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835. 
Па основу члана 316. став I. Устава Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије, члана 6. став 3. Зако-
на о општенародној одбрани („Службени лист СФРЈ",„бр. ' 
21/82 и 35/91) и тачке 16. Смерница за елиминисан^ ван-
редних прилика („Службени лист СФРЈ" - Поверљиво 
гласило, бр. 32/89), a у вези са остваривањем Наредбе 
Председништва Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије о делимичној мобилизацији, број 47 од 4. ок-
тобра 1991. године, Председништво СФРЈ, на седници 
одржаној 12. новембра 1991. године, донело је 

Н А Р Е Д Б У 
О РЕГУЛИСАЊУ ПУТОВАЊА И БОРАВКА У ИНОС-
ТРАНСТВУ ЛИЦА ИЗ РЕЗЕРВНОГ САСТАВА ОРУЖА-

, НИХ СНАГА СФРЈ 
1. За време трајања непосредне ратне опасности, ли-

цима у резервном саставу може се издати или продужити 
путна исправа за путовање у иностранство ако органу над-
лежном за издавање путних исправа уз захтев приложе по-
тврду надлежног војнотериторијалног органа да не посто-
је сметње за путовање у иностранство из члана 59. став I. 
Закона о војној обавези („Службени лист СФРЈ", бр. 64/85, 
26/89 и 30/91). 

2. Лица у резервном саставу која поседују путне ис-
праве, за време трајања непосредне ратне опасности могу 
путовати у иностранство ако пре путовања прибаве по-
тврду од надлежног војнотериторијалног органа да не по-
стоје сметње за путовање у иностранство из члана 59. став 
I. Закона о војној обавези („Службени лист СФРЈ", бр. 
64/85, 26/89 и 30/91). 

3. За време трајања непосредне ратне опасности 
сматра се, у смислу члана 43. став I. тачка 6. Закона о пут-
ним исправама држављана Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије, („Службени лист СФРЈ", бр. 30/79 
и 53/85), и да интереси одбране земље захтевају да се пут-
на исправа не изда, рок важења путне исправе не продужи, 
нити да се изда виза лицу из резервног састава које има 
ратни распоред у оружаним снагама СФРЈ. 

Одредбе тач. I. и 2. ове наредбе сходно се примењују 
и на лица из става I. ове тачке. 

4. Тачка 2. ове наредбе не односи се на војне обвезни-
ке који се налазе на одобреном привременом или сталном 
боравку у иностранству ако се у земљу врате на привреме-
ни боравак. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу СФРЈ". 

Председништво 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 

Н-број 66 Потпредседник, 
12. новембра 1991. године ^ др Бранко Костић, с. р. 
Београд 

836. 
На основу ч^ана 12. Закона о привременим мерама о 

заједничкој девизној политици и Пројекцији пдгатно би-
ланса Југославије за 1991. годину („Службени лист СФРЈ", 
бр. 84/90), a ради спровођења одредбе члана З!а. Закона о 
девизном пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 
71/86, 3/88, 59/88 и 82/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИНТЕРВЕНЦИЈИ 
НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ НА МЕЂУБАНКАР-
СКОМ САСТАНКУ ЈЕДИНСТВЕНОГ ДЕВИЗНОГ 

ТРЖИШТА 
1. У Одлуци о интервенцији Народне банке Југосла-

вије на Међубанкарском састанку јединственог девизног 
тржишта („Службени лист СФРЈ", бр. 59/91 и 77/91) у тач-
ки la. став I. број: „4,706.998" замењује се бројем: 
„3,662.998", a после речи: „за преструктуирање југословен-
ских предузећа" додају се ^ечи: „и израде студије за пре-
структупрање црне металургије Југославије". 

У Списку предузећа који је саставни део Одлуке под 
ред. бр. З, у колони 2 речи: ,^Текстилиндус" Крањ" замењу-
ју се речима: „Привредна комора Југославије", a у колони 
3 број: „217.000" замењује се бројем: „394.510", речи под 
бр. 14. и 15. бришу се, a број: „4,706.998" замењује се бро-
јем: „3,662.998". . 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од ,дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 336 Председник, 
14. новембра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

837. 
На основу члана 996. став 3. Закона о Служби друш-

твеног књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 
16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 и 
20/91), генерални директор Службе друштвеног књиговод-
ства прописује , 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВРСТИ 
ОБАВЕЗА, ЊИХОВОЈ ВИСИНИ, НАЧИНУ И РОКО-
ВИМА СПРОВОЂЕЊА ОБАВЕЗНЕ МУЛТИЛАТЕРАЛ-

НЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ 

Члан I. 
У Правилнику о врсти обавеза, њиховој висини, начи-

ну и роковима спровођења обавезне мултилатералне ком-
пензације („Службени лист СФРЈ", бр. 30/91 и 46/91), у 
Прилогу бр. 2 под редним бројем ОМК 7/91 речи: „16. и 
17. децембар 20. децембар" замењују се речима: „2. и 3. де- k 

цембар 6. децембар". 
После редног броја ОМК 7/91 додаје се нови редни 

број ОМК 8/91, који гласи: „8/91 16. и 17. децембар 20. де-
,цембар". 
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Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 827 
8: новембра 1991. године 
Београд 

Генерални директор 
Службе друштвеног 

књиговодства, 
Марко Ћеранић, с. р. 

