotnega prihodka oziroma
dohodka, da bi mogla:
- nadomestiti materialne stroške in stroške amortizacije
po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah;
- kriti izplačane obveznosti in izdatke iz 110. člena zakona o združenem delu (48. (58) člen tega zakona), razen
obveznosti do družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti, ki so bile po 153. členu zakona o
združenem delu zmanjšane, oproščene oziroma povrnjene;
- nadomestiti sredstva za začasno obračunane in izplačane osebne dohodke ali kriti z zakonom zajamčene osebne
dohodke za dobo, za katero osebni dohodki niso bili začasno obračunani in izplačani oziroma za katero niso bili kriti z
zakonom zajamčeni osebni dohodki.
Temeljna organizacija posluje z izgubo tudi, če po periodičnem obračunu ne doseže toliko celotnega prihodka oziroma dohodka, kolikor je potrebno, da se nadomestijo oziroma krijejo izdatki, obveznosti in akontacije osebnih dohodkov v skladu s prvim odstavkom tega člena.
I. varianta 53. (64) člena
Temeljna organizacija ima izgubo v poslovanju, če po
zaključnem računu ali po periodičnem obračunu ni dosegla
tolikšnega celotnega prihodka oziroma dovolj dohodka, da
bi mogla:
- nadomestiti materialne stroške in stroške amortizacije
po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah;
- kriti izplačane obračunane obveznosti in izdatke iz
11'0. člena zakona o združenem delu 48. (58) člena tega zakona, razen obveznosti do družbenopolitičnih skupnosti in
samoupravnih interesnih skupnosti, ki so bile po 153. členu
zakona o združenem delu zmanjšane, oproščene oziroma
povrnjene ki so jim po 153. členu zakona o združenem delu
znižale stopnje, odložile izpolnitev obveznosti ali ustvarile
druge ugodnejše pogoje za izpolnitev obveznosti temeljne
organizacije;
- nadomestiti sredstev za začasno obračunane in izplačane osebne dohodke ali kriti z zakonom zajamčene osebne
dohodke za obračunsko dobo, za katero osebni dohodki
niso bili začasno obračunani in izplačani oziroma za katero
niso bili kriti z zakonom zajamčeni osebni dohodki.
Temeljna organizacija posluje z izgubo tudi, če po periodičnem obračunu ne doseže toliko celotnega prihodka oziroma
dohodka, kolikor je potrebno, da se nadomestijo oziroma
krijejo izdatki, obveznosti in akontacije osebnih dohodkov v
skladu s prvim odstavkom tega člena.
II. varianta 53. (64) člena
Alternativa druge alinee:
- kriti izplačane obveznosti do družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti ter obveznosti do
bank za obresti, razen obveznosti, ki so bile po 153. členu
zakona o združenem delu oziroma po 37. členu zakona o
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela zmanjšane, odložene ali oproščene;
- kriti obračunane obveznosti in izdatke iz 48. (58) člena
tega zakona, razen obveznosti iz druge alinee tega člena;
4. Začasna in dokončna ugotovitev in razporeditev dohodka
54. (65) člen
Temeljna organizacija med letom po poteku vsakega trir
mesečja začasno ugotavlja in razporeja dohodek temeljne
organizacije v periodičnem obračunu temeljne organizacije
v roku, ki je predpisan v zveznem zakonu, za predložitev
periodičnega obračuna, ki ureja knjigovodstvo.
Pri začasni ugotovitvi in razporeditvi dohodka temeljne
organizacije se izračunajo obveznosti za davke iz dohodka
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in prispevka iz dohodka temeljne organizacije odvisno od
ustvarjenega dohodka tako, kot je predpisano za dokončno
ugotovitev in razporeditev dohodka temeljne organizacije.
Plačane akontacije, davki in prispevki iz dohodka temeljne
organizacije se uskladijo z obračunanimi zneski teh obveznosti v skladu z zakonom oziroma v skladu s samoupravnim
sporazumom. Ti izdatki obveznosti se nadomestijo iz dohodka temeljne organizacije v zneskih, ki se nanašajo na
dobo, za katero se začasno ugotavlja in razporeja dohodek
temeljne organizacije.
Ne glede na drugi odstavek tega člena uporablja temeljna
organizacija del čistega dohodka temeljne organizacije, ki
ga je začasno razporedila za skupno porabo, v delu, namenjenem za zadovoljevanje stanovanjskih potreb, med letom
za te potrebe v skladu s samoupravnim splošnim aktom o, s
katerim so določene osnove in merila, po katerih se razporeja čisti dohodek temeljne organizacije.
Sredstva za skupneo porabeo, namenjena za stanovanjske potrebe iz tretjega odstavka tega člena, ter sredstva iz
osebnega dohodka delavcev, združena v sklad skupne porabe, lahko združuje razporeja temeljna organizacija tudi
med letom za zadovoljevanje stanovanjskih potreb v samoupravni interesni stanovanjski skupnosti.
Pri začasni razporeditvi čistega dohodka temeljne organizacije, krije temeljna organizacija izplačane akontacije
osebnih dohodkov delavcev in zneske začasno obračunanih osebnih dohodkov delavcev, ki niso bili izplačani, nanašajo pa se na dobo, za katero začasno ugotavlja in razporeja čisti dohodek temeljne organizacije, razen zneskov, ki
se po tem zakonu 19. do 22. (25. do 28) členu tega zakona
obračunavajo v breme obratnih sredstev, ki jih je vložila v
zaloge. Z delom čistega dohodka temeljne organizacije, ki
ga začasno razporedi za skupno porabo, zboljševanje in
razširjanje materialne osnove dela ter za ustvarjanje in
obnavljanje rezerv, krije plačane akontacije za obveznosti,
ki obremenjujejo ta sredstva, če jih je treba plačati po
zakonu, ostali del pa uporabi za trajna obratna sredstva.
55. (66) člen
Dohodek in čisti dohodek temeljne organizacije dokončno
ugotovijo in razporedijo delavci v temeljni organizaciji z
zaključnim računom temeljne organizacije v roku, ki je predpisan z zveznim zakonom za predložitev zaključnega računa,
ki ureja knjigovodstvo.
če prejme temeljna organizacija zneske za povračilo obveznosti in izdatkov iz dohodka temeljne organizacije ter
prispevkov in davkov iz osebnih dohodkov delavcev, za
katere ni izkazala terjatev v zaključnem računu temeljne
organizacije, mora na podlagi samoupravnega splošnega
akta znova razporediti dohodek oziroma čisti dohodek temeljne organizacije.
Dohodek oziroma čisti dohodek temeljne organizacije
znova ugotovijo in razporedijo delavci v temeljni organizaciji tudi, če je z dokončno odločbo službe družbenega knjigovodstva ali s pravnomočno sodno odločbo ugotovljeno
nezakonito ugotavljanje in razporejanje dohodka oziroma
čistega dohodka temeljne organizacije, kot tudi v primerih,
ki so določeni v samoupravnem splošnem aktu.
55. a (67) člen
Temeljna organizacija, ki opravlja v okviru svojega poslovanja tudi dejavnosti za potrebe družbenega standarda
(prehrana, počitniški domovi, otroški zavodi in podobno), za
te dejavnosti posebej ugotavlja finančni rezultat poslovanja
po določbah tega zakona.
V. UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE
CELOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA TER
ČISTEGA DOHODKA V DELOVNI SKUPNOSTI
' 56. (68) člen
S celotnim prihodkom, ki ga delovna skupnost, razen
delovnih skupnosti, ustanovljenih po 379. in 403. členu zakona o združenem delu, ustvari svobodno menjavo dela, ko
opravlja dela za organizacije in skupnosti iz 95. člena in
prvega odstavka 96. člena zakona o združenem delu, so
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mišljeni denarni zneski iz 6. in 9. (9. in 12.) člena tega
zakona.
Z dohodkom, ki ga delovna skupnost iz drugega odstavka
96. člena in 97. člena zakona o združenem delu ustvari s
svobodno menjavo dela, so mišljeni denarni zneski iz 6. in
9. (9. in 12.) člena tega zakona.
Z ustvarjenim celotnim prihodkom oziroma dohodkom delovne skupnosti je mišljen tudi del dohodka oziroma prihodka, ki ga organizacija, skupnost ali organ, za katerega
opravlja delovna skupnost dela, po periodičnem obračunu
oziroma zaključnem računu razporedi za delovno skupnost
na podlagi svobodne menjave dela, če so bila sredstva na
tej podlagi vplačana na žiro račun delovne skupnosti najpozneje do roka, kije predpisan za predložitev periodičnega
obračuna oziroma zaključnega računa.
57. (69) člen
Celotni prihodek razporeja delovna skupnost po določbah
12. do 18. (15. do 24.) člena tega zakona (prenesen drugi
odstavek 56. člena).
Delovna skupnost iz drugega odstavka 96. člena in 97. člena
zakona o združenem delu ugotavlja dohodek v skladu st>. in
9. členom tega zakona.
58. (70) člen
Če je dohodek delovne skupnosti večji od zneska, ki
pripada delavcem v delovni skupnosti za osebne dohodke
in skupno porabo v skladu s samoupravnim sporazumom
oziroma pogodbo, uporabljajo razpolagajo delavci v delovni
skupnosti s to razliko v skladu z omenjenim samoupravnim
sporazumom.
Če je dohodek delovne skupnosti manjši od zneska, ki
pripada delavcem v delovni skupnosti za osebne dohodke
in skupno porabo v skladu s samoupravnim sporazumom
oziroma pogodbo, jim je treba to razliko zagotoviti najpozneje v 30 dneh po poteku roka za predložitev zaključnega
računa v skladu z omenjenim samoupravnim sporazumom
oziroma pogodbo.
'
59. (71) člen
Delovna skupnost začasno ugotavlja in razporeja dohodek in čisti dohodek v periodičnem obračunu, dokončno pa
v zaključnem računu po tistih določbah tega zakona, ki se
nanašajo na začasno in dokončno ugotavljanje in razporejanje dohodka in čistega dohodka v temeljni organizaciji.
59. a (72) člen
Delovna skupnost, ki opravlja v okviru del iz 400. člena
zakona o združenem delu tudi dejavnosti za potrebe družbenega standarda (prehrana, počitniški domovi, otroški zavodi
in podobno), za te dejavnosti posebej ugotavlja finančni
rezultat poslovanja po določbah tega zakona.
VI. UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE
CELOTNEGA PRIHODKA IN UGOTAVLJANJE
DOHODKA V KMETIJSKI ZADRUGI OBLIKAH
ZDRUŽEVANJA KMETOV
60. (73) člen
Kmetijska zadruga, ki v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, temeljna zadružna organizacija in temeljna organizacija kooperantov ugotavljajo celotni prihodek, ki je vsebovan v denarnih zneskih iz 6., 7. in 9. (9., 10.
in 12.) člena tega zakona.
Kmetijska zadruga, ki v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, temeljna zadružna organizacija in temeljna organizacija kooperantov razporejajo celotni prihodek po določbah tega zakona, ki se nanašajo na razporejanje celotnega prihodka temeljne organizacije; pri tem
vštevajo med materialne stroške tudi vrednost proizvodov,
ki so jih prevzele od združenih kmetov, obračunano po
osnovah in merilih iz samoupravnega sporazuma.
Določbe tega zakona o začasnem in dokončnem razporejanju dohodka temeljne organizacije se v skladu z zakonom
primerno uporabljajo za kmetijsko zadrugo, ki v svoji sestavi
nima temeljnih zadružnih organizacij, temeljno zadružno
organizacijo in temeljno organizacijo kooperantov.
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VII. UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE
CELOTNEGA PRIHODKA IN UGOTAVLJANJE
DOHODKA V OBRTNIH IN DRUGIH ZADRUGAH
61. (74) člen
Obrtna zadruga in druga zadruga ugotavljata celotni prihodek, ki je vsebovan v denarnih zneskih iz 6. do 9. (9. do
12.) člena tega zakona.
Obrtna zadruga in druga zadruga razporejata celotni prihodek po določbah tega zakona, ki se nanašajo na razporejanje celotnega prihodka temeljne organizacije; pri tem
vštevata med materialne stroške tudi vrednost proizvodov,
ki sta jih prevzeli od delovnih ljudi, združenih v zadrugo,
obračunano po osnovah in merilih iz samoupravnega sporazuma.
Določbe tega zakona o začasnem in dokončnem razporejanju dohodka temeljne organizacije se v skladu z zakonom
primerno uporabljajo za obrtno zadrugo in drugo zadrugo.
VIII. UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE
CELOTNEGA PRIHODKA IN, DOHODKA IN
ČISTEGA DOHODKA V POGODBENI
ORGANIZACIJI ZDRUŽENEGA DELA
62. (75) člen
Pogodbena organizacija združenega dela ugotavlja in
razporeja celotni prihodek, dohodek in čisti dohodek po
določbah tega zakona, ki se nanašajo na ugotavljanje in
razporejanje celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka temeljne organizacije; pri tem razporedi iz dela čistega dohodka, ki ostane po izločitvi sredstev za osebne
dohodke in za skupno porabo delavcev ter poslovodje, del
čistega dohodka, ki pripada poslovodji na podlagi lastninske pravice v skladu s pogodbo o ustanovitvi pogodbene
organizacije.
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na temeljno organizacijo, ki posluje z izgubo, in določbe o začasnem in dokončnem ugotavljanju in razporejanju dohodka v temeljni
organizaciji se uporabljajo tudi za pogodbeno organizacijo
združenega dela.
Izguba v pogodbeni organizaciji se krije iz sredstev, s
katerimi razpolagajo poslovodja in delavci, zaposleni v pogodbeni organizaciji združenega dela, po merilih, ki jih določa zakon.
VIII. a (IX) UGOTAVLJANJE IN
RAZPOREJANJE CELOTNEGA PRIHODKA,
DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA DELOVNIH
ORGANIZACIJ V USTANAVLJANJU TER
ZAČASNIH TEMELJNIH ORGANIZACIJ
V NJIHOVI SESTAVI
62. a (76) člen
Delovna organizacija v ustanavljanju, ki opravlja poskusno proizvodnjo oziroma drugo dejavnost in nastopa na trgu
s prodajo proizvodov ali storitev iz te dejavnosti — ugotavlja
celotni prihodek po določbah 6. do 9. (9. do 12.) člena tega
zakona.
Delovna organizacija v ustanavljanju razporeja celotni
prihodek po določbah tega zakona, ki se nanašajo na razporejanje celotnega prihodka temeljne organizacije.
Določbe tega zakona o začasnem in dokončnem razporejanju dohodka in čistega dohodka temeljne organizacije se
smiselno uporabljajo tudi za delovne organizacije v ustanavljanju.
Del čistega dohodka, ki ostane po kritju osebnih dohodkov in skupne porabe delavcev, ki opravljajo dejavnost iz
prvega odstavka tega člena, se razporeja v skladu z aktom o
ustanovitvi ter samoupravnim sporazumom, sklenjenim
med delovno organizacijo v ustanavljanju In ustanoviteljem.
Izgubo pri poslovanju iz prvega odstavka tega člena krijejo ustanovitelji pod pogojem in na način, kot to določa akt
o ustanovitvi oziroma samoupravni sporazum, sklenjen med
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delovno organizacijo v ustanavljanju in ustanovitelji.
62. b (77) člen
Začasna temeljna organizacija v sestavi delovne organizacije v ustanavljanju ugotavlja in razporeja celotni prihodek, dohodek in čisti dohodek po določbah tega zakona,
ki se nanašajo na temeljno organizacijo, v skladu s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi ustanoviteljev, določenimi v aktu o ustanovitvi oziroma v samoupravnem sporazumu, sklenjenem med delovno organizacijo v ustanavljanju in začasno temeljno organizacijo v njeni sestavi.
VIII. b (X) UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE
CELOTNEGA PRIHODKA, DOHODKA IN
ČISTEGA DOHODKA V ZAČASNI ALI TRAJNI
DELOVNI SKUPNOSTI
62. c (78) člen
Začasna ali trajna delovna skupnost ugotavlja celotni
prihodek, ki je vsebovan v denarnih zneskih iz 6. do 9. (9. do
12.) člena tega zakona.
Začasna ali trajna delovna skupnost razporeja celotni
prihodek po določbah tega zakona, ki se nanašajo na razporejanje celotnega prihodka temeljne organizacije; pri tem
všteva med materialne stroške tudi vrednost proizvodov, ki
lih je prevzela od delovnih ljudi, ki so svoje delo združili v
začasno ali trajno delovno skupnost, obračunano po osnovah in merilih iz samoupravnega sporazuma.
Določbe tega zakona o začasnem in dokončnem razporejanju dohodka temeljne organizacije se v skladu z zakonom
smiselno uporabljajo za trajno ali začasno delovno skupnost.
IX (XI) UGOTAVLJANJE PRIHODKA
IZ SKUPNEGA DOHODKA V BANKAH TER
UGOTAVLJANJE PRIHODKA V DRUGIH
FINANČNIH ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH
PREMOŽENJSKEGA IN OSEBNEGA
ZAVAROVANJA OZIROMA RIZIČNIH
SKUPNOSTI
63. (79) člen
Banke in druge finančne organizacije ugotavljajo prihodke iz prihodkov, realiziranih na podlagi zveznega zakona
o temeljih kreditnega in bančnega sistema, in sicer po 6., 9.
in 10. (9., 12. in 13.) členu tega zakona.
Z realiziranim prihodkom iz prvega odstavka tega člena
so mišljeni tudi denarni zneski od plačil za opravljanje
bančne storitve, vsebovani v instrumentih za zavarovanje
plačil, in denarni zneski od obresti in drugih prihodkov,
vsebovani v indosiranih menicah, prejetih v skladu s 7. (10)
členom tega zakona.
Banke in druge finančne organizacije nadomeščajo iz
prihodka materialne stroške in amortizacijske stroške po
določbah 12. do 18. (15. do 24.) člena tega zakona, druge
poslovne stroške pa po določbah zveznega zakona, ki ureja
temelje kreditnega In bančnega sistema.
Skupni dohodek v banki oziroma drugi finančni organizaciji se dobi, ko se iz prihodkov iz prvega in drugega odstavka tega člena poravnajo poslovni stroški in sredstva za
delovno skupnost.
Skupni dohodek, ustvarjen v banki oziroma drugi finančni
organizaciji, se razporedi v roku, ki je določen v samoupravnem sporazumu, najpozneje pa v roku, predpisanem v zakonu za sprejetje zaključnega računa. Razporejeni skupni
dohodek se v roku iz samoupravnega sporazuma, najpozneje pa v 45 dneh po dnevu, predpisanem za predložitev
zaključnega računa službi družbenega knjigovodstva,
vplača na žiro račune temeljnih organizacij ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so udeležene pri
skupnem dohodku.
64. (80) člen
Skupnost premoženjskega in osebnega zavarovanje in
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rizična skupnost ugotavljata zavarovalna sredstva, ki se
oblikujejo iz sredstev zavarovancev (zavarovalnih premij) in
drugih prihodkov, kot prihodke v denarnih zneskih po 6., 9.
in 10. (9., 12. in 13.) členu tega zakona.
2 realiziranimi prihodki iz prvega odstavka tega člena so
mišljeni tudi denarni zneski od zavarovalnih premij, vsebovani v indosiranih menicah, prejetih v skladu z določbami 7.
(10) člena tega zakona.
Skupnost premoženjskega in osebnega zavarovanja in
rizična skupnost nadomeščata iz prihodkov materialne stroške in amortizacijske stroške po določbah 12. do 18. (15. do
24.) člena tega zakona, škode in druge izdatke - pa po
določbah zveznega zakona, ki ureja temelje premoženjskega in osebnega zavarovanja.
Skupnost premoženjskega in osebnega zavarovanja in rizična skupnost razporejata prihodek po zveznem zakonu.
IX. a (X!l) UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE
PRIHODKA V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
SKUPNOSTIH IN DRUGIH DRUŽBENIH
PRAVNIH OSEBAH
1. Samoupravna interesna skupnost
64. a (81) člen
Samoupravna interesna skupnost ugotavlja prihodek na
podlagi svobodne menjave dela, ki se opravlja v okviru
samoupravne interesne skupnosti in po njej, ter na drugih
podlagah po določbah 6., 7. in 9. (9., 10. in 12.) člena tega
zakona.
Samoupravna interesna skupnost začasno in dokončno
razporeja prihodek za obveznosti in druge izdatke na podlagi svobodne menjave dela, izdatke, ki se štejejo za materialne stroške in amortizacijske stroške, pa - po določbah
12. do 18. (15. do 24.) člena tega zakona.
Tudi ko v samoupravni interesni skupnosti materialne
proizvodnje medsebojna razmerja niso urejena po načelih
svobodne menjave dela, se uporabljajo za ugotavljanje in
razporejanje prihodka določbe prvega in drugega odstavka
tega člena.
Z začasno razporeditvijo prihodka po drugem odstavku
tega člena ni mogoče uporabiti dela prihodka, namenjenega
za investicije, katere neposredno financira samoupravna
interesna skupnost..
2. Druge družbene pravne osebe
i,
64. b (82) člen
Krajevna skupnost ter druga samoupravna organizacija in
skupnost, organ in organizacija družbenopolitične skupnosti, sklad družbenopolitične organizacije, služba družbenega knjigovodstva, družbenopolitična organizacija in
druga družbena organizacija ter druge družbene pravne
osebe ugotavljajo prihodek od svojega poslovanja ali druge
dejavnosti iz realiziranih zneskov po določbah 6., 7. in 9. (9.
10. in 12.) člena tega zakona.
Skupnosti in organizacije ter druge družbene pravne
osebe iz prvega odstavka tega člena razporejajo prihodek
za obveznosti in izdatke iz svojega poslovanja ali opravljanja druge dejavnosti, izdatke, ki se štejejo za materialne
stroške in amortizacijske stroške pa - po določbah 12. do
18. (15. do 24.) člena tega zakona.
X. (XIII) UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE
CELOTNEGA PRIHODKA, DOHODKA IN
ČISTEGA DOHODKA ZA PODJETJA IN OBRATE
V TUJINI TER V DELOVNIH ORGANIZACIJAH V
USTANAVLJANJU ZA ORGANIZACIJE IN
ENOTE V TUJINI
65. (83) člen
Za podjetja, ki jih ustanavlja temeljna organizacija v tujini,
oziroma za mešana podjetja v tujini, v katerih znaša udeležba njenih sredstev več kot 50%, ugotavlja in razporeja
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temeljna organizacija celotni prihodek, dohodek in čisti dohodek po tem zakonu.
Prvi odstavek tega člena se nanaša tudi na banko in
drugo finančno organizacijo oziroma na zavarovalno in pozavarovalno skupnost, ki ustanovi banko ali drugo finančno
organizacijo oziroma zavarovalno in pozavarovalno organizacijo v tujini.
66. (84) člen
Če temeljna organizacija sklene, da bo opravila za obrat
oziroma drugo delovno enoto v tujini samostojen obračun
ugotavlja za ta obrat, drugo delovno enoto oziroma poslovno enoto oziroma za druge delovne enote celotni prihodek, dohodek in čisti dohodek po tem zakonu.
67. člen
Določbe tega zakona veljajo za ugotavljanje in razporejanje
celotnega prihodka, ki ga delovna organizacija v ustanavljanju ustvari na trgu s prodajo proizvodov in storitev iz poskusne proizvodnje.
XI. (XIV) KAZENSKE DOLOČBE
1. Gospodarski prestopki
68. (85) člen
2 denarno kaznijo od 50.000 100.000 do 1,000.000 dinarjev
se kaznuje za gospodarski prestopek temeljna organizacija,
delovna organizacija, sestavljena organizacija združenega
dela, banka ali druga finančna organizacija ali druga družbena pravna oseba:
1. če ne ugotovi skupnega prihodka ali ga ugotovi iz
prihodkov, ki se po tem zakonu ne štejejo za realizirani
prihodek (25. člen in prvi odstavek 63. člena); (32. člen in
prvi odstavek 79. člena);
2. če ne ugotovi in ne razporedi skupnega prihodka,
ustvarjenega s prodajo proizvodov ali storitev, ki so rezultat
skupnega dela, ali ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem
zakonom ter osnovami in merili, določenimi v samoupravnem sporazumu o združitvi dela in sredstev V(26. do 30 členV
(34. do 38. člen);
''
3. če ne ugotovi ali ne razporedi prihodka iz skupnega
poslovanja (skupni prihodek), ustvarjenega s prodajo proizvodov ali storitev v sodelovanju temeljnih proizvodnih organizacij združenega dela in organizacij združenega dela, ki
se ukvarjajo s prometom blaga in storitev (31. do 34. člen)(39. do 44. člen);
4. če ne ugotovi ali če v celoti ne razporedi skupnega
dohodka, ki ga pridobi s tem, da uporablja združena sredstva, med temeljne organizacije združenega dela, ki so ga
soustvarjale ali ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem
zakonom (39. do 43. člen); (49. do 53. člen);
5. če ne ugotovi skupnega prihodka in skupnega dohodka, ki ga ustvari iz združevanja dela in sredstev kmetov
ali ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem zakonom (45. in
46. člen)sl<(55. in 56. člen);
"Pnega dohodka v banki ali drugi finančni organizaciji ne ugotovi ali ne razporedi med temeljne organizacije
in druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki so udeležene pri skupnem dohodku, ali ne vplača razporejenega
skupnega dohodka na žiro račune temeljnih organizacij in
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti v rokih, določenih s samoupravnim sporazumom in tem zakonom, ali ga
ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem zakonom (tretji in
četrti odstavek 63. člena) (četrti in peti odstavek 79. člena);
7. če ne razporedi skupnega prihodka ali razporejenih
sredstev ne vplača na žiro račune temeljnih organizacij, ki
imajo pravico do udeležbe pri skupnem prihodku na podlagi
skupnega dela ali skupnega poslovanja ali ga ne razporedi
ali ne vplača v roku, določenem v tem zakonu, če zakon ne
določa drugače (27. in 29. člen, prvi, drugi, peti in šesti
odstavek 32. člena ter prvi, tretji in četrti odstavek 35. člena)
(35., 37., 40., 42. in 43. člen, drugi odstavek 44. člena in četrti
odstavek 45. člena);
8. če dohodek, ki ga pridobi v svojem poslovanju z uporabo sredstev tujih oseb, ki imajo na tej podlagi pravico do
udeležbe pri dohodku, ne ugotovi ali ne razporedi s posebnim obračunom poslovanja z uporabe teh sredstev (44 člen)
(prvi odstavek 54. člena).
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Z denarno kaznijo od 2.000 do 30.000 5.000 do 50.000
dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba v temeljni organizaciji, delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji združenega dela, banki ali drugi finančni organizaciji ali drugi
družbeni pravni osebi, ki stori gospodarski prestopek iz
prvega odstavka tega člena.
69. (86) člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 80.000 do 800.000
dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek temeljna organizacija ali druga organizacija združenega dela:
1. če ne ugotovi skupnega prihodka ali ga ugotovi iz
prihodkov, ki se po tem zakonu ne štetejo za realizirani
prihodek (6. do 10. člen); (9. do 13. člen);
2. če obračuna in nadomesti iz celotnega prihodka stroške, ki po tem zakonu niso materialni stroški in amortizacijski stroški, ki se nadomeščajo iz celotnega prihodka (12. do
17. člen); (15. do 23. člen);
3. če vnaprej plačane izdatke, ki se štejejo po tem zakonu
za materialne stroške, razmeji na dobo, daljšo od 12 mesecev, ali obremeni z njimi materialne stroške za dobo, rra
katero se ne nanašajo, ali prenese izdatke za določene
namene v naslednje leto (18. člen); (24. člen);
4. če obračuna v breme obratnih sredstev, za zaloge
nedokončane proizvodnje, polizdelkov in delov lastne proizvodnje in gotovih proizvodov materialne stroške ali ugotovi
vrednost zalog v nasprotju s tem zakonom (19. do 23. člen);
(25. do 30. člen);
5. če ne ugotovi ali ne razporedi dohodka in čistega
dohodka ali ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem
zakonom (48. do 52. člen ter 54. in 55. člen); (58. do 63. člen
ter 65. in 66. člen);
6. če ne ugotovi izgube v poslovanju ali jo ugotovi v
nasprotju s tem zakonom (53. člen); (64. člen).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 5.000 do 50.000
dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba v temeljni organizaciji ali drugi organizaciji združenega dela, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
70. (87) člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 80.000 do 800.000
dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek temeljna organizacija ali druga organizacija združenega dela, banka ali
druga finančna organizacija, skupnost premoženjskega in
osebnega zavarovanja in pozavarovalna skupnost:
1. če za podjetje ali obrat oziroma delovno enoto v tujini
ne ugotovi ali ne razporedi celotnega prihodka, dohodka in
čistega dohodka ali ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s
tem zakonom (prvi odstavek 65. člena in 66. člen); (prvi
odstavek 83. člena in 84. člen);
2. če za banko ali drugo finančno organizacijo, skupnost
premoženjskega in osebnega zavarovanja ali pozavarovalno
skupnost zavarovalno ali pozavarovalno organizacijo v tujini
ne ugotovi prihodka ali ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s
tem zakonom (drugi odstavek 65. člena); (drugi odstavek 83.
člena).
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 5.000 do 50.000
dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba v temeljni organizaciji ali drugi organizaciji združenega dela, banki ali drugi
finančni organizaciji, skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja ali pozavarovalni skupnosti, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
71. (88) člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 200.000 300.000 dinarjev
se kaznuje za gospodarski prestopek delovna skupnost:
1. če ne ugotovi ali ne razporedi celotnega prihodka ali
ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem zakonom (56.
člen); (68. in 69. člen);
2. če ne ugotovi ali ne razporedi dohodka oziroma čistega
dohodka ali ga ju ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem
zakonom (57., 58. in 59. člen); (70. in 71. člen).
Z denarno kaznijo do 10.000 od 3.000 do 30.000 dinarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba v delovni skupnosti, ki stori
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
poročevalec

