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6 1 3 . 
На основу члана 54. став 2. Закона о заштити прона-

лазак, техничких унапређења и знакова разликовања 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/81, 3/90 и 20/90), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ПОСЕБНИХ ТРОШКОВА ПОСТУПКА И 
ТРОШКОВА ЗА ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ УС-

ЛУГА САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА ПАТЕНТЕ 

1. Подносилац пријаве патента, односно носилац пра-
ва на патент, жиг, модел или узорак дужан је да плати 
трошкове објављивања: 

1) података о пријави патената и признатом патенту; 
2) података о признатом жигу, моделу или узорку; 
3) патентног списа; 
4) података из регистра које води Савезни завод за 

патенте. 
2. Овлашћени корисник заштићене ознаке порекла 

производа дужан је да плати трошкове објављивања пода-
така о заштићеној ознаци порекла производа и података о 
овлашћеном кориснику те ознаке. 

3. Лице које се бави заступањем у поступку заштите 
проналазак и знакова разликовања дужно је да плати на-
кнаду за полагање посебног стручног испита из области 
која се уређују Законом о заштити проналазак, техничких 
унапређења и знакова разликовања. 

4. Лице које захтева пружање информационих услуга 
Завода дужно је да плати трошкове за њихово пружање. 

Под информационим услугама, у складу с овом одлу-
ком, подразумева се издавање стручних публикација Заво-
да, стручних упутстава о начину састављања и подношења 
пријава патената, жигова, модела и узорака, образаца, из-
вода из регистра заступника, копија патентног списа, ин-
формација са микрооблика и објава огласа у службеном 
гласилу Завода. 

5. Трошкови из тач. I. до 4. ове одлуке плаћају се у ви-
сини утврђеној Тарифом посебних трошкова поступка и 
трошкова за пружање информационих услуга, која је од-
штампана уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

6. Средства на име трошкова из тачке 5. ове одлуке 
уплаћују се на рачун Савезног завода за патенте при под-
ношењу захтева или у року од 15 дана од дана пријема за-
кључка да се трошкови плате. 

Средства са рачуна из става I. ове тачке уплаћују се у 
корист буџета федерације. 

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о посебним трошковима поступка за стица-
ње и одржавање у важности права којима се штите прона-
ласци и знаци разликовања („Службени лист СФРЈ", бр. 
12/82, 42/84, 62/85, 21/87, 79/87, 72/88 и 48/89). 

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Т А Р И Ф А 

ПОСЕБНИХ ТРОШКОВА ПОСТУПКА 
И ТРОШКОВА ЗА ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ 

УСЛУГА 

Tap. број I. 
За објаву података о пријави патента и призна-
том патенту, подносилац пријаве, односно но-
силац права на патент, дужан је да плати 

Tap. број 2. 
За објаву признатог жига подносилац пријаве 
жига, дужан је да плати 
Ако списак производа и услуга садржи више од 
три класе међународа класификације, поред 
трошкова из става I. овог тарифног броја, под-
носилац пријаве дужан је да плати за сваку кла-
су преко треће класе 

Tap. број 3 

За објаву признатог модела или узорка,(подно-
силац пријаве дужан је да плати за сваки облик 
тела, односно слику 

Tap. број 4. 
За објаву података о заштићеној ознаци порек-
ла производа, подносилац предлога за установ-
љење дужан је да плати -
За објаву података о овлашћеном кориснику оз-
наке порекла производа, овлашћени корисник 
дужан je до!плата 

Tap. броЈЗТ 
За штампање патентног списа, носилац патента 
дужан је да плати за Једну 
страну глатког слога " 
за једну страну цртежа  
Tap. број 6. 

За објаву промена података из регистра које во-
ди Завод, подносилац захтева за упис дужан је 
да пЈвати 

Динара 

750,00 

1.000,00 

300,00 

750,00 

5000,00 

2000,00 

200,00 
150 ,00 

300,00 -

Е.п. бр. 251 
31. јула 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

Tap. број l , 
За полагање посебног стручног испита за лица 
која се-баве заступањем у поступку заштите 
проналазак и знакова разликовања, кандидат 
је дужан да плати 5.000,00 
За полагање поправног испита, кандидат из 
става I. овог тар. броја дужан је да плати 2.500,00 

