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368. 
На основу члана 47. став 2. Закона о девизном посло-

вању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 
59/88, 85/89 и 82/90), савезни секретар за финансије доно-
си 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ О 
СВАКОМ ЗАКЉУЧЕНОМ СПОЉНОТРГОВИНСКОМ 

ПОСЛУ И О КРЕДИТНОМ ПОСЛУ СА 
ИНОСТРАНСТВОМ 

1. У Наредби о вођењу евиденције о сваком закључе-
ним спољнотрговинском послу и о кредитном послу са 
иностранством („Службени лист СФРЈ", бр. 3/86 и 88/89), 
у тачки I. речи: „Предузећа и друга правна лица која" за-
мењују се речима: „Предузећа, друга правна лица и преду-
зетници који". 

2. У тач. 2. до l i . реч: „предузећа", у различитим па-
дежима, замењује се речима: „лица из тачке I. ове наред-
бе", у одговарајућем падежу. 

3. У тачки 12. реч: „организација" замењује се речи-
ма: „лица из тачке I. ове наредбе". 

4. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
Бр. 3/1-03-100/91-001 Савезни секретар за 
22. априла 1991. године финансије, 
Београд Бранимир Зекан, с. р. 

369. 
На основу члана 81. Закона. о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), у споразуму са 
савезним секретаром за рад, здравство, борачка питања и 
социјалну политику, директор Савезног завода за стандар-
дизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧ-
КИМ МЕРАМА И ЗАШТИТИ НА РАДУ ПРИ РУДАР-

СКИМ ПОДЗЕМНИМ РАДОВИМА 

Члан I. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о техничким мерама и заштити на раду 
при рударским подземним радовима („Службени лист 
СФРЈ", бр. 11/67, 60/70 и 3/73). 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
Бр. 15/01-149/4 Директор 
21. марта 1991. године Савезног завода 
Београд за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

370. 
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

ДОПУНУ СПИСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕНОГ РАДА ОВЛАШЋЕНИХ 
ЗА АТЕСТИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ 

СКЛОНИШТА И ДВОНАМЕНСКИХ ОБЈЕКАТА 
У Списку организација удруженог рада овлашћених 

за атестирање система за проветравање склоништа и дво-
наменских објеката („Службени лист СФРЈ", бр. 31/89) у 
тачки 9. на крају тачка се замењује тачком и зарезом и до-
дају тач. IO. и l i , које гласе: 

„!О) Предузеће „Завод за испитивање квалитете ро-
бе", Загреб, "Гајева 17/1 Il, са потпуном одговорношћу; 

l i ) Радна организација „Завод за заштиту здравља 
града Загреба", Загреб, Мирогојска 16, са солидарном од-
говорношћу.". 

Бр. 06-06-48/24 
24. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

371. 
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

ДОПУНУ СПИСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕНОГ РАДА ОВЛАШЋЕНИХ 
ЗА АТЕСТИРАЊЕ ЛАНАЦА И САСТАВНИХ ЕЛЕМЕ-

НАТА ЛАНАЦА 
У Списку организација удруженог рада овлашћених 

за атестирање ланаца и саставних елемената ланаца 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 11/85) у тачки 2. на крају тач-
ка се замењује тачком и зарезом и додаје тачка З, Koja гла-
си: 

„З) Радна организација „Институт за испитивање ма-
теријала СР Србије", Београд, Булевар војводе Мишића 
бр. 43, са потпуном одговорношћу.". 

Бр. 06-06-48/25 
24. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

372. 
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

С П И С А К 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА АТЕСТИРАЊЕ 
ЛИФТОВА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ЗА ВЕРТИКАЛ-

НИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И ТЕРЕТА 
За атерирање лифтова на електрични погон за верти-

кални превоз лица и терета, у смислу Правилника о оба-
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везном атестирању лифтова на електрични погон за верти-
кални превоз лица и терета и условима које морају испу-
њавати организације удруженог рада овлашћене за атери-
рање тих производа („Службени лист СФРЈ", бр. 27/90), 
овлашћене су следеће организације: 

1) Предузеће за контролу квалитета и квантитета ро-
бе „Југоиаспект - Београд", Београд, Трг Републике 3/1, са 
потпуном одговорношћу; 

