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ГОД. XLVII

трала tou-из; уредништво ој i-oaj,
Служба претплате 651-732; Телекс 11756;
Телефах 651-482

онаизвршном
поступку,већа
којиодје 15.
усвојила
Скупштина
седници Савезног
маја 1991.
године. СФРЈ,

На основу члана 315."тачка 3. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Председништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије издаје

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О
ПРЕКРШАЈИМА КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈУ САВЕЗНИ
ПРОПИСИ
Проглашава се Закон о измени Закона о прекршајима
којима се повређују савезни прописи, који је усвојила
Скупштина СФРЈ, на'седници Савезног већа од 15. маја
1991. године.
П бр. 1334
15. маја 1991. године
Београд
i

Председник
Председништва СФРЈ,
др Борисав Јовић, с. р.

Председник
Скупштине СФРЈ,
др Слободан Глнгоријевић, с. р.

П бр. 1335
15. маја 1991. године
Београд

Председник
Председништва СФРЈ,
др Борисав Јовић, с. р.

Председник
Скупштине СФРЈ,
др Слободан Глигоријевић, с. р.

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ
Члан I.
У Закону о извршном поступку („Службени лист
СФРЈ", бр. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89 и 27/90) у члану 34.
после речи: „прописом" додају се зарез и речи: „ако савезним законом није друкчије прописано".
Члан 2.

ЗАКОН

У члану 40. после речи: „прописом" додају се зарез и
речи: „ако савезним законом није друкчије прописано".

О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА КОЈИМА СЕ
ПОВРЕЂУЈУ САВЕЗНИ ПРОПИСИ
Члан I.
У Закону о прекршајима којима се повређују савезни
прописи („Службени лист СФРЈ", бр. 4/77, 20/82, 14/85,
74/87, 57/89 и 3/90) у члану 63. став I. мења се и гласи:
„Савезни органи управе надлежни су за вођење прекршајног поступка у првом степену за прекршаје утврђене
савезним прописима за чије су извршење одговорни ти органи, a који.ма се обезбеђује јединство југословенског
тржишта, као и у другим случајевима одређеним савезним
законом.".
Члан 2.
Започете поступке у вези са прекршајима утврђеним
савезни.м прописима за чије су извршење одговорни савезни орган,и управе, a којима се обезбеђује јединство југословенског тржишта, до доношења правоснажног решења
спровешће органи пред којима су поступци покренути.
Члан 3.

Члан 3.
У члану 195. став 2. брише се.
Члан 4.
Поступак извршења започет до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама које су важиле до
дана ступања на снагу овог закона.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".

393.
На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Председништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије издаје

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".

392.
На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Председништво Социјалне i инке Федеративне Републике Југославије издаје

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона
о парничном поступку, који је усвојила Скупштина СФРЈ,
на седници Савезног већа од 15. маја 1991. године.
П бр. 1336
15. маја 1991. године
Београд

Председник
Председништва СФРЈ,
др Борисав Јовић, с, р.

Председник
Скупштине СФРЈ,
др Слободан Глигоријевић, с. р.
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ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Члан I.
У Закону о парничном поступку („Службени лист
. СФРЈ", бр. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 и
27/90) у члану 34. после тачке I. додаје се нова тачка 2, која гласи:
„2) да одлучује о споровима о заштити имовинских
права федерације у случају неизвршавања или повреде савезних закона, других прописа и општих аката;".
Досадашње тач. 2. до 5. постају тач. 3. до 6.

„З) одлучује.о споровима о заштити имовинских права федерације у случају неизвршавања или повреде савезних закона, других прописа и општих аката.".
Досадашње тач. 3. до 7. постају тач. 4. до 8.
Члан 2.
После члана IO. додаје се нови члан 10a, који гласи:
„Члан 10a.
Савезни суд спроводи поступак извршења одлука које доноси у споровима из члана IO. тач. 2. и 3. овог закона,
no правилима Закона о извршном поступку.".