Tap. број 8. 
I. За публикације Завода: „  
„ПАТЕНТНИ ГЛАСНИК" - један примерак 300,00 
„ПАТЕНТНИ СПИС" - I страна дин. 10,00 
„МЕЂУНАРОДИA КЛАСИФИКАЦИЈА ПА-
ТЕНАТА": 
Секција A - „Текуће животне потребе" 350,00 
Секција Б - „Обрада и прерада; саобраћај и 
транспорт" 900,00 
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Секција Ц - „Хемија и м е т а л у р г а " 550,00 
Секција Д - „Текстил и папир" 150,00 
к а д и ј а : Б —^Грађевинарство и рударство" 200,00 

- „Машинство; осветљење; грејање; 
наоружање и минирање" 500,00 
Секција Г - „Физика" 400,00 
Секција X - „Електротехника" 350,00 
Упутство за коришћење МКП 70,00 
2. Упутство о начину састављања и подношења 
пријаве патента, жига, модела и узорка и упут-
ство о међународној заштити жигова 20,00 
3. Обрасци које издаје Завод 10,00 
4. Извод из регистра заступника 10,00 

Tap: број 9. 

За копију патентног списа - по страни 7,00 

Tap. број IO. 

За информације са микрооблика - по страни ^ 20,00 

Tap. број 11. За објаву огласа у службеном гласилу Завода, 
по 1/16 страна 500,00. 

614. 
На основу члана 52. тачка 2. Закона о заштити живо-

тиња од заразних болести које угрожавају целу земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 43/86 и 53/91), савезни секре-
тар за пољопривреду доноси 

Н А Р Е Д Б У 
О ЗАБРАНИ УВОЗА У СОЦИЈАЛИСТИЧКУ ФЕДЕРА-
ТИВНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ И ПРОВОЗА 
ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРА-
ТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПОШИЉКИ 
ПАПКАРА И ПРОИЗВОДА И СИРОВИНА ПОРЕК-

ЛОМ ОД ПАПКАРА ИЗ РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ 

1. Ради спречавања уношења у Социјалистичку Феде-
ративну Републику Југославију заразне болести слинавке 
и шапа, забрањује се увоз у Социјалистичку Федеративну 
Републику Југославију и провоз преко територије Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије пошиљки 
папкара и производа и сировина пореклом од папкара из 
Републике Бугарске, и то из дистрикта Yambol. 

2. Дозвољава се увоз и провоз термички обрађених 
производа и сировина пореклом од папкара из дистрикта 
YomboI ако овлашћени ветеринар Републике Бугарске сво-
јим цертификатом потврди да су наведене пошиљке трети-
ране поступком који уништава вирусе слинавке и шапа. 

3. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 1/0-06-042/004 Савезни секретар за 
5. августа 1991. године пољопривреду, 
Београд др Стево Мирјанић, с. р. 

615. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(,,Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СТАН-

ДАРДА ЗА ОКРУГЛЕ ЦЕВИ ОД АЛУМИНИЈУМА 

, Члан I. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

-гваже југословенски стандарди, који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Округле цеви од алуминијума -
пресоване. Облик и мере JUS С.CS.030 

2) Округле цеви од алуминијума - ву-
чене. Облик и мере JUS С.С5.031 
донесени Решењем о југословенским стандардима за алу-
минијум и алуминијума^ легуре („Службени лист СФРЈ", 
бр. 2/66). 

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

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/65 Директор 
21. јуна 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

616. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА К О С О В -

СКА ПОСТРОЈЕЊА 

Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за котловска постројења, који имају следеће називе 
и ознаке: 

1) Котловска постројења. Подела 
парних и водоводних котлова JUS М.Е2.022 

2) Котловска постројења. Парни и 
вреловодни котлови. Обележавање — — JUS М.Е2.023. 

Члан 2. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
обавезни су у целини, a примењиваће се на котловска по-
стројења која се произведу, односно увезу од дана ступања 
на снагу овог правилника. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/67 Директор 
21. јуна 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

617. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА СТАКЛЕ-

НЕ БОЦЕ 
Члан I. 

