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УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
ТАРИФНОГ БРОЈА 27. СТАВ 2, ТАРИФЕ НАКНАДА ЗА 
ЈАВНО ИЗВОЂЕЊЕ И САОПШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ 

МУЗИЧКИХ ДЕЛА 
1. Удружење локалних средстава информисања Ре-

публике Хрватске покренуло је пред Уставним судом Ју-
гославије поступак за оцењивање супротности одредбе Та-
рифног броја 27. став 2. Тарифе накнада за јавно извођење 
и саопштавање јавности музичких дела, која је саставни 
део Правилника о накнадама за јавно извођење и саоп-
штавам^ јавности музичких дела („Службени лист СФРЈ", 
бр. 71/88 и 36/89), са Законом о ауторском праву 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 19/78, 24/86 и 21/90). 

Покретач поступка сматра да Савез организација 
композитора Југославије није имао овлашћење у Закону о 
ауторском праву да утврди обавезу локалних радио-ста-
ница на плаћање накнаде за јавно извођење музичких дела 
према укупном приходу који ове организације остварују 
својом комерцијалном делатношћу и тиме ове организа-
ције доводе у ^равноправан положај према радио-стани-
цама које се финансирају из претплате слушалаца и буџе-
та друштвено-политичких заједница и ову накнаду плаћа-
ју по уговору закљученом између тих радио-станица и уд-
ружења композитора. Због тога сматра да је оспорена од-
редба у супротности са одредбом члана 91a. Закона о ау-
торском праву. 

Савез организација композитора Југославије дао је 
одговор на предлог покретача поступка у коме је наведено 
да се по Закону о ауторском праву накнада утврђује и пре-
ма материјалној користи која се остварује коришћењем 
музичких дела. 

2. Оспореном одредбом Тарифног броја 27. став 2. Та-
рифе накнада за јавно извођење и саопштавање јавности 
музичких дела било је прописано да локалне радио-стани-
це, поред месечне накнаде према трајању емисије у неде-
љи, плаћају још 4% од укупног бруто-прихода оствареног, 
од пропаганде, реклама, музичких жеља и слично. 

У току поступка пред Уставним судом Југославије 
донесен је Правилник о јавном извођењу и саопштавању 
јавности музичких дела, са Тарифом накнада за јавно из-
вођење и саопштавање јавности музичких дела („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 74/89), на основу којег је престао да 
важи наведени правилник са Тарифом. Одредба Тарифног 
броја 27. став 2. и сада важеће тарифе садржи исто решење 
које је било садржано у оспореној одредби. 

3. Одредбом члана 251. став 2. Устава СФРЈ утврђено 
је да су на јединственом југословенском тржишту радни 
људи и организације удруженог рада равноправни у обав-
љању делатности и стицању дохотка,, на основу деловања 
законитости тржишта и друштвеног усмеравања привред-
ног и друштвеног развоја и усклађивања односа на том 
тржишту. 

Одредбом члана 91a. Закона о ауторском праву про-
писано је да, ако за извођење књижевних и музичких не-
сценских дела није закључен ауторски уговор или угово-
ром није утврђена висина накнаде, организације аутора 

могу остваривати накнаду за ауторе тих дела у висини ко-
ју су те организације утврдиле општим актом. , 

По оцени Уставног суда Југославије, оспореном од-
редбом нису нити су могле бити доведене у неравнопра-
ван положај локалне радио-станице у односу на матичне 
радио-станице република и покрајина, као и друге радио-
-станице које се финансирају из претплате или буџета, јер 
ове две врсте радних организација не послују под истим 
условима на јединственом југословенском тржишту и не 
стичу доходак под истим условима. 

Уставни суд Југославије сматра да оспорена одредба 
није у супротности са одредбом члана 91a. Закона о аутор-
ском праву и да је Савез организација композитора Југос-
лавије могао општим актом прописати обавезу плаћања 
накнаде за коришћење музичких дела из бруто-прихода 
локалне радио-станице, због тога што ове радио-станице, 
обављањем комерцијалних делатности, остварују посебан 
приход на који знатно утиче и музички део програма, a 
према одредби члана 57. став 2. Закона о ауторском праву 
приликом одређивања накнаде за коришћење ауторског 
дела узима се у обзир, између осталог, и материјална ко-
рист коју друга уговорна страна постиже коришћењем де-
ла. 

Због свега наведеног, Уставни суд Југославије је оце-
нио да одредба Тарифног броја 27. став 2. Тарифе накнада 
за јавно извођење и саопштавање јавности музичких д^ла 
у време свог важења није била несагласна са Уставом 
СФРЈ нити у супротности са одредбама члана 91a. Закона 
о ауторском праву. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 6. марта 1991. године, донео је 

О д л у к у 
Одбија се предлог да се утврди да је одредба Тариф-

ног броја 27. став 2. Тарифе накнада за јавно извођење и 
саопштавање јавности музичких дела („Службени лист 
СФРЈ", бр. 71/88 и 36/89) у време свог важења била несаг-
ласна са Уставом СФРЈ и у супротности са Законом о ау-
торском праву. 