838. 
На основу члана 14. став 2. Закона о царинској 

служби („Службени лист СФРЈ", бр. 56/80 и 49/87), дирек-
тор Савезне управе царина, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОЧЕТКУ РАДА ЦАРИНСКЕ ИСПОСТАВЕ МЛАДЕ-

НОВАЦ ЦАРИНАРНИЦЕ БЕОГРАД 
1. Царинска испостава Младеновац, као организацио-

не јединица Царинарнице Београд, почиње да ради I. но-
вембра 1991. године. 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

03/11 број Д-9667 
28. октобра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезне управе царина, 

др Радосав Секулић, с. р. 

839. 
На основу члана 14. став 2. Закона о царинској 

служби („Службени лист СФРЈ", бр. 5б780 и 49/87), дирек-
тор Савезне управе царина, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОЧЕТКУ РАДА ЦАРИНСКЕ ИСПОСТАВЕ ЗА ПО-
СЛОВЕ СЛОБОДНИХ И ЦАРИНСКИХ ЗОНА ЦАРИ-

НАРНИЦЕ БЕОГРАД 
1. Царинска испостава за послове слободних и царин-

ских зона, као организациона јединица Царинарнице Беог-
рад, почиње да ради I. новембра 1991. године. 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

03/11 број Д-9668 
28i октобра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезне управе царина, 

др Радосав Секулић, с. р. 

840. 
На основу члана 14. став 2. Закона о царинској 

служби („Службени лист СФРЈ", бр. 56/80 и 49/87), дирек-
тор Савезне управе царина, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОЧЕТКУ РАДА ЦАРИНСКОГ РЕФЕРАТА ЗА ПО-
СЛОВЕ СЛОБОДНЕ И ЦАРИНСКЕ ЗОНЕ И РЕЧНОГ 

ПРИСТАНИШТА БЕОГРАД ЦАРИНАРНИЦЕ 
БЕОГРАД 

1. Царински реферат за послове слободне и царинске 
зоне и речног пристаништа Београд, као организациона је-
диница Царинарнице Београд, почиње да ради I. новем-
бра 1991. године. 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

03/11 број Д-9669 
28. октобра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезне управе царина, 

др Радосав Секулић, с. р. 

841. 
На основу члана 14. став 2. Закона о ,царинској 

служби („Службени лист СФРЈ", бр. 56/80 и 49/87), дирек-
тор Савезне управе царина, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОЧЕТКУ РАДА ЦАРИНСКОГ РЕФЕРАТА ЗА ПО-
СЛОВЕ СЛОБОДНЕ И !ДРИНСКЕ ЗОНЕ И РЕЧНОГ 

ПРИСТАНИШТА СМЕДЕРЕВО ЦАРИНАРНИЦЕ 
БЕОГРАД 

1. Царински реферат за послове слободне и царинске 
зоне и речног пристаништа Смедерево, као организационе 
јединица Царинарнице Београд, почиње да ради I. новем-
бра 1991. године. 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

03/11 број Д-9777 
31. октобра 1991. године 
Београд 

За директора 
Савезне управе царина, 

др Недељко Милаковић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДЛУКЕ О НЕПРИ-
МЕЊИВАЊУ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О СЛУЖБИ 
ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА НА ,ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
1. Уставни суд Југославије, решењем бр. 11-У-124/91 

од 11, јула 1991. године, покренуо је поступак за оцењива-
ње уставности Одлуке о непримењивању одредаба Закона 
о Служби друштвеног књиговодства на територији Репуб-
лике Хрватске („Народне новине" - службени лист Репуб-
лике Хрватске, бр. 29/91). 

2. Одлуком о непримењивању одредаба Закона о 
Служби друштвеног књиговодства на територији Репуб-
лике Хрватске прописано је да се на територији Републике 
Хрватске не примењују одредбе члана 117. став З, члана 
145. ст. З, 4. и 5. и члана 169a. Закона о Служби друштве-
ног књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 
16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 и 
20/91), као и одредбе прописа донесених на основу Закона 
о Служби друштвеног књиговодства које су у супротности 
с Уставом Републике Хрватске и с том одлуком. 

3. Одредбом члана 270. Устава СФРЈ утврђено је да 
су савезни закони и други прописи и општи акти обавезни 
на целој територији СФРЈ ако тим прописима и актима 
није одређено да се примењују на ужем подручју. 

Уставни суд Југославије оценио је да оспорена одлу-
ка није .сагласна са Уставом СФРЈ. 

Ту оцену Уставни суд заснива на схватању да се само 
наведеним савезним законом могло прописати да се тај за-
кон, или неке његове одредбе, неће примењивати на неком 
подручју СФРЈ. Како је, међутим, оспореном одлуком 
прописано да се наведене одредбе савезног закона и про-
писи донесени на основу њега не примењују на територији 
Републике Хрватске, та одлука није сагласна са Уставом 
СФРЈ. 