Овим правилником прописују се југословен^и стан-
дарди за стаклене боце, који имају следеће називе и озна-
ке: 

1) Стаклене боце. Боце за вино типа 
„бордо" 0,75 I. Услови квалитета JUS В.Е6.027 

2) Стаклене боце. Боце за вино типа 
„бутеља" 0,75 I. Услови квалитета — — JUS В.Е6.028. 
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Члан 2. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

619. 
На основу члана 80. Закона о стандћрдизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

обавезни су у целини, a примењиваће се на стаклене боце 
које се произведу, односно увезу од дана ступања на снагу 
овог правилника. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/68 
21. јуна 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизације, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

618. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА СТОМА-

ТОЛОШКЕ МАТЕРИЈАЛЕ 

Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за стоматолошке материјале, који имају следеће на-
зиве и ознаке: 

1) Стоматолошки материјали. Цинк-
-фосфатни цемент JUS Н.Н2.817 

2) Стоматолошки материјали. Легу-
ре злата за ливење JUS Н.Н2.829. 

Члан 2. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
обавезни су у целини, a примењиваће се на стоматолошке 
материјале који се произведу, односно увезу од дана сту-
пања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје ла 
важи југословенски стандард који има следећи назив и оз-
наку: 

Санитетски материјал. Зубарски цин-
кфосфат-цемент JUSH.H2.817 
донесен Решењем о југословенс^им стандардима за сани-
тетски материјал за потребе зубарства („Службени лист 
СФРЈ", бр. 25/65). 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ОПШТУ МЕ-

ТОДУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА АРСЕНА 

Члан 1. 

Овим правилником прописује се југословенски стан-
дард за општу методу за одређивање садржаја арсена, који 
има следећи назив и ознаку: 

Општа метода за одређивање са-
држаја арсена. Фотометријска метода са 
сребро-диетилдитиокарбаматом JUS Н.В8.850. 

Члан 2. 

Југословенски стандард из члана I. овог правилника 
чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Примењивање југословенског стандарда из члана 1. 
овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/70 
21. јуна 1991. године 
Београд 

- Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

Бр. 15/01-149/69 
21. јуна 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

620. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА СИРОВО 

МАСЛИНОВО УЉЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за сирово маслиново уље, који има следећи назив и 
ознаку: 

Сирово маслиново уље („lampante") JUS Е.К2.030. 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Примењивана југословенског стандарда из члана I. 
овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи југословенски стандард који има следећи назив и оз-
наку: 

Сирово маслиново уље („lampante") JUS Е.К2.030 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти производње биљних уља и животињских уља и^^бти 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 43/62). 
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Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 
од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/71 
21. јуна 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

621. 
На основу члана 80. Закона o стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА САОБРАЋАЈ-

НО-ТЕХНИЧКУ ОПРЕМУ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

Члан I. 

Овим правилником прописује се југословенски стан-
дард за саобраћајно-техничку опрему јавних путева, који 
има следећи назив и ознаку: 

Саобраћајно-техничка опрема јавних путева. 
Смерокази JUS 2.S2.235. 

Члан 2. 

Југословенски стандард из члана I. овог правилника 
чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Југословенски стандард из члана I. овог правилника 
обавезан је у целини, a примењиваће се на саобраћајно-
-техничку опрему јавних путева од дана ступања на снагу 
овог правилника. ^ 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи југословенски стандард који има следећи назив и оз-
наку: 

Техничка опрема јавних путева. Сме-
рокази JUS Z.S2.235 
прописан Правилником о југословенским стандардима за 
техничку опрему јавних путева („Службени лист СФРЈ", 
бр. 19/82). 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 
од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/72 
21. јуна 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

622. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА РАС-

ХЛАДНА ПОСТ(РОЈЕЊА 

Члан I. 
()вим правилником прописују се југословенски стан-

дардима расхладна постројења, који имају следеће називе 
и ознаке: 

I) Расхладна постројења. Подаци за 
техничко упутство JUS М.Е7.108 

2) Расхладна постројења. Испитива-
ње непропусности JUS М.Е7.1 IO. 

Члан 2. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Југословенски стандард JUS М.Е7.108 из члана I. 
овог правилника обавезан је у целини, a примењиваће се 
на расхладна постројења која се произведу, односно увезу 
од дана ступања на снагу овог правилника. 

Примењивана југословенског стандарда JUS 
М.Е7.110 из члана I. овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи југословенски стандард који има следећи назив и оз-
наку: 

Расхладна постројења. Основна тех-
ничка правила безбедности. Упутства за 
руковање JUS М.Е7.108 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти технике хлађења („Службени лист СФРЈ", бр. 42/69). 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу по1 истеку два месеца 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01—149/73 
21. јуна 1991. године 
Београд 

623. 