72. (89) člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 80.000 do 800.000
dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek kmetijska
zadruga, ki v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, temeljna zadružna organizacija ali temeljna organizacija kooperantov:
1. če ne ugotovi celotnega prihodka ali ga ugotovi iz
prihodkov, ki se po tem zakonu ne štejejo za realizirani
prihodek, ali ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem
zakonom (prvi in drugi odstavek 60. člena); (prvi in drugi
odstavek 73. člena);
2. če ne ugotovi ali ne razporedi dohodka ali ga ugotovi
ali razporedi v nasprotju s tem zakonom (tretji odstavek 60.
člena); (tretji odstavek 73. člena).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 5.000 do 50.000
dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba v kmetijski zadrugi, ki v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij, v temeljni zadružni organizaciji ali temeljni organizaciji
kooperantov, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
73. (90) člen
Z denarno kaznijo do 200.000 od 10.000 do 300.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek obrtna zadruga ali
druga zadruga ali začasna ali trajna delovna skupnost:
1. če ne ugotovi celotnega prihodka ali ga ugotovi iz
prihodkov, ki se po tem zakonu ne štejejo za realizirani
prihodek, ali ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem
zakonom (prvi in drugi odstavek 61. člena); (prvi in drugi
odstavek 74. člena ter prvi in drugi odstavek 78. člena);
2. če ne ugotovi ali ne razporedi dohodka ali ga ugotovi
ali razporedi v nasprotju s tem zakonom (tretji odstavek 61.
člena); (tretji odstavek 74. člena in tretji odstavek 78. člena).
Z denarno kaznijo do 10.000 od 3.000 do 30.000 dinarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba v obrtni ali drugi zadrugi, ki
stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
74. (91) člen
Z denarno kaznijo do 200.000 od 10.000 do 300.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek pogodbena organizacija združenega dela:
1. če ne ugotovi celotnega prihodka ali ga ugotovi iz
prihodkov, ki se po tem zakonu ne štejejo za realizirani
prihodek, ali ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem
zakonom (prvi odstavek 62. člena); (prvi odstavek 75. člena);
2. če ne ugotovi ali ne razporedi dohodka in čistega
dohodka ali ga ugotovi ali razporedi v nasprotju s tem
zakonom (drugi odstavek 62. člena); (drugi odstavek 75.
člena).
Z denarno kaznijo do 10.000 od 3.000 do 30.000 dinarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba v pogodbeni organizaciji
združenega dela, ki stori gospodarski prestopek iz prvega
odstavka tega člena.
75. (92) člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 80.000 do 800.000
dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek banka ali
druga finančna organizacija, skupnost premoženjskega in
osebnega zavarovanja ali rizična skupnost, če ne ugotovi
prihodka ali ga ugotovi iz prihodkov, ki se po tem zakonu ne
štejejo za realizirani prihodek, aH ga ugotovi ali razporedi v
nasprotju s tem zakonom (prvi odstavek 64. člena); (prvi,
drugi in tretji odstavek 79. člena in 80. člen).
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 5.000 do 50.000
dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba v banki ali drugi
finančni organizaciji, skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja ali rizični skupnosti, ki stori gospodarski
prestopek iz prvega odstavka tega člena.
76. (93) člen
Z denarno kaznijo do 20.000 od 10.000 do 30.000 dinarjev
se kaznuje za gospodarski prestopek delovna organizacija
v ustanavljanju ali začasna temeljna organizacija v njeni
sestavi, če ne ugotovi ali ne razporedi celotnega prihodka,
dohodka ali čistega dohodka, ali jih ugotovi ali razporedi v
nasprotju s tem zakonom (67. člen); (76. in 77. člen).
Z denarno kaznijo do 10.000 od 3.000 do 30.000 dinarjev se
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kaznuje tudi odgovorna oseba v delovni organizaciji v ustanavljanju, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka
tega člena.
76. a (94) člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 300.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek samoupravna interesna
skupnost ali druga družbena pravna oseba, če ne ugotovi
prihodka ali ga ugotovi iz prihodkov, ki se po tem zakonu ne
štejejo za realizirani prihodek, ali ga ugotovi ali razporedi v
nasprotju s tem zakonom (81. in 82. člen).
Z denarno kaznijo od 3.000 do 300.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba v samoupravni interesni skupnosti ali
drugI družbeni pravni osebi, ki stori gospodarski prestopek
iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 3.000 do 300.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba v organu družbenopolitične skupnosti, drugem državnem organu ali krajevni skupnosti, ki stori
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
2. Prekrški
77. (95) člen
Z denarno kaznijo do 50.000 od 10.000 do 100.000 dinarjev
se kaznuje za prekršek temeljna organizacija, delovna organizacija, sestavljena organizacija združenega dela ali druga
družbena pravna oseba, če ne opravi začasnega oziroma
dokončnega obračuna razporeditve skupnega prihodka in o
tem ne dostavi pismenega obračuna ali ne opravi medsebojnega obračuna obveznosti v rokih, določenih s tem zakonom (28. in 30. člen, tretji in četrti odstavek 32. člena,
33. člen in tretji odstavek 35. člena); (36., 38., 41., 43., tretji
odstavek 45. člena in 46. člen).
Z denarno kaznijo do 10.000 od2.000 do 20.000 dinarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba v temeljni organizaciji, delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji združenega dela
ali drugi družbeni pravni osebi, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
78. (96) člen
Z denarno kaznijo do 30.000 dinarjev se kaznuje za prekršek temeljna organizacija ali delovna organizacija:
1. če med letom v predpisanih rokih ne ugotavlja ali
razporeja začasno dohodka ali stori to v nasprotju s tem
zakonom (54. in 59. člen); (65. in 71. člen);
2. če v predpisanem roku ne ugotovi in razporedi dokončno dohodka ali stori to v nasprotju s tem zakonom (55.
in 59. člen); (66. in 71. člen).
Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba v temeljni organizacij ali delovni skupnosti, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
XII. (XVI) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
79. člen
Temeljna organizacija, ki v letih 1980 in 1981 ne more kriti
negativnih tečajnih razlik iz obveznosti, nastalih na podlagi
odloka o tečajih tujih valut za določanje osnove za obračunavanje carine in drugih davščin, za obračunavanje davčnih
olajšav pri izvozu ter za izkazovanje pravice do uvoza in
plačevanja, kakor tudi za statistiko, in ji zaradi tega v omenjenih letih nastane izguba, sme te tečajne razlike razmejiti do
višine izkazane izgube, in sicer v letu 1980 največ do 40%, v
letu 1981 pa največ do 50% zneska teh tečajnih razlik, s tem
da jih nadomesti v letu 1981 oziroma v letu 1982.
Ne glede na prvi odstavek tega člena sme temeljna organizacija združenega dela za proizvodnjo ali promet naftnih
derivatov, ki v zaključnem računu za leto 1981 ne more pokriti
negativnih tečajnih razlik, nastalih pri zunanjih kratkoročnih
kreditih za uvoz nafte, in obresti za te kredite ter negativnih
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razlik, nastalih zaradi uvoza nafte po večji ceni, kot je bila
priznana s korekcijo cen naftnih derivatov po odloku Zveznega izvršnega sveta v letu 1981, te razlike in obresti razmejiti
do višine izkazane izgube, s tem da jih v letu 1982 nadomesti
najmanj za 50% in v letu 1983 za 50% oziroma za znesek
razlike, ki ni nadomeščena v letu 1982.
79. a (97) člen
Temeljna organizacija, ki terjatev za investicijska dela,
izvedena v tujini, ali za druge posle, opravljene v tujini, ne
more izterjati zaradi tega, ker je država, kjer se izvajajo
investicijska dela oziroma opravljajo drugi posli, v vojnem
stanju, lahko do leta 1985 sklene, da bo v breme obratnih
sredstev iz naslova teh terjatev v alikvotnem delu obračunavala materialne stroške in zneske amortizacije po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah, ter izdatke, ki se
krijejo iz dohodka, razen zneskov amortizacije, ki presegajo
minimalne, z zakonom predpisane stopnje, ter zneskov prispevkov, davkov in drugih davščin kot tudi drugih obveznosti, ki so odvisne od ustvarjenega dohodka.
Temeljna organizacija mora zneske, obračunane v breme
obratnih sredstev po prvem odstavku tega člena, nadomestiti v breme celotnega prihodka oziroma dohodka, ko izterja ali odpiše terjatve oziroma ugotovi celotni prihodek iz
naslova te terjatve v skladu z zakonom, najpozneje pa v
štirih letih po poteku leta, v katerem so bila izvedena investicijska dela oziroma opravljeni drugi posli, s tem da mora
vsako leto nadomestiti najmanj 25% obračunanih zneskov.
Temeljna organizacija, ki ji republika oziroma avtonomna
pokrajina zagotovi sredstva za kritje terjatev iz prvega odstavka tega člena, ne sme obračunavati zneskov stroškov in
drugih izdatkov, navedenih v omenjenem odstavku, v breme
obratnih sredstev.
79. b (98) člen
Temeljna organizacija lahko sklene, da bo razmejila znesek negativne tečajne razlike iz obveznosti v devizah, ki
niso zapadle v plačilo, katere nadomešča iz celotnega prihodka po zmanjšanju za pozitivne tečajne razlike iz terjatev
v devizah, ki niso realizirane, obračunane s stanjem na dan
31. decembra 1984, pri čemer mora ta znesek v letih 1985 in
1986 nadomeščati najmanj po polovico.
79. c (99) člen
Znesek razmejene razlike v ceni za blago, ugotovljene v
skladu s predpisi o cenah, zadržan s stanjem na dan 31. decembra 1984, razporedi temeljna organizacija v trajna
obratna sredstva.
Alternativa (v zvezi z alternativo v 3) točki drugega odstavka 13. člena)
79. d (100) člen
Temeljna organizacija lahko sklene, da bo izdatke za
hrano delavcev nadomestila iz čistega dohodka, In sicer v
letu 1985. - 75%, v letu 1986 - 50%, v letu 1987 - 25% od
zneska, določenega v skladu z družbenim dogovorom.
80. (101) člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka
(Uradni list SFRJ, št. 62/77, 70/78. 55/79, 64/79, razen
56. člena, ki velja do konca leta 1981, 63/80, 13/82 in 28/83).
81. člen
Ta zakon se uporablja od 1. januarja 1981

1985.