Члан 3.
Члан 2.
У члану 31. додају се ст. 2. и З, који гласе:
,,У извршном посо ику, у првом степену, одлучује суУ члану 45. став I. речи: „између република, односно
аутономних покрајина и између федерације и републике, дија појединац, односно у другом степену веће или три суодносно аутономне покрајине" замењују се речима: „из . дије.
У споровима који настану у току и поводом поступка
члана 34. тач. I. и 2. овог закона".
извршења Савезни суд у првом степену одлучује у већу од
једног судије и два судије - поротника, a у другом степену
Члан 3.
у већу од гри судије.".
У члану 503. после речи: „заједница" додају се речи:
„као и у споровима о заштити имовинских права федераЧлан 4.
ције у случају неизвршавања или повреде савезних закона,
Поступак извршења одлука које доноси Савезни суд
других прописа и општих аката,".
започет до дана ступања на снагу овог закона окончаће се
по одредбама закона које су важиле до дана ступања на
Члан 4.
снагу овог закона.
Поступци у споровима из члана I. овог закона који су
започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће
Члан 5.
се до доношења правноснажне одлуке по правилима парОвај
закон
ступа
на
снагу осмог дана од дана објавничног поступка која су важила до дана ступања на снагу
љиван^ у „Службеном листу СФРЈ".
овог закона.
О ревизији изјављеној против правноснажне одлуке
другостепеног суда у поступку који је покренут до дана
ступања на снагу овог закона решаваће се по правилима
395.
пзрничног поступка која су важила до дана ступања на
снагу овог закона.
На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Председништво СоЧлан 5.
цијалистичке Федеративне Републике Југославије издаје
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".
УКАЗ

394.
На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Председништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије издаје

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О САВЕЗНОМ СУДУ
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона
о Савезном суду, који је усвојила Скупштина СФРЈ, на
седници Савезног већа од 15. маја 1991. године.
П бр.1337
15. маја 1991. године
Београд

Председник
Председништва СФРЈ,
др Борисав Јовић, с. р.

Председник
Скупштине СФРЈ,
др Слободан Глигоријевић, с. р.
З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О САВЕЗНОМ
СУДУ
Члан I.
У Закону о Савезном суду („Службени лист СФРЈ",
бр. 21/74, 20/82 и 20/90) у члану IO. после тачке 2. додаје
се нова тачка З, која гласи:

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ДЕЛОКРУГУ
САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ И САВЕЗНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона
о организацији и делокругу савезних органа управе и савезних организација, који је усвојила Скупштина СФРЈ, на
седници Савезног већа од 15. маја 1991. године.
П бр. 1338
15. маја 1991. године
Београд

Председник .
Председништва СФРЈ,
др Борисав Јовић, с. р.

Председник
Скупштине СФРЈ,
др Слободан Глигоријевић, с. р.

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ДЕЛОКРУГУ САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕИ САВЕЗНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан I.
У Закону о организацији и делокругу савезних органа
управе и савезних организација („Службени лист СФРЈ",
бр. 22/78, 70/84, 18/85, 24/86, 24/88 и 18/89) члан IO. мења
се и гласи:
„Савезни секретаријат за финансије врши послове који се односе на: систем финансирања функција федерације;
основе пореског система и заједничке основе пореске политике; систем финансијских односа са иностранством;
девизни систем и кредитне односе са иностранством; за-
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једничку девизну политику и девизни биланс; царински
систем, царинску тарифу и мере ванцаринске заштите;
новчани и монетарни систем; кредитни и банкарски систем и заједничке основе кредитне политике; хартије од
вредности; основе система осигурања имовине и лица;
укупни приход и доходак предузећа; основе финансирања
општих, друштвених и заједничких погре,ба, ревалоризацију и амортизацију средстава и средстава резерви; санацију предузећа; располагање и коришћење средстава у
друштвеној својини и проширену репродукцију; друштвену контролу и евиденцију, са обрачунским системом и системом плаћања; књиговодство, платни промет и инструменте плаћања; друштвено књиговодство.".
Ч
Члан 2.
После члана 45a. додаје се нови члан 456, који гласи:
„Члан 456.
Трезор федерације врши стручне послове који се односе на: финансирање функција федерације; буџет и фондове федерације и вођење сводних биланса средстава и
имовине федерације; финансијске односе са иностранством; кредитне односе са иностранством; финансирање
општих друштвених и заједничких потреба; надзор над
извршавањем буџета федерације; заштиту југословенске
имовине у иностранству и извршавање права и обавеза
према иностранству.
Радом Трезора федерације руководи генерални директор.
Трезор федерације је у саставу Савезног секретаријата за финансије.".
Члан 3.
У члану 46, после речи: „унапређење управе," додају
се речи: „Трезор федерације,".
Члан 4.
После члана 48е. додаје се нови члан 48ф, који гласи:
„Члан 48ф.
Дана I. јула 1991. године Трезор федерације почиње
да ради са положајем и делокругом утврђеним овим законом.".
Члан 5.
После члана 536. додаје се нови члан 53ц, који гласи:
„Члан 53ц.
Трезор федерације који преузима одређене надлежности, односно послове из Савезног секретаријата за
финансије преузима и раднике који су на дан ступања на
снагу овог закона непосредно радили на тим задацима и
пословима.".
Члан 6.
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„Члан 56д.
Савезно извршно веће утврђује начин преузимања задатака и посло)ва и радника у случају предвиђеном ови.м
законом, као и распоређивање средстава из члана 55е.
овог закона и друге елементе у вези са спровођењем овог
закона.".
Члан 9.
После члана 57ц. додаје се нови члан 57д, који гласи:
„Члан 57д.
Функционер који руководи савезном организацијом
из члана 456. овог закона поднеће Савезном извршном већу, ради давања сагласности, акт о унутрашњој организацији и раду и акт о систематизацији задатака и послова у
тој савезној организацији најдоцније до I. августа 1991. године.
Радници који не буду распоређени према акту о систематизацији задатака и послова из става I. овог члана
имају права и дужности it3 чл. 393. и 394. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и
савезним органима управе.".
Члан IO.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".