Директор 
Савезног завода за 

стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

На основу члана 80. Закона о стандардизацији 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

К О Т Р Љ А Њ Е ЛЕЖАЈЕ 

Чла,н I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за котрљајне лежаје, који имају следеће називе и оз-
наке: 

1) Котрљајни лежаји. Аксијални јед-
носмерни и двосмерни лежаји. План 
спољних мера JUS М.С3.525 

2) Котрљајни лежаји. Ускочници и 
лежаји са жлебом за ускочиш:. Мере JUS М.С3.529 

3) Котрљајни лежаји. Колутни куг-
лични једноредни и дворедне лежаји — — JUS М.С3.701. 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Примењивана југословенских стандарда из члана I. 
овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

l) Котрљајни лежаји. План спољних 
мера аксијалних једносмерних и двосмер-
них лежаја — JUS М.С3.525 
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2) Котрљајни лежаји. Правила за 
проширење плана спољних мера аксијал-
них лежаја JUS М.С3.526 

донесени Решењем о југословенским стандардима за кот-
рљајне лежаје („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/63); 

3) Котрљајни лежаји. План спољних 
мера лежаја са жлебом за ускочник JUS М.С3.529 
донесен Решењем о југословенским стандардима за кот-
р љ а ј у лежаје („Службени лист СФРЈ", бр. 15/63); 

4) Делови за учвршћивање - укопни-
ци. Димензије JUS М.С3.530 
донесен Решењем о југословенским стандардима за кот-
р љ а ј у лежаје („Службени лист СФРЈ", бр. 11/65); 

5) Означавање и димензије котрљај-
них лежаја. Колутни куглични једноредни 
лежаји ТА, редова мера 11, 12, 13 и 14 - JUS М.С3.701 

6) Означавање и димензије котрљај-
них лежаја. Колутни кулгични дворедни 
лежаји TDC, редова мера 22,23 и 24 JUS М.С3.705 
донесени Решењем о југословенским стандардима за кот-
р љ а ј у лежаје („Службени лист СФРЈ", бр. 3/66). 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку тридесет да-
на од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/74 
21. јуна 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

624. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ПРОТИВЕКСПЛОЗИЈСКУ ЗАШТИТУ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди ̂ за противексплозијску заштиту, који имају следеће 
називе и ознаке: 

1) Противексплозијска заштита. Зоне 
опасних простора угрожених експлозив-
ним смешама гасова и пара JUS N.S8.007 

2) Противексплозијска заштита. Нат-
притисак. Електрични уређаји који 
садрже унутрашњи извор запаљивог гаса 
или паре JUS N.S8.602 

3) Противексплозијска заштита. На-
главце рударске светиљке — ; JUS N.S8.910. 

Члан 2. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
обавезни су у целини, a примењиваће се на противекспло-
зијску заштиту од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи југословенски стандард који има следећи назив и оз-
наку: 

Противексплозијска заштита. Зоне 
опасности простора угрожених експлозив-
и ! ^ смешама гасова и пара JUS N.S8.070 
прописан Правилником о југословенским стандардима за 
противексплозијску заштиту („Службени лист СФРЈ", бр. 
18/81). 

Члан 5. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи Решење о југословенском стандарду за наглавце ру-
дарске светиљке („Службени лист СФРЈ", бр. 30/71). 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку i e a месеца 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/75 
21. јуна 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за^ 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

625. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СТАН-

Д А ? Д А ЗА ТОЛЕРАНЦИЈЕ ДУЖИЦСКИХ МЕРА 

Члан I. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

l ) Толеранције дужинских мера. 
Преглед дозвољених налегања за општу 
употребу, у систему основне рупе, за мере 
до 500 min : JUS М.А 1.200 

џ 2) Толеранције дужинских мера. 
Преглед дозвољених налегања за општу 
употребу у систему основне осовине, за 
мере до 500 mm JUS М.А1.201 

3) Толеранције дужинских мера. 
Преглед дозвољених налегања за прециз-
ну механику и часовничарство, у систему 
основне рупе, за мере до 18 mm JUS М.А 1.202 

4) Толеранције дужинских мера. 
Преглед дозвољених налегања за прециз-
ну механику и часовничарство, у систему 
основне осовине, за мере до 18 mm JUS М.А 1.203 
донесени Решењем о југословенским стандардима из об-
ласти толеранција дужинских мера („Службени лист 
СФРЈ", бр. 27/68); 

5) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне рупе. Фамилије Нб за дозво-
љена налегања, за називне мере до 500 
mm JUS М.А 1.21 (ј 

6) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне рупе. Фамилија Н7 за дозво-
љена налегања, за називне мере до 500 
mm JUS М.А1.211 

l ) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне рупе. Фамилија Н8 за дозво-
љена налегања, за називне мере до 500 
min JUS М.А1.212 

8) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне рупе. Фамилија Н9 за дозво-
љена налегања, за називне мере до 500 
min JUSM.A1.213 

9) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне рупе. Фамилија Н!О и Н И 
за дозвољена налегања, за називне мере 
до 500 mm JUSM.A1.214 

10) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне рупе. Фамилија Н12 и Н13 
за дозвољена налегања, за називне мере 
до 500 mm JUS М.А!.216 

11) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне осовине. Фамилија h5 за до-
звољена налегања, за називне мере до 500 
nim JUS М.Al.220 
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12) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне осовине. Фамилија Иб за до-
звољена налегања, за називне мере до 500 
min JUS М.А 1.221 

ч r 13) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне осовине. Фамилије h8 за до-
звољена налегања, за називне мере до 500 
mm JUS М.А 1.223 

14) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне осовине. Фамилија h9 за до-
звољена налегања, за називне мере до 500 
т т ^ JUS М.Al.224 

15) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне осовине. Фамилија hlO и hi I 
за дозвољена налегања, за називне мере 
до 500 mm JUS М.А 1.225 

16) Зазори, односно преклопи у сис-
тему основне осовине. Фамилије h l2 и hl3 
за дозвољена налегања, за називне мере 
до 500 miri JUS М.А1.227 
донесени Решењем о југословенским стандардима за толе-
ранције дужинских мера („Службени лист СФРЈ", бр. 
55/69); 

17) Толеранције и налегања. Толе-
ранције положаја и правилности обртања. 
Дефиниције и примери мерења JUS М.А 1.241 

18) Толеранције и налегања. Толе-
рантне облика, положаја и правилности 
обртања. Бројчане вредности JUS М.А1.242 
донесени Решењем о југословенским стандардима за толе-
рантне дужинских мера („Службени лист СФРЈ", бр. 
26/71); 

19) Толеранције облика и положаја. 
Дефиниције и ознаке на цртежима. Скра-
ћени приказ JUS М.А 1.244 
донесен Решењем о југословенским стандардима из групе 
основних и општих стандарда („Службени лист СФРЈ", 
бр. 51/74). 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/77 
3. јула 1991. године 
Београд 

626. 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

На основу члана 99. Закона о заштити проналазака, 
техничких унапређења и знакова разликовања („Службени 
лист СФРЈ", бр. 34/81, 3 /90 и 20/90), по прибављеном 
мишљењу Савета Савезног завода за патенте, директор 
Савезног завода за патенте доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА 

Члан I. 

Овим правилником прописују се: покретање поступ-
ка за признање патента и упис пријаве патента у регистар 
пријава, депоновање микроорганизама за потребе патен-
тне заштите микробиолошких проналазак^, поступак ис-
питивања пријаве патента пре објаве, поступак потпуног 
испитивања пријаве патента, поступање у вези са допун-
ском и издвојеном пријаво.м патента, поступак издавања 
уверења о праву првенства, упис промена у регис+ре, по-
ступак по приговору на решење о усвајању захтева за при-

знање патента, поступак оглашавања ништавим решења о 
"Признању права на патент, исправљање грешака и скуп 

података који се објављују у службеном гласилу Савезног 
завода за патенте (у даљем тексту: Патентни гласник). 

I. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕН-
ТА И УПИС ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА У РЕГИСТАР 

ПРИЈАВА 

Члан 2. 

Поступак за признање патента покреће се подноше-
њем пријаве патента у четири примерка на једном од јези-
ка народа Југославије. 

Пријава патента може се поднети и на страном јези-
ку, с тим да се у року од два месеца од дана њеног подно-
шења преведе на један од језика народа Југославије. 

Пријава патента се, rio пријему, уписује у регистар 
пријава патената, a подносиоцу пријаве се издаје потврда 
о пријему пријаве. 

Члан 3. 

Пријава патента се подноси у писменој форми, непос-
редно или поштом. 

Пријава патента се може поднети и телефаксимилом, 
с тим да се у року од месец дана од дана њеног пријема 
Савезном заводу за патенте (у даљем тексту: Завод) доста-
ви у форми прописаној чланом 15. овог правилника. 