82. (102) člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SFRJ.
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1985.

poročevalec

Obrazložitev
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je ob obravnavi »Izhodišč
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije« in »Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije« ocenil, da je
treba preveriti vpliv obračunskega sistema na uresničevanje
politike ekonomske stabilizacije, proučiti dosedanje izkušnje
in slabosti v obračunskem sistemu in pripraviti spremembe in
dopolnitve zakona o ugotavljanju'in razporejanju celotnega
prihodka in dohodka.
V skladu s to opredelitvijo je Skupščina SFRJ na sejah
Zveznega zbora 6. in 28. julija 1983 sprejela odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi Komisije Zveznega zbora
Skupščine SFRJ za pripravo sprememb in dopolnitev zakona
o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka.
Komisija Zveznega zbora Skupščine SFFU za pripravo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka (v nadaljnjem
besedilu: komisija) je pripravila predlog za izdajo zakona o
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka
in o ugotavljanju in razporejanju prihodka z osnutkom zakona. Pri tem je izhajala predvsem iz meril za ugotavljanje,
razporejanje in delitev dohodka, čistega dohodka in delitev
sredstev za osebne dohodke, določenih v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije (Prilagajanje gospodarskega
sistma zahtevam stabilizacije in Sklepni del dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije), da bi tako ustvarili pogoje za realno obračunavanje, izkazovanje in planiranje dohodka ter za ekonomsko smotrno razporejanje na porabo
(splošno, skupno in osebno) in akumulacijo (sredstva za krepitev materialne osnove dela in sredstva rezerv).
Komisija je pri pripravi osnutka zakona upoštevala tudi
mnenja, predloge in sugestije delegatov, ki so jih dali na sejah
delovnih teles zbora v septembru leta 1983 ob obravnavi
osnutka resolucije o družbenoekonomskem razvoju v ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 1984, zlasti pa še
mnenja iz razprave ob sprejetju navedenega odloka.
Ker so v osnutku zakona o ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka v primerjavi z veljavnim zakonom precejšnje
kvalitativne in kvantitativne spremembe in dopolnitve v skladu
s stališči in mnenji iz dolgoročnega progrma ekonomske
stabilizacije in v skladu s predlogi, mnenji in sugestijami, ki so
bile dane v razpravi v delovnih telesih Skupščine SFFU, je bilo
ocenjeno, da bi bilo smotrno in opravičeno, da se spremembe
in dopolnitve veljavnega zakona izpeljejo v obliki izdaje novega zakona, t. j. s takoimenovanim integralnim besedilom.
Pri tem je bilo upoštevano, da je bil veljavni zakon med tem,
čeprav neznatno, že dvakrat spreminjan in dopolnjevan.
Taka opredelitev je tudi v skladu s stališčem Zakonodajnopravne komisije Zveznega zbora Skupščine SFRJ prejšnjega
sklica, po katerem - je treba v primeru večjih sprememb in
dopolnitev kakšnega zveznega zakona ali pa večkratnih sprememb in dopolnitev predlagati sprejetje t. i. integralnega
besedila zakona.
1. Predlagana je sprememba naslova zakona. Osnutek zakona namreč ne ureja samo vprašanj ugotavljanja in razporejanja celotnega prihodka in dohodka (in čistega dohodka
pravnih oseb, ki uporabljajo družbena sredstva) samo z vnašanjem tega novega instituta v temeljne določbe, temveč ga
tudi podrobneje ureja v posebnem oddelku zakona. Ce bi
obdržali naslov sedaj veljavnega zakona, ta opredelitev ne bi
bila zagotovljena, pa tudi ne v primer, če bi za besedama:
»celotnega prihodka« dodali besedo: »prihodka«, kar bi bilo v
skladu s stališčem Zakonodajno-pravne komisije Zveznega
zbora Skupščine SFRJ, naj bodo naslovi zakonov kratki in naj
lapidarno izražajo vsebino zakonov, kajti kategorija družbenih pravnih oseb, ki uporablja družbena sredstva in ki ustvarja
prihodek, ne pa celotni prihodek, ne pridobiva, ne ugotavlja in
ne razporeja dohodka in čistega dohodka.
2. Glede uvodnih določb osnutka zakona o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka, je bilo na podlagi sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ v zvezi z obravnavo informacije o
sistematizaciji zakonov, drugih predpisov in drugih splošnih
poročevalec

aktov, ki jih sprejema Skupščina SFFIJ, ocenjeno, da bi bilo
treba namesto prvih štirih členov veljavnega zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, ki so
označeni kot splošne določbe, v osnutek zakona vstaviti določbe, ki bi pomenile oziroma imele značaj uvodnih določb. V
njih bi določili, katera vprašanja se urejajo s tem zakonom in
kateri uporabniki družbenih sredstev morajo obvezno ugotavljati in razporejati celotni prihodek, dohodek in čisti dohodek
oziroma ugotavljati in razporejati prihodek.
V skladu s to opredelitvijo so določbe pn/ih štirih členov
sedaj veljavnega zakona označene kot uvodne določbe, s tem
da so poleg teh določb v temeljne določbe vstavljene tudi
nove določbe (3. a in 4. a člen).
Členi od 1. do 4. v primerjavi s temi določbami v veljavnem
zakonu popolneje določajo subjekte, na katere se nanaša
obveznost ugotavljanja in razporejanja celotnega prihodka,
dohodka in čistega dohodka. V zvezi s tem je posebej precizirano, da se določbe tega zakona, ki se nanašajo na temeljne
organizacije združenega dela, nanašajo tudi na delovne organizacije, ki v svoji sestavi nimajo temeljne organizacije, ter na
delovne skupnosti, ustanovljene po 379. in 403. členu zakona
o združenem delu, ker imajo te delovne organizacije in delovne skupnosti enak položaj in enake pravice, obveznosti in
odgovornosti kot temeljne organizacije in ker delavci v njih
uveljavljajo vse pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih
imajo delavci v temeljni organizaciji.
Z določbami novega 3. a člena je tudi v temeljnih določbah
in ne le v ustreznem oddelku zakona, kot je bilo to urejeno s
sedaj veljavnim zakonom, predvideno, da morajo vse domače
družbene pravne osebe, ki ustanavljajo podjetja in druge
navedene oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini,
zanje ugotavljati in razporejati celotni prihodek, dohodek in
čisti dohodek oziroma prihodek, če so kot ustanoviteljice
udeležene z več kot 50% svojih sredstev.
Ta obveznost se nanaša tudi na obrate in druge delovne
enote oziroma poslovne enote, če se zanje dela samostojen
obračun.
Ker ureja osnutek zakona v posebnem oddelku, kot je to
navedeno že v uvodu, tudi vprašanje ugotavljanja in razporejanja prihodka določenih kategorij družbenih pravnih oseb, ki
uporabljajo družbena sredstva, je bilo nujno vstaviti ta institut
tudi v temeljne določbe (4. a člen).
II.
II. poglavje »Ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka« ureja način ugotavljanja celotnega prihodka temeljne
organizacije in njegovo razporejanje z nadomeščanjem materialnih stroškov in amortizacijskih stroškov, časovno razmejitev določenih materialnih stroškov in izkazovanje vrednosti
zalog.
1.1. oddelek »Ugotavljanje celotnega prihodka« ureja
osnove, po katerih temeljna organizacija ustvarja, in pogoje,
pod katerimi temeljna organizacija ugotavlja celotni prihodek
iz realiziranih prihodkov.
Po 5. členu (8.) in po veljavnem zakonu o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka se celotni prihodek ugotavlja iz realiziranih prihodkov, kijih temeljna organizacija združenega dela ustvari:
1. s prodajo proizvodov in storitev na domačem in tujem
trgu oziroma v okviru organizacije združenega dela;
2. z udeležbo pri prihodku oziroma dohodku, ki sta bila
skupaj ustvarjena z združevanjem dela in sredstev;
3. s svobodno menjavo dela;
4. s kompenzacijo, regresom, premijo, dotacijo ali na kakšni
drugi podlagi, določeni z zakonom ali samoupravnim sporazumom oziroma pogodbo v skladu z zakonom.
Poleg tega ureja ta člen tudi druge osnove, po katerih se
ugotavlja celotni prihodek temeljne organizacije (uporaba
proizvodov, blaga in storitev za investicije, za drobni inventar
in embalažo ter za druge oblike končne porabe, za pomoč,
prejeto za kritje škode, nastale zaradi elementarnih nesreč in
drugo).
Ta člen tudi ureja, katerih realiziranih zneskov in pod kakšnimi pogoji ni mogoče všteti v celotni prihodek (dobljeni
predujmi, realizirani prometni davek, zneski, prejeti za povrnjene obveznosti in izdatkov iz dohodka ter prispevkov in
davkov iz osebnih dohodkov).
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6. in 7. (9. in 10.) člen osnutka zakona določata, kateri
prihodki in pod kakšnimi pogoji se lahko štejejo za realizirane
prihodke (nakazila, gotovinska vplačila, denšrni zneski, ki jih
vsebujejo instrumenti zavarovanja plačil in drugo).
Osnutek zakona tudi še naprej omogoča, da se v celotni
prihodek vštevajo tudi realizirani prihodki v višini izvršenih
storitev in opravljenih del pri graditvi gradbenih objektov in
ladij oziroma opravljene proizvodne opreme ter oborožitvenih
sredstev in vojaške opreme po začasnih obračunih za dobo,
za katero se ugotavlja celotni prihodek, ter prihodki od obresti, pozneje ugotovljenih prihodkov od poslovanja v prejšnjih
letih, prihodki od pozitivnih tečajnih razlik, prihodki od odškodnin, prihodki od ugotovljenih presežkov materiala, drobnega inventarja, proizvodov, blaga in drugih ugotovljenih
presežkov materialnih vrednosti in drugi občasni prihodki.
2. V določbah, ki se nanašajo na ugotavljanje celotnega
prihodka temeljne organizacije, v primerjavi z veljavnim zakonom predlagane nove rešitve, kot so na primer:
- v 5. (8.) členu je dopolnjen četrti odstavek, da bi se
precizneje določili vnaprej prejeti zneski (predujmi) - na podlagi katerih se ugotavlja celotni prihodek; v celotni prihodek
se namreč ne vštevajo zneski prejetih predujmov v delu, za
katerega niso bili dobavljeni proizvodi in blago in opravljene
storitve do konca obračunske dobe;
- v 6. (9.) členu je dopolnjen prvi odstavek, da bi se uskladil
z zakonom o dopolnitvi zakona o združenem delu. To namreč
omogoča, da se znesek nakazil in gotovinskih vplačil na žiro
račun delovne organizacije všteva v celotni prihodek temeljne
organizacije;
- v 7. (10.) členu je v 2. in 5. točki predlagana rešitev, naj
bodo blagovni krediti oziroma potrošniški krediti pokriti s
prostimi lastnimi sredstvi oziroma prejetimi krediti za te namene, česar v praksi pogosto ni bilo, s čimer pa se zagotavlja
realno izkazovanje celotnega prihodka iz tega naslova;
- v 3. točki istega člena je predlagana rešitev v skladu z
zakonom o dopolnitvi zakona o združenem delu, predlogom
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema in predlogom zakona o službi
družbenega knjigovodstva. Ta rešitev omogoča, da so z realiziranim prihodkom mišljeni tudi denarni zneski, obračunani
prek internih računov v interni banki, v posebni finančni
službi v delovni ali sestavljeni organizaciji združenega dela
oziroma v delovni organizaciji (skupen žiro račun);
- v istem členu je predlagana nova 9. točka, ker je bil v
zakonu o službi družbenega knjigovodstva uveden institut
plaćanja s pobotom (kompenzacijo), tako da je bilo treba
določbe tega zakona uskladiti s to rešitvijo;
- v istem členu je predlagana tudi nova 10. točka, ker v
praksi v skladu z veljavnimi predpisi že obstaja plačevanje s
ceki Narodne banke Jugoslavije in čeki občanov trasiranih na
banko;
- v drugem odstavku istega člena je predlagano, naj se
čeki tretirajo enako kot indosirane menice, ker jih je moaoče
takoj izterjati;
- v 9. (12.) členu je predlagana rešitev, po kateri se v celotni
prihodek vštevajo vse pozitivne tečajne razlike, in sicer tako
tiste, ki nastajajo na podlagi deviz na deviznem računu kot
tudi tiste, ki so nastale na podlagi terjatev za prodane proizvode, blago in opravljene storitve, ter na podlagi drugih terjatev, s tem da se vse tečajne razlike, zmanjšane za negativne
tečajne razlike, z razporejanjem dohodka vštevajo v lastne
vire poslovnih sredstev za trajna obratna sredstva.
2. V dolgoročnem programu ekonomske stabilizacijezlasti v separatu »Elementi politike in sistema ekonomskih odnosov s tujino«, je med drugim poudarjeno, da temeljne organizacije, ki imajo svoje devize ali del deviz na deviznem računu,
ne morejo vključiti tega zneska v celotni prihodek, prav tako
pa tudi na podlagi deviz na deviznem računu ne morejo
uporabljati izvoznih stimulacij in drugih spodbud s področja
kreditno-finančne politike.
O tem vprašanju so razpravljali tudi zvezni družbeni sveti za
vprašanja družbene ureditve, gospodarski razvoj in ekonomsko politiko v okviru razprave o »nekaterih vprašanjih v zvezi z
nadaljnjo dograditvijo sistema obračuna celotnega prihodka
in dohodka«.
Zvezni družbeni sveti so ustanovili delovno skupino, ki naj
bi na podlagi te razprave predlagala mnenja in stališča Zveznega družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve in
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Zveznega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko o tem vprašanju. V zvezi s tem je delovna
skupina zveznih družbenih svetov ugotovila, da integritete
dohodka temeljne organizacije, ki ga ustvarja iz celotnega
prihodka na podlagi realizacije blaga in storitev na domačem
in tujem trgu, ni mogoče krniti in predlagala:
- naj se v obračunski sistem ne vgrajujejo pragmatske
rešitve še zlasti pa ne rešitve, ki bi odstopale od temeljnih
načel in funkcij obračunskega sistema;
- naj se v obračunski sistem ne vgrajujejo rešitve, ki so
dane v deviznem sistemu, še zlasti zato, ker so v tem sistemu
predpisane tudi sankcije za nedovoljeno zadrževanje deviz in
za nespoštovanje predpisov iz drugih naslovov;
- da je edino zakonsko plačilno sredstvo v državi dinar in
da se v celotni prihodek vključuje znesek dinarske protivrednosti deviz, ne pa znesek deviz;
- da bi se s tem, če v celotni prihodek ne bi vključevali
zneska dinarske protivrednosti deviz, krnil enoten način ugotavljanja celotnega prihodka, ustvarjenega v državi in na tujem trgu.
Zaradi tega je v osnutku zakona ohranjena rešitev iz veljavnega zakona, po kateri se v celotni prihodek vštevajo tudi
zneski dinarske protivrednosti deviz, raliziranih prek deviznega računa ter zneski dinarske protivrednosti deviz od
izvoza blaga in storitev na kredit ter od izvoza blaga in
storitev, katerih plačilo je zavarovano z instrumenti plačanja
(menica, ček, garancija banke in drugo).
3. 2. oddelek - stroški, ki se nadomeščajo iz celotnega
prihodka - ureja, kateri stroški se nadomeščajo iz celotnega
prihodka temeljne organizacije in v kakšnem delu, kateri
stroški in v kakšnem delu pa se lahko časovno razmejijo
oziroma obračunajo v breme zalog.
V okviru tega oddelka je v pododdelku 1. - Materialni
stroški - natančneje urejeno, kateri stroški, ki so neposreden
pogoj za delo in proizvodnjo, se vštevajo v materialne stroške,
in kateri se po 104. in 107. členu zakona o združenem delu
nadomeščajo iz celotnega prihodka.
1. V 13. (16.) členu osnutka zakona je urejeno, kaj so to
materialni stroški, ki so neposreden pogoj za delo in proizvodnjo, in zlasti, kateri materialni stroški se obračunavajo
oziroma jih je mogoče obračunavati v breme zalog, še posebej pa, katere materialne stroške je treba v celoti nadomestiti
iz celotnega prihodka v obračunski dobi, v kateri so bili
storjeni.
V členih od 14. do 17. (17. do 23.) je natančneje določeno,
kateri izdatki in stroški so materialni stroški.
2. V 12. (15.) členu je kot s sedaj veljavno določbo v skladu s
104. členom zakona o združenem delu predpisano, da se iz
celotnega prihodka nadomeščajo poleg materialnih stroškov
tudi amortizacijski stroški po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah, da pa se amortizacija, ki presega znesek,
obračunah po minimalnih stopnjah, nadomešča iz dohodka v
skladu s 110. členom zakona o združenem delu.
Glede na stališča iz gradiva »Prilagajanje gospodarskega
sistema zahtevam stabilizacije« (IV. oddelek 1. del »Ugotavljanje dohodka«), da je treba ugotavljanje amortizacije vrednosti
osnovnih sredstev prepustiti organizacijam združenega dela,
da pa se z zakonom določi samo spodnja meja, pri čemer se
tudi amortizacija nad to mejo ne bi nadomeščala iz dohodka,
pa je v osnutku zakona predlagana alternativna rešitev, po
kateri se v breme celotnega prihodka nadomešča amortizacija v celoti, in sicer tako amortizacija, obračunana po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah kot tudi amortizacija, nad temi stopnjami (po stopnjah, ki jih določi temeljna
organizacija).
Ta sprememba bi terjala tudi ustrezne spremembe v 104.
členu in osmi alinei 110. člena zakona o združenem delu.
2. V 13. (16.) členu so v primerjavi z veljavnim zakonom
predlagane nekatere nove rešitve, in sicer:
- sedanja določba 3. točke drugega odstavka, ki ureja, da
so materialni stroški, ki so lahko izkazani v vrednosti zalog,
tudi dnevnice za službena potovanja, povračila za nastanitev
in hrano na terenu, povračila stroškov za prevoze na službenem potovanju in drugi izdatki, je prenesena v 17. (23.) člen,
torej v izdatke, ki se v celoti nadomeščajo iz celotnega prihodka v obračunski dobi, v kateri so bili ti izdatki storjeni.
Ta rešitev je tudi v skladu s stališči iz gradiva: »Prilagajanje
gospodarskega sistema«. V gradivih »Predlog stališč« in
poročevalec