2) Научноистраживачка радна организација Инсти-
тут „Кирило Савић", Београд, Војводе Степе 51, са потпу-
ном одговорношћу; 

3) Друштвено предузеће Заштита на раду, заштита од 
пожара и заштита човекове средине „Београд", Београд, 
Ул. Дескашева 7, са потпуном одговорношћу; 

4) Радна организација „Завод за испитивање квалите-
те робе", Загреб, Гајева 17/111, са потпуном одговорнош-
ћу; 

5) Радна организација „Завод СРС за варство при де-
лу", Љубљана, Бохоричева 22a, са потпуном одговорнош-
ћу; 

6) Друштвено предузеће „Завод за интегралну кон-
тролу", Загреб, Бијеничка 97, са потпуном одговорношћу. 

Бр. 06-06-48/26 Директор. 
24. априла 1991. године Савезног завода 
Београд за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

373. 
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

С П И С А К 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ОБАВЕЗНОГ АТЕСТИ РАЉА ПРОТИВЕ!^-
СПЛОЗИВНО ЗАШТИЋЕНИХ Е Л Е К Т Р И Ч Н А УРЕ-
ЂАЈА КОЈИ СУ НАМЕЊЕНИ ЗА УПОТРЕБУ У ПРО-

СТОРИМА УГРОЖЕНИМ ОД ЕКСПЛОЗИВНИХ 
СМЕША 

За обављање послова обавезног атестирања проти-
вексплозивно заштићених електричних уређаја који су на-
мењени за употребу у просторима угроженим од експло-
зивних смеша, у смислу Наредбе о обавезном атестирању 
(хомологацији) противексплозивно заштићених електрич-
них уређаја који су намењени за употребу у просторима 
угроженим од експлозивних смеша („Службени лист 
СФРЈ", бр. 25/81), овлашћено је Предузеће за пружање ус-
луга на подручју протуексплозијски заштићених уређаја и 
система - Кончар - протуексплозијски заштићени елек-
трични уређаји и системи, са делимично ограниченом од-
говорношћу, Загреб, Баштијанова бб - за обављање посло-
ва испитивања ради обавезног атестирања противекспло-
зивно заштићених елек!ричних уређаја који су намењени 
за употребу у Просторима угроженим од експлозивних 
смеша. 
Бр. 06-06 -48/27 Директор 
24. априла 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

374. 
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизаиији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

С П И С А К 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА АТЕСТИРАЊЕ 
ВИЈАКА, НАВРТКИ И ПОДЛОШКА! ЗА СПОЈЕВЕ НО-

СЕЋИХ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА 
За атестирање вијака, навртки и подлошки за спојеве 

носећих челичних конструкција, у смислу Наредбе о оба-

везном атестирању вијака, навртки и подлошки за спојеве 
носећих челичних конструкција („Службени лист СФРЈ", 
бр. 61/85), овлашћене су следеће организације: 

1) Радна организација „Институт за металне кон-
струкције", Љубљана, Менцингерјева 7, са потпуном одго-
ворношћу; 

2) Радна организација „Институт за испитивање ма-
теријала СР Србије", Београд, Булевар војводе Мишића 
бр. 43, са потпуном одговорношћу. 
Бр. 06-06-48/28 Директор 
24. априла 1991. године Савезног завода 
Београд за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

.375-
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

С П И С А К 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА А Т Е Р И Р А Њ Е 

ЦРЕПОВА ОД ГЛИНЕ 
За атестирање црепова од глине, у смислу Правилни-

ка о обавезном атестирању црепова од глине и о услови.ма 
које морају испуњавати организације удруженог рада ов-
лашћене за атестирање тих производа („Службени лист 
СФРЈ", бр. 24/90), овлашћене су следеће организације: 

1) Основна организација удруженог рада „Факултет 
грађевинских знаности", са неограниченом супсидијарном 
одговорношћу, Загреб, Јанка Ракуше бр. l, у саставу Радне 
организације „Грађевински институт", Загреб, Јанка Раку-
н а бр. l, са неограниченом солидарном одговорношћу; 

2) Радна организација Завод за испитивање материја-
ла у Скопљу, Скопље, Раде Кончара 16, са потпуном одго-
ворношћу; 

3) Радна организација „Институт за материјале и 
конструкције Грађевинског факултета у Сарајеву", Сараје-
во, Стјепана Томића 5, са потпуном одговорношћу; 

4) Радна организација „Институт за испитивање ма-
теријала СР Србије", Београд, Булевар војводе Мишића 
43, са потпуном одговорношћу; 

5) Друштвено предузеће „Институт за испитивање 
материјала", Бања Лука, Јураја Крижанића бб, са потпу-
ном одговорношћу. 