396.
На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Председништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије издаје

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ И О САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ И САВЕЗНИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона
о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе, који је усвојила
Скупштина СФРЈ, на седници Савезног већа од 15. маја
1991. године.
П бр. 1339
15. маја 1991. године
Београд

Председник
Председништва СФРЈ,
др Борисав Јовић, с. р.

Председник
Скупштине СФРЈ,
др Слободан Глигоријевић, с. р.

После члана 54ф. додаје се нови члан 54г, који гласи:
„Члан 54г.
Даном почетка рада Трезора федерације разрешавају
се руководећи радници у Савезном секретаријату за финансије који су радили на задацима и пословима које преузима Трезор федерације.".
Члан 7.
После члана 55д. додаје се нови члан 55е, који гласи:
„Члан 55е.
, Део опреме, инвентара и других ствари, архиве и документације, средстава за рад и средства фондова које је
користио Савезни се крстаријат за финансије распоређују
се на Трезор федерације истовремено кад је Трезор федерације преузео задатке и послове и раднике тог секретаријата.".
Члан 8.
После члана 56ц. додаје се нови члан 56д, који гласи:

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И О САВЕЗНОМ
ИЗВРШНОМ ВЕЋУ II САВЕЗНИМ ОРГАНИМА
УПРАВЕ
Члан I.
У Закону о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним 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) после члана 281. додају
се назив новог одељка и нови чл. 281a, 2816, 28 IB. И 281 г,
који гласе:
„4а. Обезбеђивање извршења одлука Уставног суда Југославије
Члан 281a.
Савезно извршно веће обезбеђује, у случају потребе,
извршење одлука Уставног суда Југославије, преко савез-

ног органа управе у чији делокруг, односно област друштвеног живота спада питање на које се та одлука односи (у
даљем тексту: савезни орган).
У случају из става I. овог члана надлежни савезни орган ће, на основу налога Савезног извршног већа, обезбедити извршење одлуке Уставног суда Југославије.
Члан 2816.
Ради извршења решења донесеног на основу члана
379. Устава СФРЈ, савезни орган доноси закључак о извршењу решења.
У закључку из става I. овог члана навешће се
садржина решења Уставног суда Југославије, одредити одговорно лице у државном органу или другом правном лицу које је дужно да изврши решење и утврди рок за добровољно извршење решења, који не може бити краћи од 24
часа ни дужи од три дана.
Ако одговорно лице из става 2. овог члана не изврши
решење Уставног суда Југославије у утврђеном року, савезни орган обезбедиће извршење тог решења.
Ч л а н 28IB.

Одговорно лице у државном органу или другом правном лицу које не изврши решење из члана 2816. Закона
или онемогући овлашћено лице у извршењу овог решења
Уставног суда Југославије, казниће се за кривично дело
казном затвора од три месеца до пет година.
Члан 28lr.
Одговорно лице у државном органу или другом правном лицу које примени закон који је по одлуци Уставног
суда Југославије престао да важи или примени пропис или
други општи акт који је Уставни суд поништио или укинуо, казниће се за кривично дело казном затвора од три
месеца до пет година,".
Члан 2.
У члану 290a. став I. мења се и гласи:
„Средства за бруто личне дохотке чине средства за
чисте личне дохотке ^средства за порезе и доприносе из
бруто личног дохотка радника и приправник, као и друга
средства која се стичу на име личног дохотка.".
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Порези и доприноси из става I. овог члана не могу
бити већи од !пореза и доприноса које из бруто личних доходака плаћају радници запослени у органима управе у републици, односно аутономној покрајини у којој радници
органа федерације трајно обављају своје послове и задатке.".
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".