»Predlogi za dograditev obračunskega sistema« je bilo sprejeto stališče, da morajo ti stroški ohraniti tretma materialnih
stroškov, ni pa precizirano, ali naj bodo ti materialni stroški
uvrščeni v 13. (16.) člen, ali pa med izdatke v 17. (23.) člen;
- izdatki za hrano delavcev v materialni proizvodnji so
materialni stroški tudi v sedaj veljavnem zakonu.
V skladu s predlogom iz gradiva »Predlog stališč« pa je v
osnutku zakona predlagana tudi alternativa, po kateri bi bili
izdatki za hrano delavcev izvzeti iz materialnih stroškov in
nadomeščeni iz sredstev za skupno porabo, kot je to urejeno
v 110. členu zakona o združenem delu, v prehodnih določbah
osnutka zakona pa naj se omogoči temeljni organizaciji, da v
naslednjih treh letih od dneva uveljavitve tega zakona nadomešča te izdatke tudi iz čistega dohodka, če se ta znesek
vsako leto zmanjša za določen odstotek v skladu z družbenim
dogovorom.
Materialni stroški bi še naprej bili izdatki za hrano delavcev,
ki opravljajo dela, škodljiva za zdravje ter dela, pri katerih je
potrebna močnejša hrana, če jih določa družbeni dogovor-v
znesku, ki je določen z omenjenim dogovorom. Ti izdatki so
bili materialni stroški tudi pred uveljavitvijo sedanjega zakona, kot tudi izdatki za hrano delavcev v materialni proizvodnji:
. . .
- izdatki za propagando, reklamo, sodelovanje na sejmih in
razstavah ter za reprezentanco so preneseni v 17. (23.) člen
ter se štejejo za izdatke, ki se v celoti nadomeščajo iz celotnega prihodka v obračunski dobi, v kateri so nastali, kar
pomeni, da jih ni mogoče razmejevati na podlagi zalog.
Predlagana rešitev je v skladu s stališči iz gradiv »Prilagajanje gospodarskega sistema« in »Predlog stališč«;
- 7. (5.) točka prvega odstavka je bila dopolnjena zato, da
bi se ta določba uskladila s 17. (23.) členom osnutka zakona;
- sedanja določba petega odstavka, ki ureja, kateri izdatki
so mišljeni kot izdatki za tekoče potrebe strokovnega izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela, je prenesena v
poseben novi 15. a člen, ker je v drugih primerih natančnejše
definiranje izdatkov iz prvega in drugega odstavka 13. (16.)
člena urejeno s posebnimi členi od 14 do 17 (17 do 23);
- sedanja določba šestega odstavka je prenesena v 17.
(23.) člen ker se nanaša na izdatke, ki so bili prav tako
preneseni v 17. (23.) člen.
3. V 14. (17.) členu so v primerjavi z veljavnim zakonom
predlagane nove rešitve, in sicer:
- da so z izdatki za investicijsko vzdrževanje delovnih sredstev mišljeni izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev v uporabi namesto v njihovi amortizacijski dobi.
Izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev, s katerimi se ne
spreminja zmogljivost ali namen osnovnih sredstev, imajo
značaj materialnih stroškov v vseh primerih, kadar se
osnovno sredstvo uporablja za opravljanje dejavnosti, ne
glede na to, ali se za to osnovno sredstvo obračunava amortizacija ali ne.
V skladu s to rešitvijo je predlagano, da se črta 3. točka, s
katero je predpisano, da se v investicijsko vzdrževanje ne
vštevajo izdatki za dela na osnovnih sredstvih, s katerimi se
podaljšuje življenjska doba osnovnih sredstev po izteku
amortizacijske dobe teh sredstev;
- v 2. točki drugega odstavka je k izdatkom za dela na
osnovnih sredstvih, s katerimi se spremeni zmogljivost ali
namen, poleg rekonstrukcije in adaptacije dodana še modernizacija ali dograditev, ker se tudi ta dela opravljajo na osnovnih sredstvih in imajo značaj investicij;
4. v novem 15. a (19.) členu je prevzeta sedanja določba
petega odstavka 13. (16.) člena, spremenjeno pa je tole:
- besede: »in znanstveno-raziskovalnega dela« se črtajo,
ker se izdatki, navedeni v tej določbi, v celoti nanašajo na
strokovno izobraževanje;
- v materialne stroške za tekoče potrebe strokovnega izobraževanja se ne štejejo več izdatki za podiplomske študije in
pripravljanje doktorskih dizertacij, ker je treba te izdatke
nadomestiti iz sredstev za skupno porabo, ali pa jih morajo
osebno poravnati sami delavci;
- materialni stroški za tekoče potrebe strokovnega izobraževanja bi bili v bodoče tudi izdatki za prekvalifikacijo delavcev v delu, v katerem teh izdatkov ni mogoče pokriti iz
sredstev rezerv. Organizacije združenega dela, ki izvajajo
sanacijski postopek, namreč praviloma ne razpolagajo s sredstvi, ki bi jih lahko uporabile za te namene (sredstva rezerv in
poročevalec

sredstva za skupno porabo). Ker pa lahko traja izvajanje
sanacijskega programa dve ali več let in se lahko v tem
obdobju ustvarijo sredstva rezerv, se smejo ti izdatki vštevati v
materialne stroške samo, če jih ni mogoče pokriti iz sredstev
rezerv.
Predlagana rešitev je v skladu s »Predlogom stališč«, po
katerih je treba te določbe spremeniti v tem smislu, da se
strokovno izobraževanje delavcev loči od znanstveno-raziskovalnega dela, hkrati pa jih dopolniti tudi z izdatki za
prekvalifikacijo delavcev po sanacijskem programu.
5. Določba o materialnih stroških za uvajanje nove proizvodnje za tekoče potrebe materialne proizvodnje je izločena
iz sedanjega 16. (21.) člena v poseben novi 15. b (20.) člen.
Tako so ti izdatki ločeni od izdatkov za raziskovanje in odkrivanje rudnega in drugega mineralnega bogastva. Sedaj veljavna določba je spremenjena v tem smislu, da se izdatki za
uvajanje nove proizvodnje ne štejejo za vlagnaja v osnovna
sredstva, ne pa (kot do sedaj) izdatki za nabavo osnovnih
sredstev. Pojem »nabava osnovnih sredstev« je namreč precej ožji kot pojem »vlaganja v osnovna sredstva«, ki so možna
tudi z uporabo lastnih proizvodov in storitev, kar pa je pri
uvajanju nove proizvodnje posebej zastopano.
V gradivu »Predlog stališč« je ocenjeno, da za te vrste
stroškov v obstoječi regulativi ni jasnega merila, kdaj so ti
stroški materialni, kdaj pa so taki, da so pravzaprav vlaganja v
novo proizvodnjo. V gradivu »Predlogi za dograditev obračunskega sistema« pa je ta pristop podrobno obdelan in
ocenjeno je, da je treba sprejeti predlog iz »Predloga stališč«.
Glede nadaljnjega preciziranja izdatkov, ki se vštevajo v
materialne stroške za uvajanje nove proizvodnje, je ocenjeno,
da je rešitev, ki je prevzeta iz veljavnega zakona in sprejeta ob
konzultacijah organizacij združenega dela, dovolj precizna.
Če se misli, da z določbami zakona o amortizaciji osnovnih
sredstev temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev ni dovolj natančno urejeno, katera sredstva za delo in poslovanje se v skladu z 228. členom
zakona o združenem delu štejejo za osnovna sredstva, ki so
povezana s temi izdatki, je treba to vprašanje urediti s tem
zakonom.
6. V 16. (21.) členu so razen prenosa materialnih stroškov
uvajanja nove proizvodnje v novi 15. a (19) člen in predlagane
rešitve, da se ti izdatki ne vštevajo v materialne stroške, če se
zanje zagotovijo sredstva, ki ne gredo v celotni prihodek,
obdržane rešitve iz sedaj veljavnega zakona.
V gradivih »Predlog stališč« in »Predlogi za dograditev
obračunskega sistema« je predlagano, naj se ti izdatki vštevajo v materialne stroške - če so nastali zaradi vzdrževanja
eksploatacijske zmogljivosti, da pa se vštevajo v investicijska
vlaganja - če so nastali zaradi odpiranja novih ali povečanja
obstoječih eksploatacijskih zmogljivosti.
O tem vprašanju so bile leta 1980 opravljene konzultacije z
organizacijami združenega dela, o njem pa so razpravljali tudi
zvezni družbeni sveti. Na podlagi teh konzultacij in razprave je
bila vgrajena rešitev v 16. člen veljavnega zakona, t. j. da se ne
dela razlika glede eksploatacijske zmogljivosti. Na seji zveznih družbenih svetov, na kateri so obravnavali »Predloge
stališč«, so udeleženci v razpravi opozorili, da p treba v
obračunskem sistemu obdržati sedanje rešitve.
7. Sedaj veljavna določba prvega odstavka 17. (23.) člena, t.
j. kaj se všteva v nabavno vrednost blaga, je prenesena v
poseben novi 16. a (22.) člen.
Poleg tega je ta člen glede na sedaj veljavne rešitve primerno spremenjen in dopolnjen:
- s tem členom so iz 13. (16.) člena prevzete določbe o
izdatkih za povračila določenih stroškov delavcev (dnevnice
za službena potovanja, povračila za nastanitev in hrano na
terenu, povračila stroškov za prevoz na službenem potovanju
in drugi izdatki) zaradi razlogov, navedenih v obrazložitvi k
drugemu od stavku 3. točke tega člena. Poleg tega so s temi
izdatki mišljena tudi nadomestila za ločeno življenje in povračila za uporabo lastnih avtomobilov za službene potrebe, ki so
se tudi do sedaj šteli za materialne stroške, čeprav niso bili
izrecno navedeni, zato jih je bilo treba predvideti v tem členu,
s tem da se ta povračila urejajo tako kot drugi izdatki za
povračila stroškov delavcev;
- v tem členu so iz 13. (16.) člena prevzete tudi določbe o
izdatkih za stroške propagande, reklame, udeležbe na sejmih
in razstavah in za reprezentanco, in sicer zaradi razlogov, ki
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so navedeni v obrazložitvi k drugemu odstavku 5. točke tega
člena;
- določba 2. točke (nova 4. točka) je spremenjena in dopol, njena v tem smislu, da se negativne tečajne razlike v celoti
nadomestijo iz celotnega prihodka, razen negativnih tečajnih
razlik pri nabavi osnovnih sredstev. Od dneva, ko se bo začel
uporabljati ta zakon, se torej negativne tečajne razlike ne bi
mogle več časovno razmejevati kot sedaj, t.j. do dneva, ko
zapadejo obveznosti v plačilo po določbah sedaj veljavnega
zakona. Ker se na časovnih razmejitvah na tej podlagi izkazujejo precejšnji zneski negativnih tečajnih razlik (s stanjem na
dan 31. 12. 1982 so pri organizacijah združenega dela s
področja gospodarstva znašale 134,6 milijarde dinarjev) in če
se pri tem upošteva nadaljnja rast tečajev tujih valut, se
predlaga, da se v prehodnih določbah zakona uredi vprašanje
razmejenega zneska negativnih tečajnih razlik, ki bo izkazan
na dan, ko se bo začel uporabljati ta zakon, takole:
a) da se za znesek negativnih tečajnih razlik, ki so obračunane za obveznosti za nabavo osnovnih sredstev, poveča
nabavna vrednost osnovnih sredstev, ki bi se nadomeščala iz
celotnega prihodka z amortizacijo osnovnih sredstev;
b) da se lahko znesek negativnih tečajnih razlik, ki so
nastale zaradi drugih razlogov, po odbitku zneska pozitivnih
tečajnih razlik, ki bo obračunan do dneva, ko se bo začel
uporabljati ta zakon, razmeji tudi v prihodnji dve leti, s tem da
se vsako leto nadomesti najmanj polovica,
V gradivih »Predlog stališč« in »Predlogi za dograditev
obračunskega sistema« je v zvezi s tečajnimi razlikami predlagano, da bi bilo treba opustiti časovno razmejevanje tečajnih
razlik, glede negativnih razlik pa so dani predlogi, ki so v
skladu z rešitvijo, predlagano v osnutku zakona.
V zvezi s to rešitvijo je nujno uskladiti 21. člen zakona o
amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev.
- v 6. točki (nova 8. točka) je veljavna določba razširjena
tudi z določbo iz 7. točke (nova 9. točka), ki se nanaša na
zneske škode na obratnih sredstvih, ki je nastala zaradi elementarnih nesreč, v delu, v katerem se ti zneski ne morejo
kriti iz zavarovanja, iz sredstev rezerv ali z zmanjšanjem lastnih poslovnih sredstev;
- v 7. točki (nova 9. točka) so izpuščene določbe, ki se
nanašajo na škodo na obratnih sredstvih, ki so prenesene v 6.
točko (nova 8. točka), besedilo pa je ustrezno redakcijsko
zboljšano;
- v 9. točki (nova 11. točka) je predlagana rešitev, po kateri
se zneski neamortizirane vrednosti osnovnih sredstev, ki so
bila prodana po nižji ceni, prenesena neodplačno ali odpisana zaradi fizične dotrajanosti oziroma tehnične zastarelosti,
nadomeščajo iz celotnega prihodka le tedaj, kadar jih ni
mogoče kriti iz sredstev rezerv. Sedanja določba omogoča
organizaciji združenega dela, da samostojno odloči, ali bo te
zneske nadomestila iz sredstev rezerv ali iz celotneoa
priy H
hodka.
V gradivu »Prilagajanje gospodarskega sistema« je poudarjeno, da je treba iz materialnih stroškov izključiti nadomeščanje teh zneskov in da jih je treba kriti iz sredstev rezerv, če pa
teh sredstev ni dovolj, naj se dovoli časovna razmejitev na več
let. V zvezi s takim stališčem je bilo rečeno, da bi ob odtujitvi
osnovnega sredstva, ne da bi bila nadomeščena njegova
vrednost, znesek, ki je časovno razmejen, pomenil »izgubo«.
Glede na sprejeto stališče, da je treba obračunano amortizacijo uskladiti s fizično in tehnično dotrajanostjo osnovnih
sredstev, iz česar izhaja, da bi organizacije združenega dela >
samostojno odločale o zgornji meji stopenj za amortizacijo,
pa ni razlogov, da se neamortizirana vrednost osnovnega
sredstva, vzetega iz uporabe, ki ni odpisana z amortizacijo, ne
bi nadomestila iz celotnega prihodka. Pri tem je treba tudi
upoštevati, da organizacije združenega dela nimajo vedno
dovolj sredstev rezerv, iz katerih bi nadomestile to vrednost.
Gradivo »Predlog stališč« obravnava tudi avtorske honorarje in carine in sprejeto je stališče, da glede teh izdatkov ne
bi bilo treba spremeniti sedanjih rešitev v obračunskem sistemu, kar ustreza tudi rešitvam v osnutku zakona.
V okviru 2. oddelka - Stroški, ki se nadomeščajo iz celotnega prihodka - je v pododdelku 2) - časovne razmejitve in
izkazovanje vrednosti zalog - natančneje urejeno, kateri stroški in v katerem delu se smejo časovno razmejiti oziroma
obračunati v vrednosti zalog.
48