Члан 4. 

Пријава патента мора да садржи: 
1) захтев за признање патента; 
2) опис проналаска; 
3) патентни захтев (назначење шта је у проналаску 

ново и шта подносилац пријаве захтева да се заштити па-
тенто.м); 

4) кратак садржај суштине проналаска (апстракт); 
5) нацрт на који се позива опис и патентни захтев. 

Члан 5. 

Уз пријаву патента подноси се: 
1) пуномоћје, ако је пријава патента поднесена преко 

пуномоћника; 
2) потврда о излагању, односно уверење ако је за-

тражено право по основу излагања на изложби (сајму) ме-
ђународног карактера; 

3) оверен препис прве пријаве ако је затражено право 
првенства из члана 75. Закона о заштити проналазака, тех-
ничних унапређења и знакова разликовања (у даљем тек-
сту: Закон); 

4) доказ о уплати таксе за пријаву. 

Члан 6. 

Захтев за признање патента подноси се на обрасцу 
П-1, који је саставни део овог правилника и који садржи: 

1) назив проналаска, који мора јасно и сажето да из-
рази техничку суштину проналаска и не сме да садржи из-
мишљене или комерцијалне називе, жигове, имена, шифре, 
скраћенице уобичајене за поједине производе и сл; 

2) податке о подносиоцу пријаве: лично име (име и 
прези.ме), занимање и адреса ако је у питању физичко ли-
це, односно фирма, њено седиште и предмет пословања 
ако је у питању правно лице; 

3) податке о пуномоћник: лично име (име и презиме) 
и адреса ако је у питању физичко лице, односно фирма и 
њено седиште ако је у питању правно лице или назначење 
једног од подносилаца пријаве као заједничког представ-
ника ако постоји више подносилаца пријаве; 

4) податке о проналазачу: лично име (име и презиме) 
и адреса или изјава да проналазач не жели да буде назна-
чен у пријави; 

5) податке о праву првенства из члана 75. Закона: да-
ту.м, држава и број прве пријаве; 

6) датум затраженог права првенства по основу изла-
гања на изложби (сајму) међународног карактера; 

7) број првобитне пријаве, у случају издвојене прија-
ве^. 

8) број основне пријаве, односно основног патента, у 
случају допунске пријаве; 

9) податке о остали.м битним састојцима пријаве 
(број страница описа проналаска, број слика и патентних 
захтева) и прилозима уз пријаву (пуномоћје, препис прве 
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пријаве, потврда, односно уверење ако је затражено из-
ложбено право првенства и доказ о уплати таксе); 

10) потпис подносиоца пријаве или његовог пуномоћ-
н и к . 

Члан 7. 

Завод не проверава тачност података о проналазачу 
наведених у захтеву за признање патента. 

Ако подносилац пријаве није проналазач, или ако 
има више проналазача, Завод ће проналазачуудоставити 
копију захтева за признање патента у коме се он назначује 
као проналазач, са бројем пријаве патента и датумо.м под-
ношења. Достављање ове копије има карактер обавеште-
ња. 

Члан 8. 

Нетачни подаци о проналазачу могу се исправити са-
мо на основу захтева уз који је приложена изјава лица које 
је погрешно именовано као проналазач да је сагласно да 
се изврше потребне исправке. 

Ако захтев из става l, овог члана не подноси подно-
силац пријаве, односно носилац патента, уз захтев за ис-
правку прилаже се и изјава подносиоца пријаве, односно 
носиоца патента да је сагласан да се изврше потребне ис-
правке. 

Завод не проверава тачност навода у изјавама из ст. 
I. и 2. овог члана. 

Ако су нетачни подаци о проналазачу унесени у ре-
гистар пријава патената или објављени у Патентном глас-
нику, извршиће се исправка унесених или објављених под-
атака. 

Члан 9. 

Опис проналаска мора да садржи: 
1) област технике на коју се проналазак односи (уз на-

вођење ознаке по Међународној класификацији патената 
ако је подносиоцу пријаве позната); 

2) технички проблем за чије се решење тражи патен-
тна заштита; 

3) стање технике (приказ и анализа познатих решења 
дефинисаног техничког проблема), изложено у обиму у ко-
ме је подносиоцу пријаве познато, a које је неопходно за 
разумевање проналаска и испитивање пријаве; при том је 
пожељно цитирање патентних докумената и других изво-
ра који се односе на описано стање технике; 

4) излагање суштине проналаска тако да се технички 
проблем и његово решење могу разумети, као и навођење 
техничке новости проналаска у односу на претходно ста-
ње технике; 

5) кратак опис слика нацрта ако их има; 
6) детаљан опис најмање једног од начина остварива-

ња проналаска, уз навођење примера извођења и са пози-
вом на нацрт ако нацрт постоји; 

7) начин индустријске или Друге примене проналаска 
ако није очигледан из описа или из саме природе прона-
ласка. 