397.
На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Председништво Социјалне! ичке Федеративне Републике Југославије издаје

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О САВЕЗНОЈ ТРЖИШНОЈ
ИНСПЕКЦИЈИ
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона
о Савезној тржишној инспекцији, који је усвојила Скупштина СФРЈ, на седници Савезног већа од 15. маја 1991.
године.
П бр. 1341
15. маја 1991. године
Београд
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Председник
Председништва СФРЈ,
др Борисав Јовић, с. р.

Председник
Скупштине СФРЈ,
др Слободан Глигоријевић, с. р.

ЗАКОН
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О САВЕЗНОЈ
ТРЖИШНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ
Члан I.
У Закону о Савезној тржишној инспекцији („Службени лист СФРЈ", бр. 24/74, 22/78, 23/80, 22/87 и 71/88) у поглављу VI. Казнене одредбе испред члана 30. додаје се нови члан 29a, који гласи:
„Члан 29a.
Одговорно лице у предузећу или другом правном лицу или послодавац који инспектору онемогући вршење послова надзора или који у одређеном року не поступи по
решењу инспектора, казниће се за кривично дело казном
затвора до три године (члан 12. и члан 24. став l).".
Члан 2.
Члан 30. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 4.500 до 45.000 динара казниће
се за прекршај предузеће или друго правно лице:
1) ако не обезбеди инспектору несметан рад при
вршењу послова надзора (члан 24. став 2. у вези са чланом
2) ако на захтев инспектора не достави Савезном
тржишном инспекторату, без одлагања, податке или материјале потребне за вршење послова из његовог делокруга,
или ако достави нетачне податке или материјале (члан 25).
За прекршаје из става I. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчано.м казном од 1.000 до 10.000 динара.".
Члан 3.
У члану 31. речи: „од 20.000 до 100.000 динара" замењују се речима: „од 1.000 до 10.000 динара".
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".

398.
На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Председништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије издаје

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТЕНАРОДНОЈ ОДБРАНИ
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона
о општенародној одбрани, који је усвојила Скупштина
СФРЈ, на седници Савезног већа од 15. маја 1991. године.
П бр. 1343
15. маја 1991. године
Београд

Председник
Председништва СФРЈ,
др Борисав Јовић, с. р.

Председник
Скупштине СФРЈ,
др Слободан Глигоријевић, с. р.

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТЕНАРОДНОЈ ОДБРАНИ
Члан I.
У Закону о општенародној одбрани („Службени лист
СФРЈ", бр. 21/82) у члану I. став I. речи: „основних и других организација удруженог рада, месних заједница и других самоуправних организација и заједница, друштвено-
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-политичких и других друштвених организација" замењују се речима: „предузећа, месних заједница и других организација и заједница".
Члан 2.
У члану 2. став 2. мења се и гласи:
„Предузећа, друштвено-политичке заједнице и друге
организације и заједнице обезбеђују јединство у припремању и остваривању општенародне одбране и друштвене самозаштите.".
Члан 3.
У члану З, члану 4. став l, члану 5. ст. I . h 2, члану 6.
став l, члану 7. став l, члану 8. ст. l, 5. и 6, члану 9, члану
11. став З, члану 14, члану 23. став 2, члану 27. став l, члану 71. став l, члану 81. став l, члану 142, члану 150. став l,
члану 173. став l, члану 174. ст. I. и 2, члану 176. став l,
члану 193. став l, члану 200. и члану 211. став I. речи: „самоуправа организације и заједнице" и речи: „друштвено-политичке и друге друштвене организације", у различитим падежима, замењују се речима: „предузећа и друге организације и заједнице", у одговарајућем падежу.
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Члан IO.
Назив Главе III мења се и гласи:
,,IH. ОСНОВНА ПРАВА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЦА".
Члан l i .
У називу одељку I. Главе IH, у члану 33, члану 34,
члану 36. ст. I. и 2, члану 37, члану 38. ст. l, 3. и 4, члану 39.
ст. 1.и 2, називу пододељке I. одељка I. Главе IH, члану
40. ст, I.h 2, члану 41. ст. l, З, и 4, члану 42. ст. I.n З, ч^ану
43, члану 44. став l, члану 45. став l, члану 49. став l, члану 50. став l, члану 52. сг. l, 3. и 4, члану 53. ст. l, З, и 4,
члану 54. ст. I. и 2, члану 55. став l, члану4 56, члану 61.
став l, члану 94, стар l, члану 145. став l, члану 151. став l,
члану 158. став 2, члану 160, став l, члану 171. став 2, члану 182. и члану 191. став 2. тачка 3. речи: „основне и друге
организације удруженог рада", у различитим падежима,
замењују се речима: „предузећа и друге организације и заједнице", у^одговарајућем падежу.
У члану 144, и члану 191. ста? 2. тачка 2. речи: „организације удруженог рада" замењују се речју: „предузећа".
Члан 12.