8) V prvem odstavku 18. (24.) člena je v celoti obdržana
rešitev iz veljavnega zakona, po kateri se smejo izdatki, ki se
štejejo za materialne stroške in so bili plačani iz obratnih
sredstev vnaprej največ za 12 mesecev, časovno razmejiti in
zanje obremeniti materialni stroški v obračunski dobi, na
katero se nanašajo.
Po določbi drugega odstavka 18. (24.) člena sedaj veljavnega zakona, ki je vstavljena tudi v osnutek zakona, se lahko
materialni stroški z uvajanjem nove proizvodnje in materialni
stroški z raziskovanjem in odkrivanjem rudnega in drugega
mineralnega bogastva ter stroški investicijskega vzdrževanja
obračunajo v dobah, v katerih so bili povzročeni, v naslednje
leto pa se ne' smejo prenesti izdatki za te namene v tekočem
letu. Vkalkulirani, vendar neporabljeni zneski za investicijsko
vzdrževanje, se smejo po veljavnem zakonu prenesti iz tekočega v naslednje leto, kar omogoča enakomerno vkalkuliranje
in nadomeščanje stroškov investicijskega vzdrževanja oziroma tudi rezerviranje sredstev iz tega naslova, kar je tudi
nujno, de so stroški investicijskega vzdrževanja temeljne organizacije dalj kot eno leto neenakomerni. Za materialne
stroške za uvajanje nove proizvodnje in materialne stroške za
raziskovanje in odkrivanje rudnega in drugega mineralnega
bogastva pa ni dana taka možnost, kar pomeni, da ni dovoljeno, da se vkalkulirani, vendar neporabljeni zneski teh stroškov prenesejo iz tekočega v naslednje leto.
Glede na to, da so izdatki za vzdrževanje eksploatacijskih
zmogljivosti delavcev in drugih eksploatacijskih virov v bistvu
podobni izdatkom za investicijsko vzdrževanje v industriji in
glede na neenakomernost in pogosto precejšnja nihanja v
višini in dinamiki stroškov za uvajanje nove proizvodnje in
stroškov za raziskovanje in odkrivanje rudnega in drugega
mineralnega bogastva je predlagana nova rešitev, ki omogoča
temeljnim organizacijam, da vkalkulirane, vendar neporabljene zneske v tekočem letu prenesejo v naslednje leto za vse
navedene materialne stroške, ne pa samo za investicijsko
vzdrževanje, in sicer samo pod pogojem, da temeljna organizacija ni izkazala nepokrite izgube.
Prepoved prenosa vkalkuliranih, vendar neporabljenih zneskov stroškov za investicijsko vzdrževanje iz tekočega leta v
naslednje bi utegnila imeti nezaželene posledice, saj bi to
ogrozilo tudi samo poslovanje temeljne organizacije, ker bi
bilo onemogočeno to vzdrževanje v vseh primerih, kadar
poslujejo temeljne organizacije na meji rentabilnosti ali poslujejo z izgubami. Zato je dana alternativna rešitev, po kateri
se za te stroške obdrži rešitev iz veljavnega zakona, da se
namreč prenašanje vkalkuliranih, vendar neporabljenih zneskov stroškov za investicijsko vzdrževanje iz tekočega leta v
naslednje ne pogojuje s tem, ali je temeljna organizacija
izkazala nepokrito izgubo ali ne.
Navedene rešitve so tudi v skladu z mnenji in stališči Zveznega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko
politiko v zvezi z »nekaterimi vprašanji o nadaljnji dograditvi
sistema obračuna celotnega prihodka in dohodka.«
Tretji odstavek tega člena je spremenjen v tem smislu, da
mora temeljna organizacija z zneski za materialne stroške, ki
še niso zapadli v plačilo, nanašajo pa se na obračunsko dobo,
za katero se ugotavlja celotni prihodek, obremeniti materialne
stroške zadevne obračunske dobe.
9) V19. in 20. (25. in 26.) členu so v celoti obdržane rešitve iz
sedaj veljavnega zakona, ker je ocenjeno, da je treba v breme
obratnih sredstev za zaloge še nadalje obračunavati materialne stroške do zneska dejanskih stroškov za njihovo proizvodnjo, temeljnim organizacijam pa prepustiti, da same sklenejo, ali bodo za te zaloge obračunavale materialne stroške,
ki niso odvisni od obsega proizvodnje, in amortizacijo po
minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah kot tudi akontacije osebnih dohodkov delavcev in določene izdatke, ki se
krijejo iz dohodka v alikvotnem delu, ki se nanaša na zaloge
nedokončane proizvodnje, polizdelkov in delov lastne proizvodnje.
10) V 21. (27.) členu je v celoti prevzeta določba iz veljavnega zakona, po kateri se zaloge blaga izkazujejo po njihovi
nabavni vrednosti.
V ta člen je vstavljen novi drugi odstavek, ki ureja način
usmerjanja razlike, nastale z izenačevanjem (niveliranjem)
cen na novo nabavljenih zalog z obstoječimi zalogami blaga v primerih, ko se cene blaga izenačujejo v skladu s predpisi o
cenah. Tako izenačevanje oziroma niveliranje cen blaga se ne
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šteje za znižanje oziroma povečanje cen, ki se izkazujejo z
razliko v ceni, temveč se po veljavnih predpisih o cenah
izkazuje na časovnih razmejitvah kot svojevrstna oblika revalorizacije vrednosti blaga na zalogi. Po predlagani rešitvi
mora temeljna organizacija ugotovljeno razliko, ki je nastala
na tej podlagi, vključiti v trajne vire lastnih poslovnih sredstev
in jo uporabljati za trajna obratna sredstva, če ni s predpisi o
cenah drugače določeno.
Po predlagani rešitvi v prehodnih določbah tega zakona
(79. c člen) morajo temeljne organizacije zadržani znesek
razlike na tej podlagi s stanjem na dan 31. 12. 1984 razporediti
v trajne vire lastnih poslovnih sredstev in jih uporabljati kot
trajna obratna sredstva.
11) Rešitev v 22. (28.) členu je v celoti prevzeta iz veljavnega
zakona, po kateri se ureja način usklajevanja vrednosti zalog
nedokončane proizvodnje, polizdelkov in delov lastne proizvodnje ter gotovih proizvodov, izkazanih v knjigovodstvu z
njihovo vrednostjo, izračunano po povprečnih prodajnih cenah, in predpisuje obveznost temeljne organizacije, da v primeru, če na koncu leta ugotovi razliko med zneskom vrednosti zalog, izkazani v knjigovodstvu, in zneskom vrednosti teh
zalog, izračunani po povprečnih prodajnih cenah - nadomesti
to razliko iz celotnega prihodka.
12) V 23. (29.) členu je v celoti obdržana rešitev iz veljavnega zakona, po kateri lahko temeljna organizacija sklene, da
časovno razmeji znesek materialnih stroškov in amortizacijskih stroškov po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah, kot tudi izdatke, ki se krijejo iz dohodka - vse v alikvotnem delu, ki se nanaša na vračilo davkov in drugih davščin za
opremo in ladje, izvožene na kredit, če ni na tej podlagi
ugotovila celotnega prihodka.
Ker pa je bilo medtem v glavnem rešeno vprašanje uveljavIjanja pravic do vračila davkov in drugih davščin v trenutku
izvoza opreme in ladij na kredit, je kot alternativna rešitev
predlagano črtanje tega člena.
13) V novem 23.a (30.) členu je predpisana obveznost za
organizacije združenega dela, da usklajujejo vrednosti vseh
zalog, ne glede na to, v kakšni obliki se pojavljajo, z njihovo
tržno vrednostjo, kar pomeni, da morajo revalorizirati vrednost zalog, s čimer se zagotavlja realno izkazovanje njihove
vrednosti in omogoča, da se dohodek pridobiva na tej podlagi.
Vrednost zalog bi se revalorizirala po določbah posebnega
zveznega zakona, za znesek rezultatov te revalorizacije pa bi
temeljne organizacije povečale vire lastnih poslovnih sredstev, da bi jih uporabljale za trajna obratna sredstva.
Predlagana rešitev je v skladu s predlogi, mnenji in stališči v
gradivu komisije Zveznih družbenih svetov za probleme ekonomske stabilizacije »Prilagajanje gospodarskega sistema
zahtevam stabilizacije« ter s stališči Zveznega družbenega
sveta za vprašanja družbene ureditve in Zveznega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko v
zvezi z »Nekaterimi vprašanji o nadaljnji dograditvi sistema
obračuna celotnega prihodka«, da bi se izključil »inflacijski
dohodek« na podlagi nerealnega vrednotenja zalog.
V III. poglavju - Ugotavljanje in razporejanje skupnega
prihodka in skupnega dohodka je urejen način ugotavljanja
skupnega prihodka in njegovega razporejanja na udeležence
pri njegovem ustvarjanju ter način ugotavljanja skupnega
dohodka in njegovega razporejanja na udeležence pri njegovem pridobivanju.
1. V 1. oddelku - Ugotavljanje in razporejanje skupnega
prihodka so v pododdelku 1) - Skupne določbe - urejene
osnove ustvarjanja skupnega prihodka in njegovo ugotavljanje in razporejanje, ki so skupni za vse oblike združevanja
dela in sredstev, v katerih se ustvarja skupni prihodek.
1) V prvem odstavku 24. (31.) člena se s predlaganimi
rešitvami te določbe natančno usklajujejo z ustreznimi določbami zakona o združenem delu, ki urejajo ustvarjanje prihodka, ki se všteva v skupni prihodek.
V drugem in tretjem odstavku se s predlaganimi rešitvami
usklajujejo te določbe s prvim odstavkom tega člena. Hkrati
se predlaga, da se izpustijo določbe, ki se nanašajo na interno
banko, ker se v interni banki ne ustvarja in tudi ne razporeja
skupni prihodek (interna banka se ne vključuje v pravni promet s prodajo skupnih proizvodov in storitev), temveč se prek
nje samo realizira skupni prihodek in ta sredstva prenesejo na
vse udeležence pri njegovem ustvarjanju, Zato je bilo treba
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vprašanje realizacije skupnega prihodka prek računa interne
banke urediti s posebnimi določbami tega zakona, da bi se
razmejilo vprašanje realizacije skupnega prihodka, od njegovega ustvarjanja, kadar to> ne gre prek istega subjekta.
2) 25. (32.) člen je usklajen z ustreznimi določbami tega
zakona, s čimer je zagotovljeno, da se skupni prihodek ugotavlja tudi iz prihodkov, ustvarjenih na podlagi 9 (12.) člena
tega zakona v delu, ki se nanaša na ustvarjeni prihodek iz
prvega odstavka 24. (31.) čiena tega zakona, kot so: prihodki
od obresti, prihodki od pozitivnih tečajnih razlik, pozneje
ugotovljeni prihodki iz poslovanja v prejšnjih letih in drugi
prihodki. To se predlaga zato, ker to vprašanje ni bilo natančneje urejeno v veljavnem zakonu, kar je povzročilo različno
ravnanje v praksi.
3) V na novo predlaganem 25. a (33,) členu je določeno,
prek katerega računa se realizira ustvarjeni skupni prihodek,
s čimer se omogoča, da se skupni prihodek ustvarja in razporeja tudi prek drugega računa, ne pa le prek prehodnega
računa, kot to določa veljavna določba. Ta rešitev omogoča,
da se skupni prihodek ustvarja in razporeja tudi prek žiro
računa, deviznega računa in internih računov, s čimer se
določbe tega zakona usklajujejo z določbami drugih zveznih
zakonov, ki po eni strani omogočajo uvedbo t. i. skupnega
računa, po drugi strani pa odpravljajo nepotrebno prenašanje
sredstev s prehodnega računa na skupne račune.
2. V pododdelku 2) so v 2Q. do 30. (34. do 38.) členu urejena
vprašanja, ki se nanašajo na ugotavljanje in razporejanje
skupnega prihodka, ustvarjenega s prodajo proizvodov ali
storitev, ki so rezultat skupnega dela dveh ali več temeljnih
organizacij.
1) 26. (34.) člen je usklajen oziroma povezan z ustreznimi
določbami tega zakona.
Istočasno je četrti odstavek tega člena dopolnjen z določbo, ki omogoča temeljni organizaciji, da materialne stroške in amortizacijske stroške ter akontacije osebnih dohodkov in druge izdatke, ki se pokrivajo iz dohodka, obračunani
pa so na podlagi zalog, nadomešča iz skupnega prihodka
oziroma dohodka tudi neposredno po prodaji proizvodov ali
storitev, na podlagi katerih se ustvarja skupni prihodek. Ta
rešitev je v skladu z načelno opredelitvijo iz osnutka zakona,
da se materialni stroški in amortizacijski stroški ter akontacije
osebnih dohodkov in drugi izdatki, ki se pokrivajo iz dohodka,
nadomeščajo iz skupnega prihodka oziroma dohodka neposredno po prodaji proizvodov ali storitev in da jih ni moč
časovno razmejiti.
2) Predlagane rešitve v 27., 28. in 29. (35., 36. in 37.) členu
na novo sistematizirajo določbe, ki predpisujejo način ugotavljanja in razporejanja skupnega prihodka od skupnega
dela in roke za njegovo ugotavljanje in razporejanje; v 27.
(35.) členu se urejajo vprašanja, povezana z začasno razporeditvijo prihodka od skupnega dela, v 28. (36.) členu vprašanja,
povezana z obračunom ugotovljenega in razporejenega skupnega prihodka, v 29. (37.) členu pa vprašanja, povezana z
odpravo razlike med ugotovljenim in razporejenim skupnim
prihodkom ter začasno razporejenim prihodkom od skupnega dela.
- V drugem odstavku 27. (35.) člena je ohranjena rešitev iz
veljavnega zakona, po kateri mora organizacija, prek katere
se ustvarja skupni prihodek, oziroma interna banka vplačati
prihodke, realizirane od skupnega dela na račun temeljne
organizacije in račune drugih udeležencev pri ustvarjanju teh
prihodkov naslednjega dne, najpozneje pa v petih dneh po
dnevu, ko je bil prihodek realiziran, za prihodke od skupnega
dela, katerih realizacija je zavarovana z instrumenti za zavarovanje plačil, pa mora izročiti instrumente za zavarovanje plačil
v skladu z zveznim zakonom, ki ureja zavarovanje plačil med
uporabniki družbenih sredstev.
Istočasno je v novem tretjem odstavku tega člena predlagano, da se v primeru, kadar temeljnim organizacijam in
drugim udeležencem pri ustvarjanju prihodka od skupnega
dela prihodke vplačuje oziroma plačuje s čekom ali indosirano menico pri prevzemu proizvodov ali storitev organizacija, prek katere se ustvarja skupni prihodek, oziroma interna
banka, ta organizacija oziroma interna banka ni dolžna realiziranih prihodkov od skupnega dela vplačati na račun temeljne organizacije in drugih udeležencev pri ustvarjanju teh
prihodkov naslednjega dne, pa tudi ne v petih dneh po dnevu,
ko je bil prihodek realiziran oziroma ko je bila njegova realiza49