4. Уставни суд Југославије, н^ основу, члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 16. октобра 1991. године, донео је 

О д л у к у 
Поништава се Одлука о непримењивању одредаба За-

кона о Служби друштвеног књиговодства на територији 
Републике Хрватске („Народне новине" - службени лист 
Републике Хрватске, бр. 29/91). 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у „На-
родним новинама" - службеном листу Републике Хрват-
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Ову одлуку Уставни суд је донео у саставу: председ-
ник Уставног суда Југославије Милован Бузацић и судије 
- Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр Крсте Чалов-
ски,' др Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Дим-
не Козаров, др Ратко Марковић, Вељко Марковић и Ду-
шан Ружић. 

НУ-број 124/91 Председник 
16. октобра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ ЗАКОНИТОСТИ УРЕДБЕ О ИСКА-
ЗИВАЊУ ДЕОНИЧКОГ КАПИТАЛА ПО ОСНОВУ ИН-

ТЕРНИХ ДЕОНИЦА 
1. Друштвено предузеће „Привредни саветник" у Бе-

ограду покренуло је пред Уставним судом Југославије по-
ступак за оцењивање законитости Уредбе о исказивању де-
оничког капитала по основу интерних деоница („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 15/91). 

Покретач поступка сматра да Савезно извршно веће 
није овлашћено да донесе оспорену уредбу noiiiTO прописе 
за извршавање Закона о друштвеном капиталу може доно-
сити само ако је тим законом за то овлашћено, a да оспо-
рена уредба није у складу са Законом о друштвеном капи-
талу јер се применом те уредбе друштвени капитал у би-
лансу стања предузећа смањује за износ попуста у момен-
т)! уписа интерних деоница, односно пре њихове уплате и 
приписује активи деоничара, уз примену ревалоризације. 

2. Уредбом о исказивању деоничког капитала по ос-
нову интерних деоница уређени су начин исказивања упи-
саног капитала и одобреног попуста по интерним деони-
цама, поступак у случају одустајања од уплате дела вред-
носни интерних деоница и начин ревалоризације неоткуп-
љеног дела вредности интерних деоница и, у оквиру тога, 
одредбама члана 2. прописано је да се укупан износ уписа-
них интерних деоница у билансу исказује као деонички ка-
питал умањен за износ попуста и да се тај попуст припису-
је деоничком капиталу у одговарајућим износима у мо-
менту уплате деоничког капитала, a одредбом члана 4. 
став 2 - да се поткупљени део интерних деоница са попус-
том ревалоризује у складу са растом цена на мало све док 
вредност емисије интерних деоница не буде отплаћена у 
целини. 

3. Савезно извршно веће, у одговору на предлог о по-
кретању поступка, навело је да је одредбом члана 347. тач-
ка 5. Устава СФРЈ и одредбама члана 185. Закона о осно-
вама система државне управе и о Савезном извршном ве-
ћу и савезним органима управе овлашћено да доноси про-
писе за извршавање свих савезних закона. Савезно из-
вршно веће сматра да је исказивање деоничког капитала 
ствар рачуноводствене технике, к о ј а ј е јединствено ут-
врђује за целу земљу и да се подаци, узети из оспореном 
уредбом прописане евиденције, могу употребити тако да 

чсе не дороди у питање реална вредност друштвеног и део-
ничког капитала. 

4. Одредбом члана 347. тачка 5. Устава СФРЈ утврђе-
но је да Савезно извршно веће доноси уредбе, одлуке и 
друге прописе за извршавање савезних закона и других 
прописа и општих аката Скупштине СФРЈ. 

Одредбом члана 273. став 2. Устава СФРЈ утврђено је 
да републички и покрајински органи доносе прописе за из-
вршавање савезних закона и других прописа и општих 
аката за чије су извршавање одговорни и да савезни орга-
ни могу у тим областима доносити прописе о техничким 
мерама и вођењу евиденције, као и друге прописе за из-
вршавање савезних закона којима се у интересу целе зем-
ље обезбеђује јединствено спровођење тих закона ако су за 
то изричито овлашћени савезним законом, у границама 
одређеним тим законом. 

Одредбама члана 281. став I. тач. 3. и 4. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних' органа, уређује 
основна права организација удруженог рада у погледу 
средстава у друштвеној својини и основне свој ниској рав-
не односе. 

Уставни суд Југославије сматра да из наведених одре-
даба Устава СФРЈ произлази да Савезно извршно веће 
има генерално овлашћење за доношење прописа за из-
вршавање савезних закона чије извршење обезбеђује феде-
рација, a не и за извршавање савезних закона чије изврша-
вање обезбеђују републике. 

Пошто извршавање Закона 'о друштвеном капиталу 
не обезбеђује федерација и пошто тим законом Савезно из-
вршно веће није овлашћено да пропише исказивање део-
ничког капитала у смислу тог закона, Уставни суд Југос-
лавије сматра да Савезно извршно веће није могло да до-
несе оспорену уредбу, па је оценио да, због тога, оспорена 
уредба није сагласна са Уставом СФРЈ. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка 3. Устава СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног 
суда Југославије, на седници одржаној 16. октобра 1991. 
године, донео је 

О д л у к у -
Укида се Уредба о исказивању деоничког капитала 

по основу интерних деоница („Службени лист СФРЈ", бр. 
15/91). , 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ". 
Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-

ву: председник Уставног суда Милован Бузаџић и судије: 
Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр Крсте Чалов-
ски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Дим^ 
че Козаров, др Ратко Марковић, Вељко Марковић и Ду-
шан Ружић. 