Члан 4.
У члану 9. речи: „друштвено-политичких и других"
замењују се речима: „политичких и".
Члан 5.
Члан 12. брише се.
Члан 6.
У члану 15. став 2, члану 17. став 4, члану 69. став l,
члану 70. став l, члану 77. тачка З, члдну 80. став l, тачка 2?
члану 83. став 2, члану 89. став I. тачка 4, члану 123, члану
130, члану 137, члану 138. став З, члану 158. став Ц члану
167. став З, члану 175. став З, члану 183. став 2, члану 188.
ст. 3. и 4, члану 190. став l, члану 209. ст. l, 2. и З, члану
210. ст. I. и 2. и члану 211. став I. речи: „самоуправа opraнизације И заједнице", у различитим падежима, замењују
се речима: „предузећа и друге организације и заједнице", у
одговарајућем падежу.
У члану 49. став l, члану 50. став l, члану 61. став l,
члану 62. став З, члану 145. став l, члану 160. став l, члану
162, члану 171. став 2. и члану 191. став 2. тачка 3. речи:
„основне и друге организације удруженог рада и друге еамоуправне организације и заједнице", у различитим падежима, замењују се речима: „предузећа и друге организације и заједнице", у одговарајућем падежу.
Члан 7.
У члану 27. став 2. речи: „за потребе оружаних снага"
замењују се речима: „из члана 23. овог закона".
Члан 8.
У члану 28. став 2. речи: „организација удруженог рада" замењују се речју: „предузећа".
После става 2. додаје се нови став З, који гласи:
„За коришћење средстава и за оштећена, уништена
или нестала средства узета за потребе ЈуГосЛовенске народне армије у миру грађанима од којих су средства узета
припада накнада по тржишној вредности.".
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 9.
У члану 29. после става 3. додаје се нови став 4,^ који
гласи:
„Грађани, предузећа и друге .организације и заједнице
имају обавезу давања материјалних средстава и у случају
елементарних непогода и других несрећа и опасности за
потребе јединица, штабова и других органа цивилне заштите.".
Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 35. (?рише се.
Члан 13.
У члану 49. став 2. речи: „друштвено-политичким и
другим" бришу се.
Члан 14.
У члану 56. после речи: „накнада" додају cs речи: „по
тржишној вредности".
Члан 15.
У Глави HI назив одељка 2. и члан 58. брииџу се.
Члан 16.
Назив одељка З, Главе III мења се и гласи:
„2. Основна права и дужности радних заједница".
Члан 17.
Назив одељка 4. Главе lil мења се и гласи:
„З, Основна права и дужности грађанских правних
лица и радних људи који самостално обављају дела! дост
личним радом средствима рада у својини грађана".
Члан 18.
У члану 62, став 2. брише се.
У ставу З, речи: „друштвено-политичке и друге друштвене организације и удружења грађана" бришу се.
Члан 19.
У називу Главе V речи: „ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИX И ДРУГИХ: бришу се,
Члан 20.
Члан 64. мења се и гласи:
„Савез резервних војних старешина и Друге Друштвене организације и удружења грађана који програме свог
рада заснивају на активностима у област и општенароДне
одбране од посебног интереса су за федерацију која, на одговарајући начин, учествује у финансирању њихових задатака,
У командама, штабовима, јединицама и установама
оружаних снага не могу се оснивати политичке организације, партије, странке и Друга политичка удружења нити
поједини њихови унутрашњи организациони облици.".
Члан 21.
Члан ^5. брише се.
Члан 22.
Чл. 66, и ^7. бришу се,
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Члан 23,
Члан 68. брише се.

Члан 24.
Назив Главе Vil и чл. 72. до 75. бришу се.

„Команданте територијалне одбране општина и других друштвено-пблитичких заједница у републици, односно аутономној покрајини поставља командант територијалне одбране републике, односно аутономне покрајине.".
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 38.