cija zavarovana. Ta rešitev zelo poenostavlja postopek v zvezi
z začasno razporeditvijo prihodkov, ustvarjenih od skupnega
dela in omogoča zagotovitev potrebnih obratnih sredstev za
zaloge v proizvodnji.
- V prvem odstavku 28. (36.) člena je ohranjena rešitev iz
veljavnega zakona, po kateri mora organizacija, prek katere
se ustvarja skupni prihodek, ugotoviti in razporediti skupni
prihodek najpozneje v 20 dneh po poteku dobe, za katero se
sestavlja periodični obračun. Toda ko gre za ugotavljanje in
razporejanje skupnega prihodka po zaključnem računu, je
predlagano, naj bo to 30 dni po poteku leta, namesto 25 dni,
kot je predvideno v veljavnem zakonu. To podaljšanje roka za
pet dni se predlaga zato, da bi se ta rok uskladil s skrajnimi
roki, določenimi za popis sredstev in zneska sredstev, ker so
za ugotavljanje skupnega prihodka po zaključnem računu
pomembni zlasti rezultati popisa.
- V novem tretjem odstavku tega člena je predlagan minimum elementov, kijih mora vsebovati obračun ugotovljenega
in razporejenega skupnega prihodka, ustvarjenega na podlagi skupnega dela, ki ga organizacija, prek katere se ustvarja
skupni prihodek, pošlje v pismeni obliki temeljnim organizacijam in drugim udeležencem, na katere se razporeja skupni
prihodek. Ker v veljavnem zakonu niso bii določeni elementi
navednega obračuna, se je pokazalo, da je treba to storiti in
tako zagotoviti enotno izdelavo tega obračuna in njegovo
osnovno vsebino.
- Ker v določbah veljavnega zakona ni bil natančno določen
postopek ugotavljanja razlik po obračunu ugotovljenega in
razporejenega skupnega prihodka od skupnega dela in začasne razporeditve teh prihodkov, je z novimi rešitvami v 29.
(37.) členu določen postopek za ugotavljanje teh razlik ter
roki in način za njihovo odpravo.
3. Predlagane spremembe in dopolnitve v 30. (38.) členu so
redakcijskega značaja in z njimi se ta člen terminološko
usklajuje z drugimi določbami tega zakona.
3. V pododdelku 3) so v 31. do 34. (39. do 44.) členu urejena
vprašanja, ki se nanašajo na ugotavljanje in razporejanje
skupnega prihodka, ustvarjenega s prodajo proizvodov ali
storitev v sodelovanju med proizvodnimi in drugimi organizacijami in organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s
prometom blaga in storitev.
1) V 31. (39.) členu je besedilo redakcijsko izboljšano,
določeni termini pa so usklajeni z zakonom o združenem
delu.
Istočasno je predlagana dopolnitev drugega odstavka tega
člena z določbo, po kateri lahko materialne stroške in amortizacijske stroške, obračunane v breme obratnih sredstev na
podlagi zalog proizvodov, izročenih organizaciji združenega
dela, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev na debelo,
proizvodne in druge organizacije združenega dela nadomestijo iz skupnega prihodka tudi neposredno po prodaji teh
proizvodov.
2) V 32. (40.) členu je predlagana nova sistematika določb, s
katerimi se predpisuje način ugotavljanja in razporejanja prihodka od skupnega poslovanja, in roki za njihovo razporeditev in ugotavljanje, in sicer tako, da se v tem členu urejajo
vprašanja, povezana z začasno razporeditvijo prihodka, v na
novo predlaganem 32.a (41.) členu vprašanja, povezana z
obračunom ugotovljenega in razporejenega skupnega prihodka, v na novo predlaganem 32.b (42.) členu pa vprašanja,
povezana z odpravo razlik med ugotovljenim in razporejenim
skupnim prihodkom in začasno razporeditvijo prihodka od
skupnega poslovanja.
- V 32. (40.) členu je ohranjena rešitev iz veljavnega zakona,
po kateri je organizacija združenega dela, ki se ukvarja s
prometom blaga in storitev na debelo oziroma interna banka
obvezna realizirane prihodke od skupnega poslovanja vplačati na račun proizvodnih organizacij naslednjega dne, najpozneje pa v petih dneh po dnevu, ko je bil prihodek realiziran, za prihodke od skupnega poslovanja, katerih realizacija
je zavarovana z instrumenti za zavarovanje plačil, pa jim mora
izročiti instrumente za zavarovanje plačil v skladu z zveznim
zakonom, ki ureja zavarovanje plačil med uporabniki družbenih sredstev.
V novem tretjem odstavku tega člena je predlagano, da v
primeru, kadar proizvodnim organizacijam vplačuje oziroma
plačuje s čekom ali indosirano menico ob prevzemu proizvodov organizacija, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev
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na debelo ali jim dobavlja reprodukcijski material, ta organizacija oziroma interna banka ni dolžna realiziranih prihodkov
od skupnega poslovanja vpračati na račun proizvodne organizacije naslednjega dne, pa tudi ne v petih dneh po dnevu, ko
je bil prihodek realiziran, oziroma ko je bila njegova realizacija zavarovana.
3) V na novo predlaganem 32.a (41). členu je ohranjena
rešitev iz veljavnega zakona, po kateri mora organizacija
združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga in storitev
na debelo, ugotoviti in razporediti skupni prihodek najpozneje v 20 dneh po poteku dobe, za katero se sestavlja periodični obračun. Kadar pa gre za ugotavljanje in razporejanje
skupnega prihodka po zaključnem računu, je predlagano, naj
bo ta rok 30 dni po poteku leta namesto 25 dni, kot je bilo
predvideno v veljavnem zakonu.
-V tretjem odstavku tega člena so predlagani elementi, ki
jih mora vsebovati obračun ugotovljenega in razporejenega
skupnega prihodka, ustvarjenega na podlagi skupnega poslovanja, ki ga organizacija združenega dela, ki se ukvarja s
prometom blaga in storitev na debelo v pismeni obliki pošlje
proizvodnim organizacijam, na katere se skupni prihodek
razporeja.
- V četrtem odstavku tega člena je določeno, da mora
organizacija združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga
in storitev na debelo, z obračunom ugotovljenega in razporejenega skupnega prihodka ugotoviti udeležbo proizvodnih
organizacij pri skupnem prihodku tudi na podlagi vrednosti
prevzetih in prodanih proizvodov, ki niso plačani oziroma
katerih plačilo ni zavarovano z instrumenti za zavarovanje
plačil (neizterjana realizacija), kadar je s samoupravnim sporazumom določeno, da organizacija združenega dela, ki se
ukvarja s prometom blaga in storitev na debelo, prevzema
celotni rizik za neplačane terjatve na tej podlagi.
4) Ker z veljavnim zakonom ni bil natančno določen postopek ugotavljanja razlik po obračunu ugotovljenega in razporejenega skupnega prihodka od skupnega poslovanja in začasne razporeditve teh prihodkov, je v na novo predlaganem
32 b (42.) členu predpisano tudi, kako ugotoviti te razlike in jih
odpraviti.
5) V na novo predlagani formulaciji 33. (43.) člena je ohranjena materialna rešitev iz veljavnega zakona o obveznem
medsebojnem obračunu in poravnavi obveznosti iz poškodb
ali drugih pomanjkljivosti pri proizvodu, ki ga zaradi tega ni
bilo mogoče prodati, pri tem pa je besedilo tega člena usklajeno s spremembami in dopolnitvami, predlaganimi v drugih
določbah tega zakona.
6) V na novo predlagani formulaciji 34. (44). čiena je ohranjena materialna rešitev iz veljavnega zakona, pri čemer je v
prvem odstavku tega člena določen postopek za ugotavljanje
in razporejanje skupnega prihodka, ki ga ustvarja in razporeja
organizacija združenega dela, ki se ukvarja z izvozm blaga in
storitev, v drugem odstavku pa postopek, po katerem interna
banka prenese sredstva, če se skupni prihodek realizira prek
računa interne banke, kar pomeni razmejitev med subjekti, če
se skupni prihodek ne realizira prek subjekta, prek katerega
se ustvarja in razporeja.
4. V pododdelku 4) je v 35. (45.) členu urejeno vprašanje
ugotavljanja in razporejanja skupnega prihodka od uvoznih
poslov, zastopništva in posredovanja.
Sedanje besedilo prvega odstavka 35. (45.) člena je prevzeto iz 76. člena zakona o združenem delu. Ocenjeno je bilo,
da bi bila namesto te določbe ustreznejša določba, s katero bi
se to vprašanje natančneje uredilo.
V zvezi s tem se predlaga takšna formulacija prvega odstavka tega člena, iz katere izhaja, da vsi prihodki, ki jih
doseže organizacija združenega dela z uvoznimi posli, zastopništvbm in posredovanjem, ne sestavljajo skupnega prihodka, temveč da skupni prihodek sestavljajo samo tisti prihodki, ki jih doseže organizacija združenega dela, ki se ukvarja z uvoznimi posli, zastopništvom in posredovanjem iz
tega poslovanja, ki ga trajneje opravlja za organizacije združenega dela, če je s samoupravnim sporazumom, sklenjenim
med temi organizacijami, določeno, da se ti prihodki ustvarjajo kot skupni prihodek.
Ob predlaganju navedene formulacije je bilo ocenjeno, da
ni nujno in tudi ne smotrno s tem zakonom podrobneje
določiti način ugotavljanja skupnega prihodka in pogoje njegovega ustvarjanja, temveč da je to treba prepustiti samoupravnemu sporazumu, sklenjenemu med orpanizaciiami
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združenega dela, ki se ukvarjajo z uvoznimi posli, zastopništvom in posredovanjem, in organizacijami združenega dela,
za katere trajneje opravljajo te posle.
V drugih določbah tega člena so predlagane spremembe in
dopolnitve redakcijskega značaja, s katerimi se te določbe
usklajujejo z rešitvami v drugih določbah tega zakona.
5) V pododdelku 5) je v 36. (46.) členu urejeno vprašanje
ugotavljanja in razporejanja skupnega prihodka od prodaje
blaga in storitev na drobno.
Iz prvega odstavka 36. (46.) člena veljavnega zakona izhaja,
da organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom
blaga in storitev na drobno, in proizvodne in druge organizacije združenega dela, s katerimi te poslujejo, ustvarjajo in
razporejajo skupni prihodek v skladu z zveznim zakonom. Ker
pa je v prvem odstavku 77. člena zakona o združenem delu
določeno, da te organizacije ustvarjajo in razporejajo skupni
prihodek pod pogoji in na način, kot je to določeno s samoupravnim sporazumom v skladu s tem zakonom, t. j! v skladu z
zakonom o združenem delu, se je postavilo vprašanje, ali je ta
določba potrebna.
Pri tem je bilo ocenjeno, da bi bilo treba to določbo tako
spremeniti in dopolniti, da bi bila zagotovljena njena uporaba
v praksi, če bi jo hoteli ohraniti, če naj bi bila samo napotilna
norma, pa bi jo bilo treba črtati.
Zaradi tega je bila v prvem odstavku tega člena predlagana
takšna rešitev, po kateri organizacije združenega dela, ki se
ukvarjajo s prometom blaga in storitev na drobno, ter proizvodne in druge organizacije združenega dela, ustvarjajo in
razporejajo skupni prihodek samo iz prihodka od prometa
blaga in storitev na drobno, ki se ustvarja iz tega poslovanja
na trajnejši podlagi in pod pogojem, da je s samoupravnim
sporazumom, sklenjenim med temi organizacijami, določeno,
da se ti prihodki ustvarjajo kot skupni prihodek.
Ob predlaganju navedene rešitve je bilo ocenjeno, da ni niti
potrebno niti smotrno s tem zakonom natančneje predpisati
način ugotavljanja skupnega prihodka in pogoje za njegovo
ustvarjanje, temveč da je treba to prepustiti samoupravnemu
sporazumu, sklenjenemu med organizacijami združenega
dela, ki se ukvarjajo s prometpm blaga in storitev na drobno,
ter proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela, s
katerimi trajneje poslujejo.
Sprememba v drugem odstavku tega člena je redakcijske
narave.
6) V 2. oddelku - Ugotavljanje in razporejanje skupnega
dohodka - so v pododdelku 1) - Skupne določbe - urejeni
temelji za ustvarjanje skupnega dohodka, ki so enaki za vse
oblike združevanja dela in sredstev, v katerih se ustvarja
skupni dohodek.
S predlaganimi spremembami oziroma dopolnitvami 2)
točke prvega odstavka 37. (47.) člena se te določbe usklajujejo z ustreznimi določbami zakona o združenem delu, s
katerimi je določeno, da pripada združenim kmetom oziroma
drugim delovnim ljudem del čistega dohodka temeljne organizacije, kmetijske in druge zadruge, temeljne zadružne organizacije, temeljne organizacije kooperantov ali pogodbene
organizacije na podlagi lastninske pravice na zemljiščih, delovnih sredstvih oziroma na drugih sredstvih, ki so jih združili
v skladu s samoupravnim sporazumom, v skladu z načeli, ki
veljajo za udeležbo pri skupnem dohodku iz združevanja
družbenih sredstev.
7. V pododdelku 2) so v 38. do 43. (48. do 53.) členu urejena
vprašanja, ki se nanašajo na ugotavljanje in razporejanje
skupnega dohodka iz uporabe združenih sredstev.
1) V 38. (48.) členu, ki ureja način ugotavljanja skupnega
dohodka iz prihodka, ustvarjenega od poslovanja temeljne
organizacije z uporabo sredstev drugih temeljnih organizacij,
so ohranjene rešitve iz sedaj veljavnega zakona.
2) Sedaj veljavne določbe 39. (49.) člena zakona niso bile
dovolj precizne glede razporejanja skupnega dohodka na del,
■ki pripada temeljni organizaciji, ki pri svojem poslovanju
uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, in na del, ki
pripada temeljnim organizacijam, ki so združile ta sredstva, in
sicer zlasti glede določanja osnove za razporejanje dela skupnega dohodka na podlagi minulega dela, t. j. na podlagi
sredstev, ki so jih zaradi ustvarjanja skupnega dohodka združile temeljna organizacija, ki pri svojem poslovanju uporablja
sredstva drugih temeljnih organizacij, in temeljne organizacije, ki so združile ta sredstva.
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Zato pozna praksa različne postopke pri ugotavljanju dela
skupnega dohodka, ki se je razporejal med temeljnimi organizacijami na podlagi minulega dela. Nekatere temeljne organizacije so ugotavljale ta del skupnega dohodka, ne da bi iz
ustvarjenega skupnega dohodka zagotovile del skupnega dohodka, ki pripada delavcem temeljne organizacije, ki pri svojem poslovanju uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij za akumulacijo na podlagi živega dela, temveč samo na
podlagi minulega dela. Na ta način je negirano načelo, da je
akumulacija rezultat ne le minulega dela, ampak tudi živega
dela.
Da bi odpravili te dileme in različno ravnanje v praksi pri
uporabi teh določb ter zagotovili uporabo osnovnega načela
za razporejanje skupnega dohodka, predpisanega z zakonom
o združenem delu, so predlagane nujne spremembe in dopolnitve tega člena.
Zato je v prvem odstavku tega člena natančno opredeljeno,
da se skupni dohodek razporeja na tri dele, in sicer: 1) na del,
ki pripada temeljni organizaciji, ki pri svojem poslovanju
uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij za živo delo
(udeležba na podlagi živega dela), 2) na del za vrnitev vrednosti združenih sredstev, če se ta sredstva vračajo z udeležbo pri
skupnem dohodku in 3) na del, ki pripada temeljnim organizacijam na podlagi gospodarjenja z združenimi sredstvi, t. j. na
podlagi minulega dela (ta del skupnega dohodka pripada tudi
temeljni organizaciji, ki pri svojem poslovanju uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, in drugim temeljnim organizacijam, ki so združile ta sredstva).
V novo predlaganem drugem odstavku tega člena je natančno določeno, kako se dobi del skupnega dohodka, ki se
razporeja med temeljne organizacije, ki pri svojem poslovanju
uporabljajo sredstva drugih temeljnih organizacij, in druge
temeljne organizacije, ki so združile ta sredstva na podlagi
minulega dela, v novo predlaganem tretjem odstavku pa je
natančno določeno, kako se razporeja ta del skupnega dohodka med te temeljne organizacije.
3) S predlagano dopolnitvijo tretjega odstavka 40. (50.)
člena se ta določba usklajuje s spremembami in dopolnitvami
v 39. (49.) členu tega zakona glede preciziranja zneska, za
katerega temeljna organizacija zmanjša znesek sredstev, ki
jih je združila.
4) Predlagane spremembe oziroma dopolnitve 41. in 42. (51.
in 52.) člena tega zakona so redakcijskega značaja in se z
njimi ne spreminja materialna rešitev iz veljavnega zakona,
temveč se natančneje določajo roki za poravnavo obveznosti
na podlagi udeležbe pri skupnem dohodku.
5) S predlagano določbo prvega odstavka 43. (53.) člena
tega zakona se natančno določa in podrobneje opredeljuje,
kdaj se šteje, da je pri poslovanju temeljne organizacije, ki
uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, nastala izguba v smislu tega zakona. Izguba pri poslovanju temeljne
organizacije, ki uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, lahko nastane tudi, če se ne ustvari prihodek iz tega
poslovanja v višini, ki je potrebna za nadomestitev materialnih
stroškov in amortizacijskih stroškov po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah, ki se nanašajo na to poslovanje
(izguba substance). Natančno je določena tudi višina zneska
akontacije osebnih dohodkov, na podlagi katere se ugotavlja
izguba iz tega poslovanja, ker organizacija ni ustvarila dovolj
skupnega dohodka za njihovo kritje, s čimer se ta določba
usklajuje z določbo v 53. (64.) členu tega zakona.
8. V pododelku 3) je v 44. (54.) členu urejeno vprašanje
ugotavljanja in razporejanja dohodka iz uporabe sredstev
tujih oseb.
Ker se določba 42. (52.) člena tega zakona ne more uporabiti glede predpisanega roka za plačilo obveznosti iz udeležbe
pri skupnem dohodku in za plačilo obveznosti iz udeležbe
tujih oseb pri dohodku temeljne organizacije, je 44. (54.) člen
dopolnjen z novim drugim odstavkom, s katerim se predpisuje, da se obveznosti na podlagi udeležbe tujih oseb v
dohodku domače organizacije plačajo v roku, določenem v
pogodbi, in v skladu s predpisi, ki urejajo vlaganja sredstev
tujih oseb v domačo organizacijo.
9. V 3j oddelku so v 45. in 46. (55. in 56.) členu urejena
vprašanja v zvezi z načinom ugotavljanja in razporejanja skupaj ustvarjenega dohodka na podlagi združevanja sredstev
kmetov.
Rešitve, ki so predlagane v 45. in 46. (55. in 56.) členu, imajo
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namen uskladiti določbe teh členov z ustreznimi uoločbami
zakona o združenem delu, s katerimi je urejena udeležba
kmetov na podlagi pravice do zemljišča, delovnih sredstev
oziroma drugih sredstev, ki so jih združili v temeljno organizacijo, kmetijsko zadrugo, temeljno zadružno organizacijo ali
temeljno organizacijo kooperantov.
V določbah navedenih členov je izpuščen termin skupni
prihodek, ker se skupni prihodek ne more pojaviti kot kategorija v okviru temeljne organizacije, kmetijske zadruge, temeljne zadružne organizacije ali temeljne organizacije kooperantov kot subjektov, v katere so kmetje združeni, temveč
se lahko ta kategorija pojavi kot oblika prihodkov, ki se
ustvarjajo s sodelovanjem teh subjektov. Zato smo obdržali
samo določbe, ki se nanašajo na ugotavljanje in razporejanje
skupnega dohodka, ki so ga skupaj ustvarili navedeni subjekti, ki so uporabljali zemljišče, delovna sredstva oziroma
druga sredstva kmetov, in kmetje, ki so združili ta sredstva, na
katerih so obdržali lastninsko pravico, in na tej podlagi uresničujejo udeležbo pri skupnem ustvarjenem dohodku.
Tako je zagotovljeno, da imajo kmetje pri razporejanju
skupnega dohodka enako pravico kot delavci v temeljnih
organizacijah do dela skupnega dohodka, ki jim pripada na
podlagi živega dela, če so združili delo, kot tudi do dela
skupnega dohodka, ki jim pripada na podlagi lastninske pravice do zemljišča, delovnih sredstev oziroma drugih sredstev,
ki so jih združili za pridobivanje skupnega dohodka na podlagi minulega dela.
IV.
V IV. oddelku - Ugotavljanje in razporejanje dohodka in
čistega dohodka temeljne organizacije - je ostala opredelitev,
ki je izražena v ustavi SFRJ in zakonu o združenem delu, da
rabi dohodek temeljne organizacije glede na njegov družbeni
značaj ne le za zadovoljevanje potreb osebne in skupne
porabe delavcev v temeljni organizaciji in za razširitev materialne osnove njihovega dela, temveč tudi za zadovoljevanje
skupnih in splošnih potreb na področju družbenih dejavnosti
ter za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb.
V tem oddelku so popolneje urejena vprašanja, ki se nanašajo na ugotavljanje in razporejanje dela dohodka temeljne
organizacije, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, dela dohodka,
ki je ustvarjen na podlagi razvojne premije ali na drugi z
zakonom predpisani podlagi, dela dohodka na podlagi tečajnih razlik in dela dohodka, ki je rezultat revalorizirane vrednosti porabljenih surovin, materiala in prodanega blaga.
Poleg tega so določbe v tem oddelku usklajene z določbami
noveliranega zakona o sanaciji in prenehanju organizacij
združenega dela, hkrati pa so pojasnjeni in precizirani posamezni instituti, za katere je ocenjeno, da so v praksi povzročali določene pomisleke in probleme.
1. V 47. (57.) členu so v skladu s tem ostale določbe, ki jih je
vseboval tudi veljavni zakon, ker so le-te v bistvu prevzete iz
104. člena zakona o združenem delu. V tem členu je besedilo
pravno-redakcijsko zboljšano tako, da je v skladu s 25. (32.)
členom osnutka zakona precizirano, da se iz celotnega prihodka ne nadomešča tudi del amortizacijskih stroškov, ki se
časovno razmejujejo in obravnavajo v breme obratnih sredstev na podlagi zalog.
2. Določba 48. (58.) člena, s katerimi se ureja vprašanje
razporejanja dohodka temeljne organizacije, in ki so v prvem
odstavku od prve do dvanajste alinee prenesene iz 110. člena
zakona o združenem delu, vsebujejo rešitve iz veljavnega
zakona.
K osmi alinei je predlagana alternativna rešitev. Skladno z
alternativo k 12. (15.) členu osnutka zakona bi po tej rešitvi
izdatki za amortizacijo nad zneskom, obračunanim po minimalnih z zakonom predpisanih stopnjah, to pomeni povečana
amortizacija prav tako kot amortizacija po minimalnih z zakonom predpisanih stopnjah, t.j. funkcionalna amortizacija, sestavljali materialne stroške, in bi se nadomeščali iz celotnga
prihodka, ne pa iz dohodka temeljne organizacije. Takšno
stališče je sprejela Komisija zveznih družbenih svetov za
spremljanje ekonomske stabilizacije.
V ta člen je vstavljen novi tretji odstavek, po katerem se
skladno z enajsto alineo štejejo za druge izdatke za izvršitev z
zakonom določenih obveznosti, ki so prevzete s samoupravnim sporazumom ali pogodbo, oziroma drugih z zakonom
predpisanih obveznosti tudi obresti, plačila za bančne storitve
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in za storitve plačilnega prometa, oziroma se tudi ti izdatki
poravnavajo iz dohodka temeljne organizacije. Ta rešitev se
predlaga predvsem zato, ker s sedanjim zakonom to vprašanje ni bilo urejeno in ker gre za izdatke, ki bi po svojem
značaju utegnili pomeniti izdatke, ki izhajajo iz z zakonom
določenih obveznosti.
V alternativi k temu členu se predlaga, naj se obresti in
navedena plačila (plačila za bančne storitve in za storitve
plačilnega prometa), nadomeščajo iz celotnega prihodka, ne
pa iz dohodka temeljne organizacije, ker so v bistvu in po
svoji naravi izdatki, ki so neposreden pogoj za delo in proizvodnjo in imajo torej vse značilnosti materialnih stroškov.
Glede na oceno, da so rešitve glede razporejanja dohodka
temeljne organizacije v sedanjem zakonu preveč načelne in
da ne urejajo natančneje, kaj se šteje za določene obveznosti
in izdatke iz 48. (58.) člena osnutka zakona, ki se nadomeščajo iz dohodka, se predlagajo novi členi od 48. a do 48. e
(od 58. a do 58. e) in sicer:
-z 48. a (58. a) členom se predlaga, da se za obveznosti do
temeljnih in drugih organizacij združenega dela, ki opravljajo
družbene dejavnosti, ne štejejo obveznosti do samoupravnih
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za investicije, ki jih
neposredno financirajo te skupnosti, ker se glede na značaj
teh obveznosti ne smejo nadomeščati iz dohodka temeljne
organizacije, temveč iz dela čistega dohodka za zboljšanje in
razširitev materialne osnove dela, ali da se sredstva za te
namene zagotavljajo z združevanjem;
- z 48. b (58. b) členom se predlaga, da se za obveznosti, s
katerimi se zagotavlja socialna varnost delavcev, in obveznosti za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, določenih z
zakonom, ne štejejo obveznosti do samoupravnih interesnih
skupnosti oziroma družbenopolitičnih skupnosti za investicije, ki jih neposredno financirajo te skupnosti, ker se glede
na njihov značaj ne smejo nadomeščati iz dohodka temeljne
organizacije, temveč iz dela čistega dohodka za zboljšanje in
razširitev materialne osnove dela, s čimer se izenačuje položaj teh skupnosti s temeljnimi organizacijami, kadar gre za
vlaganja v razširitev materialne osnove družbe v celoti, oziroma, da se sredstva za te namene zagotavljajo z združevanjem;
- z 48. c (58. c) členom se predlaga, da se izdatki za
investicije za namene, navedene v peti, sedmi in enajsti alinei
48. (58.) člena osnutka zakona, ne smejo nadomeščati iz
dohodka temeljne organizacije, temveč samo iz dela čistega
dohodka za zboljšanje in razširitev materialne osnove dela, ali
da se sredstva za te namene zagotavljajo z združevanjem;
-z 48. d (58. d) členom se predlaga, da se v primeru, če se
ne sprejme alternativa k osmi alinei 48. (58.d) člena za izdatke
za amortizacijo, ki presegajo znesek, obračunan po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah, šteje tudi znesek amortizacije, obračunan za osnovna sredstva, ki so v celoti amortizirana, kajti z določbami veljavnegazakona to vprašanje ni
bilo urejeno;
- z 48. e (58. e) členom se glede na to, da z veljavnim
zakonom ni natančno urejeno, kaj se vse šteje za sodne
stroške in da se v praksi za te stroške štejejo samo sodne
takse, predlaga, da se za te stroške štejejo poleg sodnih taks
tudi stroški izvedenska dela v sodnem in izvenpravdnem postopku ter plačila za odvetniške storitve v teh postopkih, ker
tudi ti stroški sestavljajo sodne stroške.
3. V 49. (59.) členu se v novem prvem odstavku precizira, da
se zneski obveznosti in izdatkov, ki se poravnavajo iz dohodka temeljne organizacije, nadomeščajo iz tega dohodka v
dobi, na katero se nanašajo. Tako se skladno z določbo 18.
(24.) člena osnutka zakona, s katero se ureja časovna razmejitev stroškov v poslovanju temeljne organizacije, ki sestavljajo
materialne stroške, določa načelo, da se vse obveznosti in
izdatki, ki se poravnavajo iz dohodka temeljne organizacije,
nadomestijo v dobi, na katero se nanašajo, ne glede na to, ali
so v tej dobi plačani ali ne.
4. V 50. (60.) členu je popolneje kot v veljavnem zakonu 1
urejeno vprašanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali je rezultat drugih izjemnih ugodnosti pri
ustvarjanju dohodka.
V prvem odstavku so določbe usklajene z določbami zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu v meri, ki je
ustrezna in je nujna, da se to vprašanje uredi s tem zakonom kot z »obračunskim« zakonom.
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Glede na oceno, da vprašanje, ki je urejeno s tretjim odstavkom 111. člena zakona o združenem delu (razvojna premija ali
druga z zakonom predpisana podlaga za določene namene),
ni bilo urejeno v tem zakonu, navedene določbe zakona o
združenem delu pa izrecno predvidevajo, da se mora ta del
dohodka - kot strogo namenski del, prav tako posebej ugotoviti in razporediti, je v ta člen uvrščen novi drugi odstavek.
Med razpravami v zvezi z obračunskim sistemom v zveznih
družbenih svetih o tečajnih razlikah so obravnavali tudi sedanje rešitve glede izkazovanja in vključevanja teh razlik v celotni prihodek in dohodek. Ena izmed predlaganih rešitev je
bila, da se pozitivni učinek tečajnih razlik na podlagi tekočega
poslovanja usmeri - kot dohodek, ustvarjen v izjemno ugodnih okoliščinah - neposredno v akumulacijo. Pri izdelavi
osnutka zakona je bilo ocenjeno, da bi takšno rešitev lahko
sprejeli, saj bi s tem zagotovili:
- da se tečajne razlike na podlagi obratnih sredstev v skladu
s celovito predlaganim sistemom izkazovanja tečajnih razlik
vključujejo v obračun poslovanja (v dobro in v breme celotnega prihodka);
- da se učinek spremembe dinarskega tečaja izloči pri
delitvi dohodka iz delitve za splošno, skupno in osebno porabo.
Zaradi teh razlogov bi bilo treba del dohodka ki je rezultat
razlike med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami,
usmeriti v zboljšanje in razširitev materialne osnove dela - v
trajna obratna sredstva.
5. Ocenjeno je bilo tudi, da je treba skladno z opravljenimi
dopolnitvami v tem zakonu (23. a člen) tudi del dohodka, ki je
rezultat obračuna porabljenih surovin, materiala in nabavne
vrednosti blaga, ki se nadomešča iz celotnega prihodka po
revaloriziranih cenah, prav tako posebej ugotoviti in usmeriti
v zboljšanje in razširitev materialne osnove dela - v trajna
obratna sredstva, zaradi česar je tudi predlagan 50. a (61.)
člen.
6. Določbe 51. in 52. (62. in 63.) člena, s katerimi se ureja
način ugotavljanja in razporejanja čistega dohodka temeljne
organizacije, so v celoti prevzete iz sedaj veljavnega zakona.
7. Naslov 3. oddelka je spremenjen, ker je bilo ocenjeno, da
dosedanji naslov ni bil najprimernejši in ni ustrezal niti predmetu in vsebini vprašanj, ki se urejajo v tem oddelku, niti temu
zakonu.
8. V 53. (64.) členu je kot temeljna predlagana rešitev, ki jo
vsebuje tudi veljavni zakon, ker je to v skladu z določbami
zakona o združenem delu in zakona o sanaciji in prenehanju
organizacij združenega dela, po katerih nadomeščajo temeljne organizacije iz dohodka tisti del obveznosti, ki je bil
plačan do konca obračunske dobe, del obveznosti, ki se
nanaša na obračunsko dobo, ni pa bil plačan do konca
obračunske dobe, pa razmejujejo.
K temu členu sta predlagani dve alternativi.
Po prvi alternativi naj bi tudi pri ugotavljanju izgub uporabili
enotno načelo, po katerem je treba iz dohodka nadomestiti
obveznosti v zneskih, ki se nanašajo na obračunsko dobo, za
katero se ugotavlja in razporeja dohodek, neodvisno od tega,
ali so bile v tej dobi plačane, ali ne.
Zato se v alternativi predlaga, da morajo temeljne organizacije, ki poslujejo z izgubo, nadomeščati iz dohodka vse obračunane oziroma ugotovljene obveznosti, ki se nanašajo na
obračunsko dobo. V tem primeru temeljna organizacija ne bi
obračunavala samo obveznosti do družbenopolitičnih skupnosti (davki) in samoupravnih interesnih skupnosti (prispevki), če so pristojni organi teh skupnosti zmanjšali tej
temeljni organizaciji obveznosti, jih preložili ali pa so jo oprostili teh obveznosti.
Po drugi alternativi naj bi temeljna organizacija skladno s
153. členom zakona o združenem delu, zlasti pa z dopolnjenim 37. členom zakona o sanaciji in prenehanju organizacij
združenega dela ugotavljala izgube pri poslovanju tudi v
primeru, kadar ne ustvari dohodka v višini, potrebni za kritje
izplačane obveznosti do družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in do bank na podlagi obresti za kredite, ter tudi druge obveznosti v zneskih, ki se
nanašajo na obračunsko dobo, za katero se ugotavlja in
razporeja dohodek, neodvisno od tega, ali so bile v tej dobi
plačane ali ne. Sicer tudi v tem primeru temeljna organizacija
ne bi ugotavljala izgub pri poslovanju na podlagi obveznosti
do družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih
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skupnosti, če so te obveznosti zmanjšane, preložene ali pa so
jo pristojni organi teh skupnosti oprostili teh obveznosti.
7. V določbah 54. in 55. (65. in 66.) člena, s katerimi se
urejajo način in roki začasnega in končnega ugotavljanja in
razporejanja dohodka, so v celoti obdržane rešitve iz sedaj
veljavnega zakona, le besedilo je nekoliko pravnotehnično
zboljšano.
8. V na novo predlaganem 55. a (67.) členu je predlagana
rešitev, po kateri je temeljna organizacija dolžna, da za poslovanje, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti za potrebe
družbenega standarda (prehrana, počitniški domovi, otroški
zavodi in podobno), ugotavlja finančni rezultat, kar pomeni,
da za ta del poslovanja posebej ugotavlja in razporeja celotni
prihodek in dohodek tudi v primeru, če za opravljanje teh
dejavnosti ni organizirana kot temeljna organizacija, temveč
opravlja te dejavnosti v okviru poslovanja kot stransko dejavnost.
To vprašanje je bilo treba urediti, saj se v praksi pogosto
dogaja, da temeljna organizacija opravlja te dejavnosti v okviru svojega poslovanja kot stransko dejavnost. Tako bi se
izenačil položaj te dejavnosti, bodisi da je za njeno opravljanje organizirana posebna temeljna organizacija, ali pa se
opravlja kot stranska dejavnost v temeljni organizaciji.
V.
1. V V. poglavju - Ugotavljanje in razporejanje celotnega
prihodka in dohodka ter čistega dohodka v delovni skupnosti
- so v 56. do 59. (68. do 71.) členu urejeni način in roki
ugotavljanja in razporejanja celotnega prihodka in dohodka
ter čistega dohodka v delovni skupnosti kot tudi način ugotavljanja izgube v delovni skupnosti in način njenega kritja.
Rešitve iz veljavnega zakona glede načina ugotavljanja in
razporejanja celotnega prihodka in dohodka v delovni skupnosti ter rokov za začasno in končno razporeditev dohodka in
čistega dohodka delovne skupnosti so v celoti vgrajene v
osnutek tega zakona, samo da so te rešitve dopolnjene oziroma spremenjene, in sicer:
- po teh določbah ugotavljajo in razporejajo celotni prihodek in dohodek vse delovne skupnosti razen tistih, ki so
ustanovljene po 379. in 403. členu zakona o združenem delu,
le-te pa ugotavljajo in razporejajo celotni prihodek in dohodek po določbah tega zakona, ki se nanašajo na temeljne
organizacije;
- z ustvarjenim prihodkom oziroma dohodkom delovne
skupnosti je mišljen tudi del dohodka oziroma prihodka, ki ga
organizacija, skupnost ali organ, za katerega opravlja delovna
skupnost dela po periodičnem obračunu oziroma zaključnem
računu razporedi za delovno skupnost, če so bila ta sredstva
vplačana na žiro račun delovne skupnosti najpozneje do roka,
ki je predpisan za njuno predložitev.
2. V na novo predlaganem 59. a (72.) členu je predlagana
rešitev, po kateri je delovna skupnost dolžna ugotavljati finančni rezultat za poslovanje, ki se nanaša na opravljanje
dejavnosti za potrebe družbenega standarda (prehrana, počitniški domovi, otroški zavodi), kar pomeni, da za ta del
poslovanja posebej ugotavlja in razporeja celotni prihodek in
dohodek tudi v primeru, če za opravljanje teh dejavnosti ni
ustanovljena posebna delovna skupnost, temveč jih opravlja v
okviru svojih del kot stransko dejavnost.
To vprašanje je bilo treba urediti, ker se v praksi pogosto
dogaja, da se navedene dejavnosti opravljajo v okviru del
delovne skupnosti kot stranska dejavnost, in tako izenačiti
položaj opravljanja te dejavnosti, bodisi da je za to dejavnost
ustanovljena posebna delovna skupnost ali pa se opravlja kot
stranska dejavnost v delovni skupnosti.
3. V VI., VII. in VIII. poglavju osnutka zakona kjer so v 60., 61.
in 62. (73., 74. in 75.) členu predlagane rešitve, s katerimi se
urejajo način in roki ugotavljanja in razporejanja celotnega
prihodka, dohodka in čistega dohodka v oblikah združevanja
kmetov, v obrtniških in drugih zadrugah ter v pogodbenih
organizacijah združenega dela, so v celoti ostale rešitve iz
veljavnega zakona.
4. V VIII. a (IX.) oddelku so v 62. a in 62. b (76. in 77.) členu
predlagane rešitve, s katerimi se ureja ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka delovnih organizacij v ustanavljanju in začasnih temeljnih organizacij v njihovi sestavi.
1) Glede na specifičen položaj delovnih organizacij v ustanavljanju je s temi rešitvami urejeno, da te organizacije ugo53