Н-У-број 39/91 Председник 
16. октобра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ И ДРУГИХ 

ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА У РЕПУБЛИЦИ 
СЛОВЕНИЈИ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о начину плаћања царине и других царинских дажби-
на у Републици Словенији (,,У радни лист Републике Сло-
веније", бр. 26/91) и супротности те одлуке са Законом о 
финансирању федерације („Службени лист СФРЈ" бр. 
15/77, 71/85, 16/86, 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 41/89, 60/89 
и 55/90), Законом о Служби друштвеног књиговодства 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 16/86, .72/86,. 74/87, 
37/88, 61-88, 57/89, 79/90, 84/90, 20/91) и Царинским зако-
ном („Службени лист СФРЈ", 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90). 

Покретач поступка сматра да оспорена одлука није 
сагласна са одредбама члана 270, члана 281. став I. тачка 
5. и члана 279. Устава СФРЈ и да је у супротности са од-
редбама чл. 28. и 29. Закона о финансирању федерације, 
члана 95. став 3. Закона о Служби друштвеног књиговод-
ства и члана 268. Царинског закона због тога што су том 
одлуком уређена питања из области царине чије уређива-
ње спада у искључиву надлежност федерације и што су 
приходи од царине и других увозних дажбина усмерени у 
буџет Републике Словеније, a по наведеним одредбама Ус-
тава и савезних закона царински приходи су изворни при-
ход федерације. 

2. Одлуком о начину плаћања царине и других увоз-
них дажбина у Републици Словенији, коју је донело Из-
вршно веће Скупштине Републике Словеније, прописано 
је да сва правна и физичка лица, која су дужна да плате ца-
рину или друге увозне дажбине, a имају седиште, односно 
боравиште на територији Републике Словеније, царину и 
друге увозне дажбине уплаћују Служби друштвеног књи-
говодства Републике Словеније. 

3. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
царински систем, царинску тарифу и мере ванцаринске за-
штите и да обезбеђује њихово спровођење. 
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Одредбом члана 279. Устава СФРЈ утврђено је да су 
царинске дажбине изворни приход федерације. 

Одредбом члана 270. Устава СФРЈ утврђено је да су 
савезни закони и други савезни прописи и општи акти оба-
везни на целој територији СФРЈ, ако тим актима и пропи-
сима није одређено да се примењују на ужем подручју. 

Одредбом члана 28. Закона о финансирању федераци-
је прописано је да су царинске дажбине изворни приход 
федерације, a одредбом члана 29. тог закона је прописано 
да се врсте прихода федерације и инструменти на основу 
којих се ти приходи остварују уређују савезним законом, 
односно на основу .овлашћења из савезног закона. 

Уставни суд Југославије је оценио да оспорена одлу-
ка није у сагласности са Уставом СФРЈ и да је у супрот-
ности са Законом о финансирању федерације. 

Ову своју оцену Уставни суд Југославије засновао је 
на праву, и дужности федерације да уређује царински сис-
тем за целу земљу, па оспорена одлука, којом се тај систем 
уређује посебно за Републику Словенију, није сагласна са 
одредбама члана 281. став I. тачка 5. и члана 270. Устава 
СФРЈ. По оцени Уставног суда Југославије, оспорена од-
лука је у супротности са одредбама чл. ,28. и 29. Закона о 
финансирању федерације, јер су том одлуком изворни при-
ходи федерације усмерени у буџет Републике Словеније, и 
то инетрументима који се могу прописати само савезним 
законом, односно иа основу овлашћења из савезног зако-
на. Таква овлашћења за уређивање ових односа савезним 
законом нису дата републикама. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 9. октобра 1991. године, донео је 

О д л у к у 
Укида се Одлука о начину плаћања царине и других 

увозних дажбина у Републици Словенији („Урадни лист 
Републике Словеније", бр. 26/91). 

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

Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста-
ву: председник Уставног суда Југославије Милован Буза-
џић и судије Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр 
Крсте Чаловски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав 
Ивановић, Димче Козаров, Вељко Марковић и Душан 
Ружић. 

ИУ-број 130/91 Председник 
9. октобра 1991. године Уставног суда Југославије 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О ПРЕДСА-
Н АЦИ ЈИ, САНАЦИЈИ, СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ 
БАНАКА И ШТЕДИОНИЦА И ЊЕГОВЕ СУПРОТНОС-

ТИ СА САВЕЗНИМ ЗАКОНОМ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о предсанацији, санацији, стечају и ликвидацији ба-
нака и штедионица („Уредни лист Републике Словеније", 
бр. 1/91) и супротности тог закона са Законом о санацији, 
стечају и ликвидацији банака и других финансијских орга-
низација („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89 и 63/90) и За-
коном о Агенцији федерације за осигурање депозита и са-
нацију банака („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89 и 63/90). 