Члан 25.
У члану 77. тачка 5. речи: ,,у самоуправним организацијама и заједницама, друштвено-политичким и другим
друштвеним организацијама и друштвено-политичким заједницама" бришу се.

У члану 132. после речи: „безбедност" зарез и реч:
„политичке" бришу се.
Члан 39.
У члану 133. став 2. брише се.

Члан 26.

Члан 40.

У члану 79. став З, на крају, додаје се нова реченица,
која гласи: „Када врши ове послове - Савезни секретаријат за народну одбрану поступа као Штаб врховне команде оружаних снага.".

У члану 138. став 2. после речи: „борбеним средствима" додају се речи: „и прдписује стандарде за њихово безбедно чување, складиштење и наменско располагање".

Члан 27.
У члану 82. став I. тачка I. после речи: „за одбрану
земље" додају се зарез и речи: „као и вршење послова војне обавезе".
Члан 28.
У члану 88. став 2. брише се.
Ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.
Члан 29.
- У члану 94. ст. 2. и 3. бришу се.
Члан 30.
У члану 102. став 2. мења се и гласи:
„Територијална одбрана, као наменски део оружаних
снага, организује се у општини, аутономној покрајини, републици и другој друштвено-политичкој заједници.".
Члан 31.
У члану 106, став 1. тач. I. до 3. мењају се и гласе:
„l) утврђује планове развоја оружаних снага;
2) утврђује организацију оружаних снага и формацију
ЈНА;
3) утврђује систем руковођења и командовања
оружаним снагама у складу са одредбама овог закона;".
Тачка 12. мења се и. гласи:
„12) именује и разрешава дужности команданта територијалне одбране републике, односно команданта територијалне одбране аутономне покрајине, по прибављеном
мишљењу председника, односно председништвa републике;".
Члан 32.
Члан 109. брише се.
Члан 33.
У члану l i l . став 2. брише се.
Члан 34.
Чл. 114. и 115. бришу се.
Члан 35.
У члану 118. став 3. после речи: „СФРЈ" додају се зарез и речи: „водећи рачуна о што сразмернијој заступљен
ности народа и народности".
Члан 36.
У члану 121. став I. тачка l, речи: „утврђују и" бришу
се.
Члан 37.
У члану 122. после става I. додаје се нови став 2, који
гласи:

Члан 41.
У члану 145. став 2. мења се и гласи:
„Електропривредна и водопривредна предузећа и
друге организације и заједнице које користе хидросистеме
дужне су да обезбеде благовремено-обавештавање и узбуњивање становништва, укључујући се у системе за узбуњивање друштвено-политичких заједница на угроженим подручјима и да својим средствима учествују у доградњи и
одржавању тих система.".
Члан 42.
У члану 156. став 2. мења се и гласи:
„Организације и органи који управљају стамбеним,
пословним, јавним и другим зградама и објектима обезбеђују средства и опрему за потребе колективне заштите у
тим зградама и објектима.".
У ставу 3. речи: „основне и друге организације удруженог рада, радне заједнице и друге самоуправне организације и заједнице" замењују се речима: „предузећа и
друге организације и заједнице".
Члан 43.
У члану 163. став 3. речи: „комуналне, грађевинске и
друге организације удруженог рада" замењују се речима:
„комунална и грађевинска предузећа и друге организације
и заједнице".
Члан 44.
Члан 164. мења се и гласи:
„Јединице цивилне заштите намењене су за заштиту
и спасавање људи и материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних и других несрећа и других
опасности у миру и рату првенствено у предузећу и другој
организацији и заједници, месној заједници и друштвено-политичкој заједници који су их образовали.".
Члан 45.
У члану 165. додају се ст. 2. и З, који гласе:
„Ради извршавања послова и задатака из става l,
овог члана који захтевају ангажовање органа или средстава из две републике или више република и за извршавање
међународи!^ обавеза СФРЈ у области цивилне заштите
образује се Савезни штаб цивилне заштите.
Састав и рад Савезног штаба цивилне заштите прописује Савезно извршно веће.".
Члан 46.
У члану 167. став 4. речи: „друштвено-политичке организације" бришу се.
Члан 47.
У члану 169. став 3. мења се и гласи:
„Обука омладине за огпитенародну одбрану, у смислу
ст. I. и 2. овог члана, организује се и спроводи у складу са
јединственим основама планова и програма које утврђује
савезни секретар за народну одбрану.".
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Члан 48.