tavljajo celotni prihodek samo v primeru, če opravljajo poskusno proizvodnjo oziroma drugo dejavnost in če nastopajo na
trgu s prodajo proizvodov in storitev iz te dejavnosti. Delovne
organizacije v ustanavljanju ugotavljajo in razporejajo celotni
prihodek na navedeni podlagi po določbah tega zakona, ki se
nanašajo na temeljne organizacije, določbe tega zakona o
začasnem in končnem razporejanju dohodka in čistega dohodka temeljne organizacije pa se smiselno uporabljajo tudi
za delovne organizacije v ustanavljanju. Del čistega dohodka,
ki ostane po kritju osebnih dohodkov delavcev in skupne
porabe delavcev, ki opravljajo navedeno dejavnost, se razporeja v skladu z aktom o ustanovitvi in samoupravnim sporazumom, ki sta ga sklenila delovna organizacija v ustanavlajnju in
ustanovitelj, morebitno izgubo pri tem poslovanju pa krijejo
ustanovitelji pod pogojem in na način, kot je določeno s tem
aktom oziroma sporazumom.
2. Začasna temeljna organizacija v sestavi delovne organizacije v ustanavljanju ugotavlja in razporeja celotni prihodek,
dohodek in čisti dohodek po določbah tega zakona, ki se
nanašajo na temeljno organizacijo, glede na specifičen položaj teh organizacij pa tudi v skladu s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi ustanovitelja, določenimi z aktom o ustanovitvi oziroma s samoupravnim sporazumom, ki sta ga sklenili
delovna organizacija v ustanavljanju in začasna temeljna organizacija v njeni sestavi:
5. Ker z veljavnim zakonom ni bilo urejeno vprašanje ugotavljanja in razporejanja celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka v začasnih ali trajnih delovnih skupnostih,
ustanovljenih v smislu 101. člena zakona o združenem delu, bi
bilo treba to vprašanje urediti s tem zakonom, in sicer v
posebnem poglavju glede na specifičen položaj teh delovnih
skupnosti.
V zvezi s tem je v VIII. b poglavju v 62.c (78.) členu predlagana rešitev, po kateri te delovne skupnosti ugotavljajo in
razporejajo celotni prihodek po določbah tega zakona, ki se
nanašajo na ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka
temeljne organizacije, tako, da med materialne stroške vštevajo tudi vrednost proizvodov, ki so jih prevzele od delovnih
ljudi, ki so združili svoje delo v te delovne skupnosti, obračunano po osnovah in merilih samoupravnega sporazuma. Kadar pa gre za razporejanje dohodka v teh delovnih skupnostih, pa se bodo glede na njihovo specifičnost za te delovne
skupnosti smiselno uporabljale določbe tega člena o začasnem in končnem razporejanju dohodka temeljne organizacije, in sicer v skladu z zakoni republik oziroma avtonomnih
pokrajin, s katerimi se ureja položaj teh delovnih skupnosti.
6. Rešitve iz veljavnega zakona glede načina ugotavljanja
prihodka in skupnega dohodka v bankah ter ugotavljanja
prihodka v drugih finančnih organizacijah in skupnostih premoženjskega in osebnega zavarovanja oziroma rizičnih skupnosti so v celoti vgrajene v osnutek zakona, in sicer v IX. (XI)
poglavje - 63. in 64. (79. in 80.) člen, te rešitve pa so dopolnjene tako:
- da banke in druge finančne organizacije ter skupnosti
premoženjskega in osebnega zavarovanja rizične skupnosti
nadomeščajo iz prihodka materialne stroške in amortizacijske
stroške po določbah tega zakona, ki se nanašajo na način
nadomeščanja materialnih stroškov in amortizacijskih stroškov temeljne organizacije, druge stroške poslovanja oziroma
odškodnine in druge izdatke pa po določbah zveznega zakona o temeljih premoženjskega in osebnega zavarovanja.
Tako je tudi glede načina nadomeščanja materialnih stroškov in amortizacijskih stroškov iz prihodka zagotovljen enak
položaj teh organizacij in temeljnih organizacij.
7. Glede na to, da z veljavnim zakonom ni bilo urejeno
vprašanje ugotavljanja in razporejanja prihodka v samoupravnih interesnih skupnostih in drugih družbenih pravnih osebah, je bilo ocenjeno, da je treba to vprašanje urediti s tem
zakonom ter s tem zagotoviti enak položaj vseh uporabnikov
družbenih sredstev pri ugotavljanju prihodka ne glede na
osnove, po katerih se ustvarjajo, in na način razporejanja tako
ustvarjenih prihodkov.
V zvezi s tem je v IX.a (XII.) poglavju v 64.a in 64.b (81. in 82.)
členu predlagana rešitev, po kateri samoupravne interesne
skuphosti, krajevne skupnosti, organi in organizacije družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične in druge družbene
organizacije ter druge družbene pravne osebe ugotavljajo
prihodke iz svojega poslovanja po določbah tega zakona, ki
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se nanašajo na način ugotavljanja celotnega prihodka temeljne organizacije, kar pomeni, od realiziranih in tistih zneskov, ki se po določbah tega zakona izenačujejo z realiziranimi zneski. Kadar gre za razporejanje prihodka v samoupravnih interesnih skupnostih in drugih družbenih pravnih osebah, pa predlagana rešitev upošteva specifičnosti teh uporabnikov družbenih sredstev, hkrati pa zagotavlja temeljno načelo: če se prihodek razporeja na izdatke, ki imajo značaj
materialnih stroškov in amortizacijskih stroškov, so dolžni ti
uporabniki družbenih sredstev nadomeščati te stroške iz
ustvarjenega prihodka po določbah tega zakona, ki se nanašajo na način nadomeščanja stroškov iz celotnega prihodka
temeljne organizacije. Prav tako se s predlagano rešitvijo
zagotavlja enak položaj teh uporabnikov družbenih sredstev
in temeljnih organizacij, če gre za razporejanje dela prihodka
za investicije oziroma razširitev materialne osnove dela, in
sicer tako, da se po začasni razporeditvi prihodka ne sme
uporabljati del prihodka za investicije, temveč se lahko ta del
prihodka med letom uporablja za obratna sredstva, po zaključnem računu pa za investicije, kot je to tudi pri temeljnih
organizacijah.
8. Rešitve iz veljavnega zakona o načinu ugotavljanja in
razporejanja celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka oziroma prihodkov in odhodkov za organizacije in
enote v tujini so v celoti vgrajene v osnutek zakona, in sicer v
X. (XIII.) poglavje v 65. in 66. (83. in 84.) člen, s tem, da so te
določbe razširjene tudi na poslovno enoto v tujini, kar pomeni, da bo tudi za poslovno enoto v tujini temeljna organizacija ugotavljala in razporejala celotni prihodek, dohodek in
čisti dohodek po določbah tega zakona, če je sklenila, da bo
delala za to poslovno enoto samostojni obračun.
Po predlagani rešitvi se celotni prihodek, dohodek in čisti
dohodek ugotavljajo in razporejajo po določbah tega zakona,
ki se nanašajo na temeljne organizacije, za podjetja v tujini
oziroma za mešana podjetja v tujini, v katerih znaša udeležba
ustanoviteljev iz Jugoslavije več kot 50%, za obrate in druge
delovne enote ter za poslovne enote, za banke in druge
finančne organizacije v tujini, za zavarovalne in pozavarovalne organizacije v tujini in za njihove poslovne enote v tujini
pa se prihodek ugotavlja in razporeja po določbah tega zakona, ki se nanašajo na banke in druge finančne organizacije
ter skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja.
9. S prehodnimi in končnimi določbami je prenesen 79.a
(97.) člen veljavnega zakona, katerega veljavnost ni potekla,
obenem so vstavljeni trije novi členi: 79.b, 79.cin 79.d(od98.,
99. in 100.), ki se nanašajo na prehodne rešitve v zvezi z
razmejenimi negativnimi tečajnimi razlikami, razmejenimi razlikami v ceni blaga in v zvezi z izdatki za hrano delavcev, ki
izvirajo iz materialnih rešitev v osnutku tega zakona.
INFORMACIJA
O POTREBI, DA SE
SINKRONIZIRA DELO PRI
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
DOLOČENIH VELJAVNIH ZVEZNIH
ZAKONOV OZIROMA PRI IZDAJI
NOVIH ZVEZNIH ZAKONOV Z
DELOM PRI SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH OZIROMA PRI
IZDAJI NOVEGA ZAKONA O
UGOTAVLJANJU IN
RAZPOREJANJU CELOTNEGA
PRIHODKA IN DOHODKA TER
UGOTAVLJANJU IN
RAZPOREJANJU PRIHODKA
Da bi zagotovili izvajanje zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in
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razporejanju prihodka po njegovi izdaji, najpozneje pa od 1.
januarja 1985, je nujno hkrati s pripravo za izdajo tega zakona
pripravljati za izdajo tudi druge zvezne zakone oziroma spremembe in dopolnitve veljavnih zveznih zakonov, ki s svojimi
določbami posegajo v obračunski sistem ali pa se nanašajo
na določena vprašanja obračunskega sistema in jih je treba
zato medsebojno uskladiti. Če delo pri izdaji teh zakonov ne
bi bilo paralelno in sinhronizirano z delom pri izdaji zakona o
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka
ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka, bi morali njegovo
izdajo preložiti oziroma bi to povzročilo, da bi bile nekatere
določbe zveznih zakonov v medsebojni koliziji, s samim tem
pa bi postale praktično neuporabne.
V zvezi s tem ie treba takoj, najpozneje pa do sprejetja
predloga za izdajo zakona o ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka, začeti pripravljati spremembe in dopolnitve
veljavih zakonov oziroma izdajo novih, in sicer: '
1. Zakona o združenem delu - s spremembami in dopolnitvami tega zakona je treba njegov 104. člen spremeniti tako,
'da se iz celotnega prihodka temeljne organizacije nadomestijo vsi amortizacijski stroški, ne pa samo po minimalnih, z
zakonom predpisanih stopnjah. S temi spremembami je treba
uskladiti tudi 106. člen tega zakona. Poleg spremembe 104.
člena je treba ustrezno dopolniti tudi 105. člen, tako da bodo
med materialne stroške temeljne organizacije všteti izdatki za
investicijsko vzdrževanje delovnih sredstev, izdatki za osvajanje nove proizvodnje, izdatki za raziskovanje in odkrivanje
rudnega in drugega mineralnega bogastva ter obresti in izdatki za prehrano delavcev, ker so to zelo pomembni izdatki
pri poslovanju temeljne organizacije, pa jih je treba zato
posebej navesti.
Š spremembami in dopolnitvami tega zakona je treba spremeniti oziroma dopolniti tudi 110. člen tako, da bi se amortizacija, ki presega znesek, obračunan po minimalnih stopnjah,
nadomeščala iz celotnega prihodka, ne pa iz dohodka, da bi
se obresti za kredite poravnavale iž dohodka ali iz celotnega
prihodka kot materialni strošek in da bi se iz dohodka poravnavale obveznosti do določeni delovnih skupnosti, do delovnih skupnosti iz 379. in 403. člena pa se obveznosti poravnavajo iz celotnega prihodka kot materialni strošek.
Da bi uskladili določbe tega zakona, ki se nanašajo na
izgube pri poslovanju temeljne organizacije (154. člen) in na
sredstva temeljne organizacije za zboljševanje in razširjanje
[materialne osnove dela ter za ustvarjanje in obnavljanje re'zerv (119. in 120. člen), z določbami zakona o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka, bi jih bilo nujno natančneje
Urediti zavoljo pomena teh vprašanj za obračunski sistem.
Spričo pomena tega zakona za obračunski sistem in njegovega značaja bi bilo potrebno, da njegove spremembe in
dopolnitve pripravi posebna komisija, ki bi jo ustanovil Zvezni
zbor Skupščine SFRJ;
2. zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih
organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev - Glede na to, da je bil sedaj veljavni zakon iz
leta 1976, dvakrat precej spremenjen in dopolnjen, je treba z
njegovimi ponovnimi spremembami in dopolnitvami ali pa z
izdajo novega zakona uskladiti njegove določbe z opredelitvijo, da se amortizacija obračunava po stopnjah, ki jih določi
temeljna organizacija, in da se tako obračunana amortizacija
v celoti nadomesti iz celotnega prihodka. Poleg tega je treba
določbe tega zakona tudi glede drugih vprašanj urediti v
skladu s stališči v dokumentu »Prilagajanje gospodarskega
sistema zahtevam stabilizacije« in z rešitvami v zakonu o
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka
.ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka,
j Ta zakon naj bi pripravil Zvezni izvršni svet, ker je bil
predlagatelj tudi sedaj veljavnega zakona. Pri njegovi izdelavi
bi bilo treba zagotoviti medresorno delovno sodelovanje in
hkrati sodelovati tudi z ustreznimi organi v republikah in
avtonomnih pokrajinah ter z ustreznim številom organizacij
združenega dela;
3. zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev
! skupne porabe - Ustrezne določbe tega zakona, ki urejajo
revalorizacijo osnovnih sredstev, dobljenih iz tujine na kredit
oziroma z odlaganjem plačila, je treba uskladiti z rešitvami iz
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in
dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka, ki ureporočevalec