Покретач поступка сматра да је оспорени закон не-
сагласан са Уставом СФРЈ пошто су тим законом уређени 
друштвени односи које, према одредби подтачке 4. тачке 
1. Амандмана XXXIX на Устав СФРЈ, уређује федерација 
савезним законом и која је те друштвене односе уредила 
Законом о санацији, стечају и ликвидацији банака и дру-
гих финансијских организација и Законом о Агенцији фе-
дерације за осигурање депозита и санацију банака. 

2. Одредбама чл. 4. и 5, члана 7. став 2, чл. 9,14, 15, 21, 
22, 23. и 27, члана 28. ст. l, 2. и З, члана 30. став I. тач. I. и 
2. и члана 32. Закона о предсанацији, санацији, стечају и 
ликвидацији банака и штедионица; да поступак санације 
спроводи организација коју одреди Извршно веће Скуп-

штине Републике Словеније (санатор), као и правне после-
дице отварања поступка стечаја и редослед намиривања 
поверилаца из стечајне масе. 

3. Амандманом XXXIX у тачки I. податчки 4. на Ус-
тав СФРЈ утврђено је да федерација, преко савезних орга-
на, уређује кредитни и банкарски систем и утврђује зајед-
ничке основе кредитне политике. 

Уставни суд Југославије оценио је да је оспореним 
одредбама Закона Републике Словеније уређен кредитни и 
банкарски систем, што је несагласно с наведеном устав-
ном одредбом по којој је то надлежност федерације и у 
супротности је с наведеним савезним законима, будући да 
су републичким законом искључене функције Народне 
банке Југославије и Агенције федерације за осигурање де-
позита и санацију банака, прописане савезним законом. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
1. тач. 1. и 2. Устава СФРЈ, на седници одржаној 2. октобра 
1991. године, донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да су одредбе чл. 4. и 5, члана 7. став 2, 

чл. 9, 14, 15, 21, 22, 23. и 27, члана 28. ст. l, 2. и З, члана 30. 
став I. тач. I. и 2. и члана 32-Закона о предсанацији, сана-
цији, стечају и ликвидацији банака и штедионица („Урад-
ни лист Републике Словеније", бр. 1/91) несагласне са Ус-
тавом СФРЈ и у супротности са Законом о санацији, стеча-
ју и ликвидацији банака и других финансијских организа-
ција („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89 и 63/90) и Законом 
о Агенцији федерације за осигурање депозита и санацију 
банака („Службени лист СФРЈ", бр.84/89 и 63/90). 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
,,У радном листу Републике Словеније". 

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Уставног суда Југославије Милован Буз-
џић и судије Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр 
Крсте Чаловски, др Омер ИбрахиГмагић, др Бранислав 
Ивановић, Пјетер Коља, Димче Козарев, др Ратко Марко-
вић, Вељко Марковић и Душан Ружић. 

IУ-број 122/1-91 Председник 
2. октобра 1991. године Уставног суда Југославије, . 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ УСТАВНЕ ОДЛУКЕ 
О СУВЕРЕНОСТ! И САМОСТАЛНОСТИ РЕПУБЛИ-

КЕ ХРВАТСКЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за утврђивање мишљења о то-
ме да ли је Уставна одлука о суверености и самосталности 
Републике Хрватске („Народне новине" - службени лист 
Републике Хрватске, бр. 31/91) у супротности с Уставом 
СФРЈ. 

Савезно извршно веће сматра да је Уставна одлука о 
сувереност и самосталности Републике Хрватске у суп-
ротности са Уставом СФРЈ због тога што та одлука неги-
ра уставно уређење СФРЈ као савезне државе, једнострано 
уређује начин и поступак за остваривање права народа на 
самоопредељење, укључујући и право на отцепљење, нару-
шава међународноправни субјективитет СФРЈ, суспендује 
правни поредак утврђен савезним законима и примену са-
везних закона и других прописа на целој територији 
СФРЈ, грубо крши одредбе Устава СФРЈ о границама Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије и зане-
марује одредбе Устава СФРЈ о слободама и правима чове-
ка и грађанина. 

2. Уставни суд Југославије сматра да Уставна одлука 
о сувере1\тсти и самосталности Републике Хрватске није 
акт чију супротност с Уставом СФРЈ Уставни суд Југосла-
вије утврђује мишљењем 0 томе да ли је републички устав 
у супротности са Уставом СФРЈ (члан 378. Устава СФРЈ), 
већ акт чија се уставност оцењује у смислу одредаба члана 
375. Устава СФРЈ. 