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

ву: председник Уставног суда Милован Бузаџић и судије -
Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др 
Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Димче Коза-
ров, др Иван Кристан, Вељко Марковић, Радко Мочивник, 
Пјетер Коља и Душан Ружић. 

Il У-број 60/89 Председник 
6. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

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

ЧЛАНА 2а. ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ ПОРЕЗУ НА 
ПРОМЕТ 

I. Уставни суд Југославије, Решењем 1У-број 16/1-91 
од 19. марта 1991. године, покренуо је поступак за оцењи-
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вање уставности одредаба члана 2а. Закона о посебном по-
резу на промет („Урадни лист СР Словеније", бр. 24/88 и 
39/89 и „Урадни лист Републике Словеније", бр. 37/90 и 
44/90) и њихове супротности са Законом о привременим 
мерама о порезу на промет производа и услуга („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 4/91). 

2. Одредбама члана 2а. Закона о посебном порезу на 
промет прописано је да се не сматра прометом на који се 
плаћа основни порез на промет, као приход федерације, 
продаја одређених производа грађанима који самостално 
обављају привредну делатност и земљорадницима. 

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 
појединачног акта или радње која је предузета на основу 
закона, другог прописа или општег акта органа друштве-
но-политичке заједнице или самоуправног општег акта чи-
ја 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 обуставу 
извршења појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову члана 2а. Закона о посебном порезу на промет. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 19. марта 1991. године, донео је 

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

предузетих на основу члана 2а. Закона о посебном порезу 
на промет („Урадни лист СР Словеније", бр. 24/88 и 39/89 
и ,,У радни лист Републике Словеније", бр. 37/90 и 44/90) у 
делу који се односи на ослобађање од плаћања основног 
пореза на промет. 

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

I У број 16/1-91 Председник 
19. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ТАЧКЕ II СТАВ 
2. ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Одлуке о издавању обвезница Републике 
Хрватске („Народне новине" - службени лист Републике 
Хрватске, бр. 6/91). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката и радњи преду-
зетих на основу наведене одлуке, наводећи да се извршава-
њем тих аката и радњи располаже средствима која су из-
ворни приход федерације и тиме умањују средства буџета 
федерације, услед чега настају неотклоњиве штетне после-
дице по финансирање Уставом СФРЈ утврђених функција 
федерације. 

2. Одлуком о издавању обвезница Републике Хрват-
ске прописано је да Република издаје обвезнице до износа 
од 2.500.000.000,00 динара предузећима са седиштем у Ре-
публици Хрватској, a која имају неизмирена истраживања 
од федерације за 1991. годину по основу подстицаја изво-
за, регреса дела камате за приоритетне намене у пољоп-
ривреди, регреса цена вештачког гнојива и средстава за за-
штиту биља и сортног семена и за покриће курсних разли-
ка по одређеним иностраним кредитима, a да та предузећа 
уступају Републици Хрватској своја потраживања од феде-
рације у износу примљених обвезница, која ће Република 
наплатити из прихода остварених у Републици Хрватској, 
a који припадају федерацији, 

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 
појединачног акта или радње која је предузета на основу 
закона, другог прописа или општег акта органа друштве-
но-политичке заједнице или самоуправног општег акта чи-
ја 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 нареди обуставу из-
вршења појединачних аката и радњи предузетих на основу 
тачке II став 2. Одлуке о издавању обвезница Републике 
Хрватске. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 20. марта 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
1. Обуставља се извршење појединачних аката и рад-

њи предузетих на основу тачке II став 2. Одлуке о издава-
њу обвезница Републике Хрватске („Народне новине" -
службени лист Републике Хрватске, бр. 6/91). 

2. Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Народним новинама" - службеном листу Републике 
Хрватске. 

Il У број 38/91 Председник 
20. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНА АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА ЗА-
КОНА О ИСПЛАТИ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА У ОДРЕЂЕ-
НИМ ДЕЛАТНОСТИМА ДО ЗАКЉУЧЕЊА КОЛЕК-

ТИВНИХ УГОВОРА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
редаба Закона о исплати личних доходака у одређеним де-
латностима до закључења колективних уговора („Службе-
ни гласник Републике Србије", бр. 6/90) са одредбама За-
кона о исплати личних доходака, средстава за непосредну 
заједничку потрошњу и средстава за исхрану радника у 
току рада („Службени лист СФРЈ", бр. 37/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди обуставу извршења појединачних ака-
та и радњи предузетих на основу наведеног републичког 
закона, јер сматра да би њиховим извршењем могло доћи 
до исплате средстава за личне дохотке у већем износу од 
утврђеног наведеним савезним законом, услед чега могу 
настати штетне последице. 