Бр. 06-06-48/29 Директор 
24. априла 1991. године Савезног завода 
Београд за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

376, 
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

С П И С А К 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА АТЕСТИРАЊЕ 

ФАСАДНИХ ОПЕКА И БЛОКОВА ОД ГЛИНЕ 
За атерирање фасадних опека и блокова од глине, у 

смислу Правилника о обавезном атестирању фасадних 
опека и блокова од глине и о условима које морају испу-
њавати организације удруженог рада овлашћене за атери-
рање тих производа („Службени лист СФРЈ", бр. 24/90), 
овлашћене су следеће организације: 

1) Основна организација удруженог рада „Факултет 
грађевинских знаности", Загреб, Јанка Ракуше бр. l, са не-
ограниченом супсидијарном одговорношћу, у саставу Рад-
не организације „Грађевински институт", Загреб, Јанка Ра-
куте бр. l, са неограниченом солидарном одговорношћу; 

2) Радна организација Завод за испитивање материја-
ла „Скопје", Скопје, Раде Кончара 16, са потпуном одго-
ворношћу; 
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3) Радна организација „Институт за материјале и 
конструкције Грађевинског факултета у Сарајеву", Сараје-
во, Стјепана Томића 5, са потпуном одговорношћу; 

4) Радна организација „Институт за испитивање ма-
теријала СР Србије", Београд, Булевар војводе Мишића 
43, са потпуном одговорношћу; 

5) Друштвено предузеће „Институт за испитивање 
материјала", Бања Лука, Јураја Крижанића бб, са потпу-
ном одговорношћу. 

Бр. 06-06-48/30 Директор 
24. априла 1991. године Савезног завода 
Б.еоград за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

377. 
На основу члана 46г. Закона о хартијама од вреднос-

ти („Службени лист СФРЈ", бр. 64/89 и 29/90), Комисија 
за хартије од вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се одобрење Деоничком друштву за стамбено 

пословање - „Инвест-стан", са седиштем у Вршцу, за из-
давање деоница друге емисије у вредности од 9,000.000,00 
динара. 
Број: 01-51/2-91 Председник Комисије, 
19. априла 1991. године др Стојан Дабић, с, р. 
Београд 

378. 
На основу члана 46г. Закона о хартијама од вреднос-

ти („Службени лист СФРЈ", бр. 64/89 и 29/90), Комисија 
за хартије од вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се одобрење Агропром банци - д. д., са седиш-

тем у Бањалуци, за издавање деоница друге емисије у 
вредности од 30,000.000,00 динара. 
Број: 01-52/2-91 Председник Комисије, 
19. априла 1991. године др Стојан Дабић, с. р. 
Београд 

379. 
На основу члана 46г. Закона о хартијама од вреднос-

ти („Службени лист СФРЈ", бр. 64/89 и 29/90), Комисија 
за хартије од вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се одобрење Благовно трговинском центру -

д. д., са седиштем у Љубљани, за издавање обвезница у 
вредности од 1,500.000,00 DEM. 

Број: 02-44/2-91 Председник Комисије, 
19. априла 1991. године др Стојан Дабић, с. р. 
Београд 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕНИ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА I. СТАВ I. 
ТАЧКА 2. ЗАКОНА О О Б У С Т А В Љ А ! ^ НЕКИХ ПРЕ-

КРШАЈНИХ ПОСТУПАКА 

I. Уставни суд Југославије, решењем 1У-број 85/1-90 
од 26. септембра 1990. године, покренуо је поступак за оце-

њивање уставности одредбе члана I. став I. тачка 2. Зако-
на о обустављању неких прекршајних поступака (,,У радни 
лист Републике Словеније", бр. 14/90), јер је оценио да се 
основано поставља питање да ли је оспорена одредба саг-
ласна са Уставом СФРЈ. 