3. Уставном одлуком о суверености и самосталности 
Републике Хрватске, Република Хрватска проглашава се 



Петак 15. новембар 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 83 - Страна 1333 

сувереном и самосталном државом; утврђено је да Репуб-
лика Хрватска тим чином покреће поступак раздружива-
ња од других република и СФРЈ и поступак за међународ-
но признавање; да ће се међународни уговори које је за-
кључила и којима је приступила Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија .примењивати у Републици 
Хрватској ако нису у супротности са Уставом и правним 
поретком Републике Хрватске, на основу одредаба међу-
народног права о сукцесији држава у погледу уговора; да 
на подручју Републике Хрватске важе само закони које је 
донео Сабор Републике Хрватске, a до окончања раз-
дфуживања - и савезни прописи који нису стављени ван 
снаге; да Република Хрватска преузима сва права и обаве-
зе које су Уставом Републике Хрватске и Уставом СФРЈ 
биле пренесене на тела СФРЈ и да ће се поступак преузи-
мања тих права и обавеза уредити уставним законом; да 
су државне границе Републике Хрватске међународно 
признате границе „досадашње СФРЈ", у делу у коме се од-
носе на Републику Хрватску, као и границе између Репуб-
лике Хрватске и република Словеније, Босне и Херцегови-
не, Србије и Црне Горе, у оквиру „досадашње СФРЈ"; да 
Република Хрватска, прихватајући начела Париске пове-
ље, јемчи свим својим држављанима национална и два 
друга основна права и слободе човека и грађанина, демок-
ратски поредак, владавину права и све остале највише 
вредности свог уставног и међународног правног поретка. 

4. Одредбама чл. I. и 2. Устава СФРЈ утврђено је да је 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија са-
везна држава као државна заједница добровољно уједиње-
них народа и њихових република, као и аутономних по-
крајина Војводине и Косова, које су у саставу Србије, за-
снована на власти и самоуправљању радничке класе и 
свих радних људи и социјалистичка самоуправна демок-
ратска заједница радних људи и грађана и равноправних 
народа и народности, коју сачињавају: Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република 
Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Соци-
јалистичка Република Србија, као и САП Војводина и 
САП Косово, које су у саставу СР Србије, Социјалистичка 
Република Хрватска и Социјалистичка Република Црна 
Гора. 

Одредбама члана 5. Устава СФРЈ утврђено је да је те-
риторија СФРЈ јединствена, да је сачињавају територије 
социјалистичких републику и да се граница Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије не може мењати без 
сагласности свих република и аутономних покрајина. О 
промени граница Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије, одлучује, по одредбама члана 283. тачка 4. и 
члана 285. тачка 6. Устава СФРЈ, Скупштина СФРЈ - Са-
везно веће. 

Одредбом члана 270. Устава СФРЈ утврђено је да су 
савезни закони и други прописи и општи акти обавезни на 
целој територији Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије^ ако тим прописима и актима није одређено да 
се примењују на ужем подручју. 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведених одре-
даба Устава СФРЈ, оценио је да Уставна одлука о сувере-
ности и самосталности Републике Хрватске није у складу 
са Уставом СФРЈ. 

Уставна одлука о сувереност и самосталности Ре-
публике Хрватске заснована је на праву хрватског народа 
на самоопредељење, укључујући и право на отцепљење, 
као и на прару „на удруживање и раздруживање с другим 
народима и државама". 

Право народа Југославије на самоопредељење, укљу-
чујући и право на отцепљење не може се, по мишљењу Ус-
тавног суда Југославије, остваривати једностраним акти-
ма народа Југославије, односно актима скупштина репуб-
лика у саставу Социјалистичке Федеративне Републике Ју-
гославије. То право може се оствариван само под услови-
ма и на начин који буду утврђени у складу с Уставом 
СФРЈ и правом народа на самоопредељење, укључујући и 
право на отцепљење - актом Скупштине СФРЈ или дого-
вором народа Југославије и њихових република. Иако по-
ступак за остваривање права на самоопредељење, укључу-
јући и право на отцепљење, није утврђен Уставом СФРЈ, 
то не значи да се то право може остваривати на основу јед-
носграних аката о самоопредељењу и отцепљењу. Ниједан 

народ, 'односно скупштина републике, не може једностра-
ним актом одлучити о остваривању тог права пре него 
што заједнички буду утврђени поступак и услови под који-
ма се то право може остварити. 

Једнострано проглашење суверености и самосталнос-
ти република које сачињавају Социјалистичку Федератив-
ну Републику Југославију значи, по схватању Уставног су-
да Југославије, нарушавање одредаба Устава СФРЈ о сас-
таву Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 
и о границама Југославије као савезне државе и државне 
заједнице добровољно уједињених народа и њихових со-
цијалистичких република. 

Налазећи да је смисао Уставне одлуке о суверености 
и самосталности Републике Хрватске у томе да Република 
Хрватска постаје држава која више није у саставу Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије и да су по-
следице те одлуке противуставно мењање састава зајед-
ничке савезне државе, промена границе Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије супротно одредбама 
Устава СФРЈ које се односе на промену граница СФРЈ и 
непоштован^ савезних закона и других прописа и општих 
аката савезних органа, Уставни суд Југославије сматра да 
та одлука, у целини, није у складу са Уставом СФРЈ. 

5. Уставни суд Југославије, на основу одредбе члана 
375. став I. тачка 4. Устава СФРЈ, на седници одржаној 16. 
октобра 1991. године, донео је 

О д л у к у 
Укида се Уставна одлука о суверености и самостал-

ности Републике Хрватске! („Народне новине" - службени 
лист Републике Хрватске, бр. 31/91). 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ'| и у „На-
родним новинама" - службеном листу Републике Хрват-
ске. 

Уставни суд Југославије донео је ову одлуку у саста-
ву: председник Милован Бузаџић и судије - Димче Коза-
рев, Душан Ружић, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав 
Ивановић, Вељко Марковић, мр Крсте Чаловски, др Сло-
бодан Благојевић, Хрвоје Бачић и др Ратко Марковић. 