У члану 171. став I. речи: „Основне и друге организације удруженог рада и друге самоуправне организације и
заједнице, друштвено-политичке и друге друштвене организације" замењују се речима: „Предузећа и друге организације и заједнице".
Члан 49.
У члану 172. ст^в I. речи: „које се утврђују у складу са
договором закљученим између Савезног секретаријата за
народну одбрану и надлежних- органа република и аутономних покрајина" замењују се речима: „које утврђује Савезно извршно веће".
Члан 50.
У члану 175. став I. речи: „самоуправне организације
и заједнице, друштвено-политичке и друге друштвене организације" замењују се речима: „предузећа и друге организације и заједнице".
Члан 51.
У члану 177. став 2. речи: „друштвено-политичких и
других друштвених организација и самоуправи!^ организација" замењују се речима: „предузећа и других организација".
(
Члан 52. i
У члану 185. став I. речи: „оне основне и друге организације удруженог рада, друге самоуправне организације" замењују се речима: „она предузећа, друге организације".
Члан 53.
У члану 191. став I. речи: „друштвено-политичких и
других-друштвених организација и самоуправи!^ организацијама и заједницама" замењују се речима: „предузећа и
других организација и заједница и друштвених организација".
У ставу 2. тачка 2. речи: „организације удруженог рада" замењују се речју: „предузећа".
Члан 54.

Члан 58.
Члан 203. мења се и гласи
:
„Планови развоја општенародне одбране и планови
одбране морају бити усклађени. Ти планови се доносе по
јединственој методологија! чије основе утврђује Савезно
извршно веће.
Планови одбране друшгвено-политичких заједница
морају бити усклађени међусобно и са планом одбране федерације.
Субјекти планирања општенародне одбране дузкни су
да редовно ажурирају своје планове у складу са насталим
променама.".
Члан 59.
Члан 204. брише се.
Члан 60.
Члан 205. брише се.
Члан 61.
У члану 206. став I. речи: „самоуправне организације
и заједнице" за.мењују се речима: „предузећа и друге организације и заједнице".
Став 2. мења се и гласи:
„Савезно извршно веће, на предлог надлежног савезног органа управе, одређује предузећа и 'друге,организације и заједнице који су од посебног значаја за опшгенародну
одбрану са становишта функција и надлежности федерације.".
После става 2. додају се нови ст. З, до 5, који гласе:
„Извршни органи осталих друштвено-политичких заједница одређују предузећа и друге облике организовања
који су од посебног значаја за општенародну одбрану са
становишта функције и надлежности сваке друштвено-полигичке заједнице.
-У акту којим се одређују предузећа и други облици
организовања који су Од посебног значаја за општенародну одбрану, регулишу се обавезе и начин утврђивања задатака, делатности у рату и приоритет обезбеђења далеких,
материјалних и других услова потребних за рад у рату.
Савезно извршно веће прописаће јединствене критеријуме за одређивање предузећа и других облика организовања који су од посебног значаја за опттенар^дну одбрану.".

У члану 195. став 3. реч: „армија" замењује се речима: „војних области".
Члан 55.
Члан 200. брише се.
Члан 56.
Члан 201. мења се и гласи:
„Одлуком надлежног органа друштвено-политичке
заједнице одређује се која предузећа и друге организације
и заједнице у области привреде и друштвених делатности,
чија је основна делатност у функцији развоја општенародне одбране, раде своје планове развоја, као саставне делове планова развоја општенародне одбране те друштвено-политичке заједнице.".
Члан 57.
Члан 202. мења се и гласи:
„Друштвено^политичке заједнице, предузећа која
обављају делатност у оквиру јединственог технолошког
система од посебног интереса за целу земљу, као и предузећа и друге организације и заједнице за које је одлуко,м
надлежног органа друштвенодполитичке заједнице одређено да су од посебног значаја за општенародну одбрану,
припремају и доносе у миру планове одбране, којима утврђују свој рад, функционисање и развој у непосредној
ратној опасности и у рагу.
У плановима одбране друштвено-политичке заједнице утврђују се задаци и обавезе предузећима и другим субјектима општенародне одбране у случају рата и непосредне ратне опасности.".
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Члан 62.
Члан 207. брише се.
Члан 63.
Члан 209. мења се и гласи:
„Предузећа и друге организације и заједнице финансирају из сопствених извора задатке општенародне одбране који су утврђени као њихова права и обавезе.
Друштвено-политичка заједница финансира из буцета своје задатке и обавезе општенародне одбране и задатке које поставља предузећима и другим организацијама и
заједницама у делу који превазилази обим њихових припрема.".
Члан 64.
У члану 211. став 3. после речи: „заједница" зарез и
речи: „као и општим актима самоуправних интересних заједница" бришу се.
Члан 65.
У члану 213. став I. уводна реченица мења се и гласи:
„Новчаном казном од 4.500,00 до 45.000,00 динара
казниће се за прекршај предузеће, односно друга организација или заједн.ица или друго правно лице:''.
Тачка 13. брише če.
Тач. 14. до 21. постају тач. 13. до 20.
У тачки 22, која постаје тачка 21, речи: „ст. I. и 3" замењују се речима: „став I".
Тач. 23. до 32. постају тач. 22. до 31.
Став 2. мења се и гласи: -
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„За прекршај из става I. овог члана казниће се новчаном казном од 2.500,00 до 10.000,00 динара и одговорно
лице у предузећу, односно другој организацији или заједници или другом правном лицу.".
Члан 66.
У члану 214. став I. уводна реченица мења се и гласи:
„Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара
казниће се за прекршај предузеће, односно друга организација или заједница или друго правно лице:".
Став 2. мења се и гласи:
„За прекршај из става I. овог члана казниће се новчаном казном од 1.000,00 до 10.000,00 динара и одговорно
лице у предузећу, односно другој организацији или заједници или другом правном лицу.".
Члан 67.
У члану 215. став. I. број: „3.000" замењује се бројем:
„1.000,00", a број: „20.000" - бројем: „10.000,00".