2. Оспореном одредбом Закона о обустављам^ неких 
прекршајних поступака прописано је да органи за пре-
кршајни поступак обустављају прекршајни поступак, од-
носно не покрећу прекршајни поступак за прекршај који је 
учињен до 31. јануара 1990. године ако је реч о прекршају 
утврђеном савезним прописима. 

3. Скупштина Републике Словеније, у одговору на ре-
шење о покретању поступка, навела је да оспорена одред-
ба има искључиво процесни карактер којим се наређује ор-
ганима за прекршаје у Републици Словенији да обуставе, 
односно да не покрећу прекршајни поступак за прекршаје 
учињене до 31. јануара 1990. године, за чије вођење су над-
лежни ти органи, па се, због тога, том одредбом и не обух-
ватају прекршаји којима се повређују савезни прописи о 
којима одлучују савезни органи, да се прописиван^! оба-
везе прекршајних органа у Републици Словенији да не по-
крећу прекршајни поступак за прекршаје учињене до 31. 
јануара 1990. године, односно да обуставе тај поступак ако 
је покренут за те прекршаје, „не негира чињење прекрша-
ја, односно одговорност за конкретан прекршај" и Да, због 
тога, сматра да је оспорена одредба наведеног закона саг-
ласна са Уставом СФРЈ. 

4. Одредбом члана 281. став I. тачка 12. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, утврђује 
одговорност и санкције за прекршаје којима се повређују 
савезни лрописи. 

Одговорност и санкције за прекршаје којима се по-
вређују савезни прописи утврђена је Законом о прекршаји-
ма којима се повређују савезни прописи („Службени лист 
СФРЈ", бр. 4/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/87, 57/89 и 3/90). 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведене одред-
бе Устава СФРЈ, оценио је да оспорена одредба Закона о 
обустављен^ неких прекршај них поступака није сагласна 
са Уставом СФРЈ. Ту оцену Уставни суд Југославије за-
сновао је на схватању да из наведене одредбе Устава СФРЈ 
произлази да одговорност и санкције за прекршаје којима 
се повређују савезни прописи утврђује само федерација 
преко савезних органа, независно од тога да ли је за вође-
ње прекршајно^ поступка надлежан савезни орган, или ор-
ган у републици, a не и република, преко републичких ор-
гана. Међутим, иако је федерација преко савезног органа, 
утврдила ту одговорност и санкције Законом a прекршаји-
ма којима се повређују савезни прописи, Република Слове-
нија је, такође преко републичког органа, утврдила ту од-
говорност, прописујући оспореном одредбом, по схватању 
Уставног суда Југославије, ослобађање од одговорности 
учиниоца прекршаја којима се повређује савезни пропис. 

Према томе, како је оспореном одредбом Закона о 
обустављању неких прекршајних поступака Република 
Словенија, преко републичког органа, утврдила одговор-
ност за прекршаје којима се повређују савезни прописи ко-
ју одговорност је, на основу Устава СФРЈ, искључиво над-
лежна да утврди федерација, преко савезних органа, a која 
је ту одговорност и утврдила, Уставни суд Југославије је 
оценио да оспорена одредба Закона о обустављању неких 
прекршајних поступака није сагласна са Уставом СФРЈ. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. и 
члана 384. ст. I. и 2. Устава СФРЈ и члана 35. Пословника 
Уставног суда Југославије, на седници одржаној !З. марта 
1991. године, донео је већином гласова 

О д л у к у 
1. Утврђује се да одредба члана I. став I. тачка 2. За-

кона о обустављању неких прекршајних поступака („Урад-
ни лист Републике Словеније", бр. 14/90), којом је пропи-
сано да органи за прекршајни поступак обустављају пре-
кршајни Поступак, односно не покрећу прекршајни посту-
пак за прекршај који је.учињен до 31. јануара 1990. године 
ако је реч о прекршају утврђеном савезним прописима, ни-
је сагл-асна са Уставом СФРЈ. 

2. Скупштина Републике ,Словеније дужна је да, у ро-
ку од шест месеци од дана достављања одлуке Уставног 
суда Југославије, усклади Закон о обустављању неких npe-

јК 
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кршајних поступака („Урадни лист Републике Словеније", 
бр. 14/90) са Уставом СФРЈ. ^ „ 

3. Одлуку објавити у ,,Службеном листу СФРЈ" и 
,,У рад ном листу Републике Словеније". 

Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста-
ву: председник Уставног суда Југославије Милован Буза-
џић и судије Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, Крсте Ча-
ловски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, 
Димне Козаров, др Иван Кристан, Пјетер Коља, Вељко 
Марковић, Радко Мочивник и Душан Ружић. 

1У-број 85/1-90 Председник 
13. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ AHATA 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О УТ-
ВРЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ЦЕНА НАФТЕ И ДЕРИВАТА 

НАФТЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Одлуке о утврђивању највиших цена нафте и 
деривата нафте („Урадни лист Републике Словеније", бр. 
11/91). 

Савезно извршно веће поднело је и захтев да Уставни 
суд Југославије нареди да се обустави извршење поједи-
начних аката и радњи, предузетих на основу оспорене од-
луке, јер сматра да би њиховим извршењем могле насту-
пити неотклоњиве штетне последице. 

2. Одлуком о утврђивању највиших цена нафте и де-
ривата нафте прописано је да се у Републици Словенији не 
примењује Одлука о највишим ценама нафте и деривата 
нафте, коју је Савезно извршно веће донело на седници од 
14. марта 1991. године („Службени лист СФРЈ", бр. 18/91). 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта, или радње, која је предузета на основу за-
кона, другог прописа, или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице, или самоуправног општег акта, чија 
се уставност, односно законитост оцењује, ако би њихо-
вим извршењем могле наступити неотклоњиве штетне по-
следице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да Суд нареди да се обус-
тави извршење појединачних аката и радњи, предузетих 
на основу Одлуке о утврђивању највиших цена нафте и де-
ривата нафте. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној IO. априла 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 

1. Обуставља се извршење појединачних аката и рад-
њи предузетих на основу Одлуке о утврђивању највиших 
цена нафте и деривата нафте („Урадни лист Републике 
Словеније", бр. 11/91). 

2. Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Урадном листу Републике Словеније". 

НУ-број 48/91 Председник 
IO. априла 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 
На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-

ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90 и 74/90), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА СЕК-

РЕТАРИЈАТА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ САВЕЗНОГ 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

Поставља се Миливоје Обрадовић за помоћника сек-
ретара Секретаријата за информације Савезног извршног 
већа, раније главни и одговорни уредник Телевизије 
Титоград. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 957 Председник, 
12. априла 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

368. Наредба о измени Наредбе о вођењу евиденци-
је о сваком закљученом спољнотрговинском 
послу и о кредитном послу са иностранством 569 

369. Правилник о престанку важења Правилника о 
техничким мерама и заштити на раду при ру-
дарским подземним радовима 569 

370. Допуна Списка организација удруженог рада 
овлашћених за атестирање система за провет-
равање склоништа и двонаменских објеката — 569 

371. Допуна Списка организација удруженог рада 
овлашћених за атестирање ланаца и саставних 
елемената ланаца 569 

372. Списак ор)ганизација овлашћених за атерира-
ње лифтова на електрични погон за вертикал-
ни превоз лица и терета 569 

373. Списак организација овлашћених за обављање 
послова обавезног атестирања против експло-
зионо заштићених електричних уређаја који су 
намењени за употребу у просторима уг-
роженим од експлозивних смеша 570 

374. Списак организација овлашћених за атерира-
ње вијака, навртки и подлошки за спојеве носе-
ћих челичних конструкција 570 

375. Списак организација овлашћених за атерира-
ње црепова од глине 570 

376. Списак организација овлашћених за атерира-
ње фасадних опека и блокова од глине 570 

377. Решење о одобрењу Деоничком друштву за 
рамбено пословање - „Инвест-ран" за изда-
вање деоница друге емисије 571 

378. Решење о одобрењу Агропром банци, д.д. у Ба-
њалуци за издавање деоница друге емисије — 571 

379. Решење о одобрењу Бла!овно трговинском 
центру - д.д. Љубљана за издавање обвезница 571 

Одлука о оцени уставности одредбе члана I. став I. 
тачка 2. Закона о обурављању неких прекршај-
них порупака 571 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о утврђи-
вању највиших цена нафте и деривата нафте — 572 

Постављења и разрешења 572 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