2. 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 
појединачног акта или радње која је предузета на основу 
закона, другог прописа или општег акта органа друштве-
но-политичке заједнице или самоуправног општег акта чи-
ја 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 обуставу 
извршења појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову Закона о исплати личних доходака у одређеним де-
латностима до доношења колективних уговора, у делу ко-
јим се обрачунавају и исплаћују средства за личне дохотке 
радника преко износа утврђеног Законом о исплати лич-
них доходака, средстава за непосредну заједничку по-
трошњу и средстава за исхрану радника у току рада. 

3. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 20. марта 1991. године, донео је 



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

предузетих на основу Закона о исплати личних доходака у 
одређеним делатностима до закључења колективних уго-
вора („Службени гласник Републике Србије", бр. 6/90), у 
делу којим се обрачунава и исплаћује део средстава за лич-
не дохотке радника преко износа утврђеног Законом о ис-
плати личних доходака, средстава за непосредну заједнич-
ку потрошњу и средстава за исхрану радника у току рада 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/90). 

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

I У број 131 /1 -90 Председник 
20. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

У К А З И 

На основу члана 315. тачка 5. Устава Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУ-
НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕ-
ПУБЛИЦИ БОЦУ АНИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗ ВАН-
РЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОС-

ЛАВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ БОЦУ АНИ 

I 
Опозива се 
Литвиновић Душан са дужности изванредног и опу-

номоћеног амбасадора Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије у Републици Боцуани. 

II 
Поставља се 
Кораћ Љубиша, изванредни и опуномоћени амбаса-

дор Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у 
Републици Зимбабве, за изванредног и опуномоћеног ам-
басадора Социјалистичке Федеративне Републике Југосла-
вије у Републици Боцуани са седиштем у Харареу. 

Ili 
Савезни секретар за иностране послове извршиће 

овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У бр. 3 Председник 
4. фебруара 1991. године Председништва СФРЈ, 
Београд др Борисав Јовић, с. р. 

На основу члана 315. тачка 5. Устава Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУ-
НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У САВЕ-
ЗУ СОВЈЕТСКИХ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУБЛИКА 
И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМО-
ЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРА-
ТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У САВЕЗУ СОВ-

ЈЕТСКИХ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУБЛИКА 

I 
Опозива ce 
Вереш Милан са дужности изванредног и опуномоће-

ног амбасадора Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије у Савезу Совјетских Социјалистичке Репуб-
лика, 

II 
Поставља се 
Руњић др Анђелко, досадашњи председник Сабора 

Републике Хрватске, за изванредног и спуномоћеног ам-
басадора Социјалистичке Федеративне Републике Југосла-
вије у Савезу Совјетских Социјалистичких Република. 

Ili 
Савезни секретар за иностране послове извршиће 

овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У бр. 6 Председник 
12. фебруара 1991. године Председништва СФРЈ, 
Београд др Борисав Јовић, с. р. 

Иа основу члана 315. тачка 5. Устава Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ l i ОПУ-
Н О М О Ћ И О ! " АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У КРА-
ЉЕВИНИ СВАЗИЛЕНД И Č) ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАН-
РЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОС-

ЛАВИЈЕ У КРАЉЕВИНИ СВАЗИЛЕНД 

I 
Опозива се 
Мојсов Андон са дужности иззанредног и опуномоће-

ног амбасадора Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије у Краљевини Свазиленд. 

II 
Поставља се 
Лекић Миодраг, изванредни и опуномоћени амбаса-

дор Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у 
Републици Мозамбик, за изванредног и опуномоћеног ам-
басадора Социјалистичке Федеративне Републике Југосла-
вије у Краљевини Свазиленд, са седиштем у Мапуту. 

HI 
Савезни секретар за иностране послове извршиће 

овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У бр. IO Председник 
26. фебруара 1991. године Председништва СФРЈ, 
Београд др Борисав Јовић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

Одлука о оцењивању уставности и законитости Та-
рифног броја 27. став. 2. Тарифе накнада за јав-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак. 19. април 1991. Број 27 - Страна 511 



Страна 512 - Број 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 19. април 1991. 

Страна 
но извођење и саопштавање јавности музичких 
дела 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба члана 
2а. Закона о посебном порезу на промет 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу тачке II став 2. 

509 

509 

Страна 
Одлуке о издавању обвезница Републике 
Хрватске 510 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба Закона о 
исплати личних доходака у одређеним делат-
ностима до закључења колективних уговора — 510 

Укази 511 

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. 