1

Члан 68.
У члану 216. став I. број: „10.000" замењује се бројем:
„4.500,(?О", a број: „100.000" - бројем: „45.000,00".
У ставу 2. број: „5.000" замењује се бројем: „2.500,00",
a број: „20.000" - бројем: „10.000,00".
Члан 69.
У члану 217. став I. број: „5.000" замењује се бројем:
„2.500,00", a број: „50.000" - бројем: „25.000,00".
Члан 70.
У члану 218. став I. број: „2.000" замењује се бројем:
„1.000,00", a број: „20.000" - бројем: „10.000,00".
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- из Социјалистичке Републике Црне Pope, др Бранко
Костић;
- из Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине, Југослав Костић;
- из Социјалистичке Аутономне Покрајине Косово,
Сејдо Бајрамовић.
2. Објављује се да Председништво Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије сачињавају:
- из Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине,
Богић Богићевић;
- из Социјалистичке Републике Македоније др Васил
Тупурковски;
- из Социјалистичке Републике Словеније, др Јанез
Дрновшек;
- из Социјалистичке Републике Србије, др Борисав
Јовић;
- из Социјалистичке Републике Хрватске, Стјепан
Месић;
- из Социјалистичке Републике Црне Горе, др Бранко
Костић;
- из Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине, Југослав Костић;
- из Социјалистичке Аутономне Покрајине Косово,
Сејдо Бајрамовић.
Скупштина СФРЈ
АС бр. 1383
16. маја 1991. године
Београд

Председник
Скупштине СФРЈ,
др Слободан Глигоријевић,
с. р.

Председник
Председник
Већа република и покрајина,
Савезног већа,
др Миран Мејак, с. р.
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

Члан 71.
У члану 219. број: „1.000"' замењује се бројем:
„500,00", a број: „5.000" - бројем: „2.500,00".
Члан 72.
У члану 220. став I. број: „2.000" замењује се бројем:
„1.000,00", a број: „20.000" - бројем: „10.000,00".

САДРЖАЈ:
Страна

Члан 73.

391. Закон о измени Закона о прекршајима којима
се повређују савезни прописи
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-
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Члан 74.

393. Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку
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Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".
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395. Закон о изменама и допунама Закона о организацији и делокругу савезних органа управе и
савезних организација

590

На основу члана 322. став I. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Скупштина СФРЈ, на
заједничкој седници Савезног већа и Већа република и покрајина од 16. маја 1991. године, донела је
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397. Закон о изменама и допунама Закона о Савезној тржишној инспекцији
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398. Закон о изменама и допунама Закона о општенародној одбрани
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399. Одлука о проглашењу избора и објављивању
састава Председништва Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
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Предузећа и друге организације и заједнице, месне заједнице, друштвене организације и друштвено-политичке
заједнице морају своју организацију и деловање ускладити
с овим законом у року од шест месеци од дана његовог
ступања на снагу.

399.

О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРА И ОБЈАВЉИВАЊУ САСТАВА ПРЕДСЕДНИШТВА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
I. Проглашава се да су за члана Председништва Социјалистичке Федеративне Републике Југославије изабрани:

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.