1У-број 108/1-91 Председник 
16. октобра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузацић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНА АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ УРЕДБЕ О УП-
ЛАТИ И УСМЈЕРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗАЈМА ФОНДУ 
ФЕДЕРАЦИЈЕ И ОСНОВНОГ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ПРОМЕТУ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Уредбе о уплати и усмеравању средстава зајма 
Фонду федерације и основног пореза на промет производа 
и услуга у промету („Службени лист СР Црне Горе", бр.' 
30/91). 

Савезно извршно веће је предложило да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката и радњи преду-
зетих на основу оспорене уредбе, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Уредбом о уплати и усмјеравању средстава зајма 
Фонду федерације и основног пореза на промет производа 
и услуга у промету прописана је обавеза уплаћивања и ус-
меравања средстава зајма Фонду федерације и основног 
пореза на промет производа и услуга у промету на посеб-
не рачуне у Републици, као и усмеравање и коришћење 
тих средстава. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, до доно-
шења коначне одлуке, наредити да се обустави извршење 
појединачних аката или радњи предузетих на основу зако-
на, другог прописа или општег акта органа друштвено-.по-
литичке заједнице или самоуправног општег акта органа 
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друштвено-палитичке заједнице чија се уставност, одно,с-
но законитост оцењује ако би њиховим извршењем могле 
наступити неотклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије је оценио да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачЦих аката и радњи предузетих на ос-
нову Уредбе о уплати и усмјеравању средстава зајма Фон-
ду федерације и основног пореза на промет производа и 
услуга у промету. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 24. октобра 1991. године, 
донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу Уредбе о уплати и у.смјеравању 
средстава зајма Фонду федерације и основног пореза на 
промет производа и услуга у промету („Службени лист СР 
Црне Горе", бр. 30/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службеном листу СР Црне Горе". 

НУ-број 179/91 
24. октобра 1991. године 
Београд 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАНА 88. ЗАКОНА О РАДНИМ ОДНОСИМА 
1. Уставни суд Југославије, решењем 1У-бр. 132/2-91 

и 132/3-91 од 19. септембра 1991. године, покренуо је по-
ступак за оцењивање супротности одредбе члана 88. Зако-
на о радним односима („Службени гласник Републике Ср-
бије", бр. 45/91) са Законом о основним правима из радног 
односа („Службени гласник СФРЈ", бр. 60/89 и 42/90). 

2. Одредбом члана 88. Закона o радним односима 
прописано је да раднику престаје радни однос, без њего.ве 
сагласности, кад наврши 40 година стажа осигурања или 
65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, 
ако законом није друкчије одређено. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка до коначне 
одлуке, наредити да се обустави извршење појединачних 
аката или радњи предузетих на основу закона, другог про-
писа или општег акта органа друштвено-политичке зајед-
нице или самоуправног општег акта чија се уставност, од-
носно законитост оцењује ако би њиховим извршењем 
могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана.379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу оспорене одредбе Закона о радним 
односима. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379, Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 24. октобра 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу одредбе члана 88. Закона о радним 
односима („Службени гласник Републике Србије", бр. 
45/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службеном гласнику Републике Србије". 

1У-број 132/2-91 и 132/3-91 
24. октобра 1991. године Председник 
Београд Уставног суда Југославије, 

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, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТА-

РА ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 
Разрешава се Душко Крстуловић дужности помоћни-

ка савезног секретара за саобраћај и везе. 

Савезно извршно веће 

С. п, п, бр. 1521 Председник, 
9. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систем 
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, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРА 

ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ . 
Разрешава се др Душан Вељковић дужности саветни-

ка савезног секретара за економске односе са иностран-
ством, са 31. октобром 1991. године. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1522 ч Председник, 
9. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

ОДЛИКОВАЊА 

У К А З 
ПРЕДСЕДНИШТВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

- на основу члана 315. Тачка 8. Устава Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се 

о д л и к у ј у : 

Из Савезног секретаријата за унутрашње послове 
- за нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од 

значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Аврамовић Сретена Драгољум, Нешовић Марка Ми-

јалко, Стевановић Радивоја Милутин, Жегарац Мирка Јо-
ван; 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја за 
социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Јаслар Ђорђа Бранко, Кликовац Ђорђија Љубодраг, 
Видић Добривоја Небојша; 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 



Петак 15. новембар 1991. 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја за 
напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 
Анђелковић Стојана Зоран, Божић Ђуре Жељко, Бра-

уновић Ђуре Божидар, Драгаш Милована Блажо, Јововић 
Радета Ђорђе, Комазец Михајла Јово, Плањанин Чедоми-
ра Живадин, Ракијаш Ђуре Радомир, Савић Станише Рај-
ко, Секулић Драга Бранислав, Стефановић Милутина 
Драгослав, Ступар-Вукадиновић Драгољуба Светлана, 
Трифуновић Милована Никола, Зеленовић Вељка Драган; 

- за заслуге у социјалистичкој изградњи земље 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 

Хусар Милана Зоран, Накичевић Ћерима Зедин; 

- за залагање и постигнуте успехе у раду 

МЕДАЉОМ РАДА 
Богосављевић Константина Душан, Дукић Стевана 

Василије, Ђурић Душана Драган, Јовић Јефте Милан, Ми-
лошевић;Кресић Митра Јока, Недић Данила Радосав, Опа-
чић Ђуре Дане, Пајић Паје Јован, Петровић-Вуксиц Цвет-
ка Смиљана, Соколић-Станковић Петра Бранкица, Стан-
ковић Звонимира Ђорђе, Трајковић Радосава Влада. 