jajo vprašanje tretmaja negativnih tečajnih razlik, nastalih na
podlagi obveznosti za snovna sredstva zaradi spremembe
tečaja dinarja. Hkrati je treba preveriti tudi druge določbe,
zlasti določbe, ki urejajo način izkazovanja rezultatov revaloziracije oziroma učinkov izvršene revalorizacije osnovnih
sredstev, ki so rezultat združenih sredstev.
Ta zakon naj bi pripravil Zvezni izvršni svet, ker je bil
predlagatelj tudi sedaj veljavnega zakona. Pri njegovi izdelavi
bi bilo treba zagotoviti medresorno delovno sodelovanje;
4. zakona o revalorizaciji obratnih sredstev oziroma o
revalorizaciji vrednosti zalog - V skladu s stališči iz dokumenta »Prilagajanje gospodarskega sistema zahtevam stabilizacije« je predlagana v zakonu o ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka rešitev, po kateri usklajujejo temeljne organizacije vrednost zalog surovin in materiala, drobnega inventarja in embalaže, nedokončane proizvodnje, polizdelkov, delov lastne proizvodnje, končnih izdelkov in blaga z njihovo
tržno vrednostjo v skladu z zveznim zakonom (revalorizirajo
vrednost zalog).
V zvezi s tem je treba izdati poseben zvezni zakon, ki bi
določil pogoje, način in metodologijo za revalorizacijo vrednosti zalog in roke, v katerih bi jo bilo treba opraviti ter način
izkazovanja njenih rezultatov, Če bi s tem zakonom uredili, da
se vrednost zalog in osnovnih sredstev revalorizira samo ob
koncu leta, bi bilo treba z njim urediti tudi način revalorizacije
vrednosti porabljenih zalog surovin, materiala in blaga v prodanih proizvodih, blagu in storitvah med letom, ki so bile
poravnane iz celotnega prihodka, ker morajo temeljne organizacije združenega dela po zakonu o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in
razporejanju prihodka določiti del dohodka, ki je rezultat
obračuna vrednosti teh zalog po revaloriziranih cenah.
Ta zakon naj bi pripravil in predlagal Zvezni izvršni svet. Pri
njegovi izdelavi bi bilo treba zagotoviti medresorno delovno
sodelovanje, zaradi pomena snovi, ki jo bo urejal ta zakon, pa
bi bilo dobro sodelovati tudi z ustreznimi organi v republikah
in avtonomnih pokrajinah ter z ustreznim številom organizacij
združenega dela iz gospodarstva;
5. zakona o knjigovodstvu - V skladu z dopolnitvami 146.
člena zakona o združenem delu so tudi v zakonu o knjigovodstvu potrebne ustrezne spremembe oziroma dopolnitve.
Predvsem je treba obvezati pristojno službo družbenega knjigovodstva, da bo predajala periodične obračune in zaključne
račune temeljnih organizacij združenega dela, ki ustvarjajo
celotni prihodek in razpolagajo s sredstvi, ki jih upravljajo
prek žiro računa delovne organizacije, v katere sestavi so.
Ta zakon naj bi pripravil Zvezni izvršni, svet, ker je bil
predlagatelj tudi sedaj veljavnega zakona.
Hkrati s spremembami in dopolnitvami zakona o knjigovodstvu je treba ustrezno spremeniti in dopolniti spremne predpise s področja knjigovodstva, predvsem uredbo o kontnih
planih in bilančnih shemah, da bi jo uskladili s spremembami
v zakonu o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in
dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka in s
stališči Komisije zveznih družbenih svetov glede nadaljnje
racionalizacije knjigovodske evidence in bilančnih shem v
skladu z obračunskim sistemom in potrebami organizacij
združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev.
Spričo posebnega pomena spremnih predpisov s področja
knjigovodstva za organizacije združenega dela s področja
gospodarstva, bi bilo treba pri izdelavi teh predpisov zagotoviti sodelovanje ustreznega števila organizacij združenega
dela s področja gospodarstva in medresorno delovno sodelovanje ter sodelovanje z ustreznimi organi v republikah in
avtonomnih pokrajinah;
6. Zvezni izvršni svet naj v medresornem sodelovanju in v
sodelovanju z ustreznimi organi v republikah in avtonomnih
pokrajinah določi besedilo dogovora ali družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za ugotavljanje dela
dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih
pogojih, ki je rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali pa
drugih izjemnih ugodnosti pri ustvarjanju dohodka, in zagotovi, da bo čim prej sklenjen, da bi lahko republike oziroma
avtonomni pokrajini zagotovile uresničitev tega dogovora s
svojimi zakoni, v katerih bi predpisale osnove in merila za
ugotavljanje tega dela dohodka;
7. Svet Zveze sindikatov Jugoslavije naj kot predlagatelj
družbenega dogovora o izdatkih za prehrano delavcev, ki se
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vštevajo v materialne stroške, preveri njegove določbe in
sproži pobudo za njegove morebitne spremembe in dopolnitve, s katerimi bi ga uskladili z določbami zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o
ugotavljanju in razporejanju prihodka, ki urejajo vprašanje
izdatkov za prehrano delavcev, in s stališči iz dokumenta
»Prilagajanje gospodarskega sistema zahtevam stabilizacije«,
zlasti ker je ponujena alternativna rešitev tega vprašanja;
8. Svet Zveze sindikatov Jugoslavije naj kot predlagatelj
oziroma pobudnik za sklenitev družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih 2a delitev dohodka in čistega dohodka oziroma sredstev za osebne dohodke in skupno porabo predlaga, da se v okviru tega dogovora ali s posebnim
družbenim dogovo.rom uredi vprašanje višine določenih izdatkov, kot so izdatki za dnevnice za službena potovanja,
prevozne stroške na službenem potovanju, uporabo lastnega
avtomobila za službene potrebe, reprezentanco, avtorske honorarje idr. S tem bi zagotovili, da bo višina teh izdatkov pod
nadzorom delavcev in da se bo gibala v skladu z rešitvami,
predlaganimi v zakonu o ugotavljanju in razporejanju celot-

nega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju
prihodka, in v skladu s stališči iz dokumenta »Prilagajanje
gospodarskega sistema zahtevam stabilizacije.«
Da bi zagotovili pravočasno izdajo navedenih zakonov oziroma drugih predpisov in nujno sinhronizacijo njihove izdaje
z izdajo zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega
prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka, se predlaga, da se izdaja navedenih zakonov vključi v
delovni program Zveznega zbora Skupščine SFRJ za leto
1984 in da Zvezni zbor Skupščine SFRJ s posebnim sklepom
določi nosilce oziroma predlagatelje teh zakonov in roke za
njihovo izdajo, da bi jih lahko izdali do konca leta 1984.
Cilje, ki jih želimo doseči z izdajo tega zakona, bomo lahko
dosegli v skladu z zahtevami, določenimi v dolgoročnem
programu ekonomske stabilizacije, če bomo v letu 1984 z
njimi uskladili tudi zakon o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino, zakon o temeljih sistema cen in družbeni
kontroli cen in zakon o temeljih kreditnega in bančneaa
3
sistema.

SKUPŠČINA SFRJ-ZVEZNI ZBOR
Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka
POVZETEK
razprave, ki je bila na seji Komisije za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o
ugotavljanju
in razporejanju celotnega prihodka in dohodka
ob določanju besedila predloga za izdajo z osnutkom zakona o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter ugotavljanju in razporejanju prihodka
V razpravi je bilo posebej poudarjeno, da je namen, ki bi ga
bilo treba doseči z izdajo tega zakona - da se delavcem v
združenem delu čim bolj omogoči, da odločajo o celoti dohodka. Ce bodo tudi rešitve v predlaganem besedilu skupaj s
predlogi za njihovo nadaljnjo dograditev prispevale k zmanjšanju splošne in skupne porabe in jo omejile v okvire realno
ustvarjenega dohodka, bo to, kot so poudarili, pomemben
prispevek k uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije.
V razpravi so prav tako podprli opredelitev, ki jo vsebuje
tudi predlagano besedilo, da se k ustreznim določbam dajo
tudi njihove alternativne rešitve.
V razpravi so podpirali opredelitve iz predlaganega besedila, in sicer tako glavne rešitve kot tudi njihove alternativne
predloge. To se nanaša predvsem na predloge rešitev glede
amortizacije, tečajnih razlik, revalorizacije zaiog, izgub idr.
Člani komisije so sprejeli opredelitev v osnutku zakona
glede urejanja tečajnih razlik, opozorili pa so, da bi bilo treba
ustrezno rešiti tudi probleme tistih organizacij združenega
dela, ki bodo imele zaradi objektivnih razlogov pretežno ali
celo izključno negatvne tečajne razlike.
Predlagano je bilo tudi, naj se v besedilo osnutka zakona
vključi rešitev, ki bi omogočala, da se materialni stroški raziskovanja in odkrivanja rudnega in drugega mineralnega bogastva ne omejujejo, le na tekoče leto, temveč da se lahko
prenašajo iz leta v leto.
V razpravi so predlagali tudi spremembo naslova zakona
tako koncipiranje uvodnega člena, v katerem bi bili taksativno
navedeni vsi elementi, ki so potrebni za ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka idr.
Člani komisije pa so posebej opozorili, da bi bilo treba v
besedilo zakona vgraditi alternativno rešitev, po kateri ne bi
bilo treba v celotni prihodek vračunavati dinarske protivrednosti deviz, izterjanih na podlagi prodaje blaga in storitev na
zunanjem trgu, in sicer v delu deviz, ki v skladu z deviznim
režimom ne pripada organizaciji združenega dela - izvoznici,
temveč ga mora prodati Narodni banki Jugoslavije ali na
deviznem trgu. Tako bi bil celotni prihodek za ta del deviz

ugotovljen šele po prodaji teh deviz. Če bi se ta del deviz
vračunaval v celotni prihodek, bi lahko organizacije hranile te
devize na deviznem računu, da bi ob spremembi tečaja dinarja pridobile pozitivne tečajne razlike. Poleg tega bi moral
imetnik teh deviz angažirati potrebna finančna sredstva, ki bi
jih zagotavljal s krediti in drugače.
V nasprotju s tem pa je bilo rečeno, da bi sprejetje tega
stališča pomenilo, da mora organizacija združenega dela narediti dva obračuna na podlagi ugotavljanja in razporejanja
celotnega prihodka in dohodka, in sicer: enega na podlagi
prihodkov, ustvarjenih na domačem trgu, drugega pa na
podlagi prihodkov, ustvarjenih na zunanjem trgu. Poleg tega
bi morala organizacija združenega dela prihodke, ustvarjene
na zunanjem trgu, ugotavljati v dveh delih, in sicer na podlagi
realizirane stimulacije (ki se izterja v dinarjih) in dela deviz, ki
ostane organizaciji združenega dela za njene potrebe (plačevanje uvoznega reprodukcijskega materiala, odplačila zunanjih kreditov in plačevanje drugih obveznosti do tujine), drugi
del pa bi bil znesek deviz, ki ne pripada organizaciji združenega dela in ki ga mora prodati. Tudi v tem delu deviz, po
katerem se ne bi mogel ugotoviti celotni prihodek, bi bilo
nujno, dokler se ta ne ugotovi, razmejiti alikvotni del materialnih stroškov, obveznosti in izdatkov iz dohodka in osebnih
dohodkov, ki se nanaša na ta del celotnega prihodka, da ne bi
morala organizacija združenega dela nadomestiti teh zneskov
iz celotnega prihodka oziroma dohodka, ustvarjenega na domačem trgu, in eventualno zaradi tega izkazati izgubo. Zato bi
bilo glede na to mnenje v nasprotju s sistemom, da se na dva
oziroma tri načina ugotavlja oziroma razporeja celotni prihodek in dohodek.
Glede na različna mnenja o tem vprašanju je v komisiji
prevladalo stališče, da se v besedilo zakona ne vgradi alternativna rešitev, temveč da se pripravi povzetek razprave in da se
skupaj s predlogom za izdajo z osnutkom tega zakona pošlje
Zveznemu zboru kot priloga, ki bo spodbudila razpravo, v
kateri bi eventualno našli rešitev za normativno oblikovanje
tega vprašanja.
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