Бр. 18 
10. маја 1991. године , 

Београд 
Председник 

Председништва, 
др Борисав Јовић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

835. Наредба о регулисању путовања и боравка у 
иностранству лица из резе,рвног састава 
оружаних снага СФРЈ 1329 

836. Одлука о измени и допуни Одлуке о интервен-
цији Народне банке Југославије на Међубан-
карском састанку јединствено!; девизног 
тржишта j- 1329 

837. Правилник о измени и допуни Правилника о 
врсти обавеза, њиховој висини, начину и роко-
вима спровођења обавезне мултилатералне 
компензације 1329 
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Страна 
838. Решење о почетку рада Царинске испоставе 

Младеновац ЦарАнарнице Београд — 1330 

839. Решење о почетку рада Царинске испоставе 
за послове слободних и царинских зона Цари-
нарнице Београд 1 1330 

840. Решење о почетку рада Царинског реферата за 
послове слободне и царинске зоне и речног 
пристаништа Београд Царинарнице Београд — 1330 

841. Решење о почетку рада царинског реферата за 
послове слободне и царинске зоне и речног 
пристаништа Смедерево Царинарнице Беог-
рад, 1330 

Одлука о оцењивању уставности Одлуке о неприме-
њивању одредаба Закона о Служби друштве-
ног књиговодства на територији Републике 
Хрватске — 1330 

Одлука о оцењивању законитости Уредбе о искази-
вању деоничког капитала по основу интерних 
деоница 1331 

Одлука о оцењивању уставности и законитости Од-
луке о начину плаћања царине и других царин-
ских дажбина у Републици Словенији 1331 

Одлука о оцењивању уставности Закона о предсана-
ци/и, санацији, стечају и ликвидацији банака и 
штедионица и његове супротности са савезним 
законом —, 1 1332 

Одлука о оцењивању уставности уставне одлуке о 
сувереност и самосталности републике 
Хрватске 1332 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Уредбе о уплати и 
усмјеравању средстава зајма Фонду федерације 
и основног пореза на промет производа и услу-
га у промету 1333 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредбе члана 88. 
Закона о радним односима 1334 

Постављења и разрешења ; 1334 

Одликовања 1334 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ 
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н о в о н о в о ОБАВЕЗНО 

Новинска издавачка установа Службени лист СФРЈ, Београд пустила је у штампу 
ЈЕДИНСТВЕНУ 

1. ДЕОНИЧКУ КЊИГУ УПИСАНИХ 
И УПЛАЋЕНИХ ДЕОНИЦА 
(с упутством о вођењу) 

2. ДОСИЈЕ ДЕОНИЧАРА (ПВЦ-КАРТОН) 
Законом о предузећима („Службени лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90) прописана 

је обавеза вођења ДЕОНИЧКЕ КЊИГЕ. 
Деоничку књигу води свако деоничко друштво које је издало деонице на име деоничара (ин-

терне, обичне, привилеговане и др.) и на тој књизи заснива права и обавезе деоничара на управљање 
друштвом, обрачун и исплате годишње дивиденде по завршном рачуну за 1991чгодину, као и друга 
права и обавезе деоничара и друштва. 

ДЕОНИЧКА КЊИГА УПИСАНИХ И УПЛАЋЕНИХ ДЕОНИЦА штампа се у тврдом по-
везу са свим неопходним подацима у 100 листова (до 500 уписаних деоничара) и служи као трајни до-
кумент. 

ДЕОНИЧКИ ДОСИЈЕ ДЕОНИЧАРА штампа се у виду фасцикле за сваког деоничара у ко-
ју се уносе сви неопходни подаци и документи (огласи о упису деоница, уговор-изјава, потврдар при-
јему деонице, обрачун, исплате, спорови, белешке и др.). 

КЊИГА И ДОСИЈЕ штампају се у ограниченом броју примерака. 
Потребе деоничких друштава за ,коришћење ДЕОНИЧКЕ КЊИГЕ УПИСАНИХ И УПЛА-

ЋЕНИХ ДЕОНИЦА зависе, од броја деоничара-чланова друштва. 
ДЕОНИЧКА КЊИГА УПИСАНИХ И УПЛАЋЕНИХ ДЕОНИЦА као и ДЕОНИЧКИ ДО-

СИЈЕ излазе из штампе у децембру 1991. године. 
Поруџбине обавите путем поруџбенице, директно или преко књижарске мреже. 

Поруџбине слати на адресу: НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована Ристића l, 
поштански фах 226, телефон 651-671, телефакс 651-482, телекс 11756. 

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, 
f 1 ' Булевар војводе Мишића бр. V 