Опис проналаска мора бити састављен на начин и по 
редоследу излагања наведеним у ставу l, овог члана, осим 
ако због природе самог проналаска друкчији начин и ре-
дослед омогућавају боље разумевање и економичнији при-
каз проналаска. 

Члан IO. 

Решење техничког проблема изложено у опису прона-
ласка мора бити потпуно одређено. Све битне карактерис-
тике проналаска морају бити изложене тако да искључују 
произвољности и претпоставке. 

Ако се проналазак односи на поступак, морају се на-
вести све његове битне карактеристике, тако да се извод-
љивост поступка може сагледати у целини, a доказује се 
примерима извођења. 

Ако се проналазак однрси на конструкцију, a прика-
зује се на нацрту, након детаљног описа конструк!лијског 
решења са позивом на нацрт као доказ изводљивости опи-
сује се и начин функционисања битних елемената и кон-
струкције у целини. 

Ако постоји више начина извођења (варијанти) истог 
проналаска, потребно их је описати. 

Ч л а н и . 
Патентни захтев мора бити састављен тако да дефи-

нише проналазак искључиво техничким карактеристикама 
проналаска. 

Захтеви, по правилу, садрже: 
1) уводни део, у коме се наводи назив проналаска, a 

затим оне техничке карактеристике које у међусобној ком-
бинацији припадају претходном стању технике, a које су 
неопходне за дефинисање карактеристика проналаска'за 
које се тражи заштита; 

2) други - карактеристични део захтева, коме претхо-
ди израз „карактерисан тиме" или „назначен тиме", у коме 
се наводе техничке карактеристике проналаска за које се у 
комбинациЈи са техничким карактеристикама претходног 
стања технике (из тачке l) тражи патентна заштита. 

Када је испуњен услов из члана 71. став 3. Закона (је-
динство проналаска), пријава може садржати више неза-
висних захтева исте категорије (производ, поступак, уре-
ђај, примена) ако предмет пријаве проналаска није могуће 
обухватити једним захтевом. 

Уз сваки патентни захтев у коме су наведене битне ка-
рактеристике проналаска (независан захтев) може се по-
ставити један или више зависних захтева који се односе на 
специфична обележја проналаска. 

Зависан захтев обухвата све карактеристике неког 
другог (зависног или независног) патентног захтева и, ако 
је то могуће, на почетку садржи упућивање на други па-
тентни захтев, након чега се наводе додатне карактеристи-
ке за које се тражи заштита. Сви зависни патентни захтеви 
који се позивају на један или на више претходних патен-
тних захтева морају бити груписани тако да се лако одре-
ди веза захтева који су у спрези и да се њихово значење у 
тој вези може јасно протумачим. 

Број постављених захтева мора да одговара природи 
проналаска за који се тражи заштита. Ако постоји више 
захтева, морају се означити по редоследу, арапским броје-
вима. 

Захтеви у погледу техничким карактеристика прона-
ласка не могу се, оси.м кад је то неопходно, позивати на де-
лове описа или нацрта (на пример: „као што је описано у 
делу... описа" или „као што је илустровано на слици... на-
црта"). 

Ако пријава патента садржи нацрт, техничке каракте-
ристике проналаска наведене у захтевима, ако се разумљи-
в о г захтева тиме повећава, означавају се позивним озна-
кама идентичним ознакама на нацрту, смештеним у загра-
де. Позивне ознаке се не могу тумачити као ограничење 
захтева. 

Члан 12. 

Ако пријава патента садржи више проналазак, смат-
ра се да су они тако међусобно повезани да остварују је-
динствену проналазач^ замисао (услов из члана 71. став 
3. Закона) кад између њих постоји техничка веза која обух-
вата једну или више истих или одговарајућих посебних 
техничких карактеристика (у даљем тексту: јединство про-
наласка). t 

Израз „посебне техничке карактеристике" означава 
оне техничке карактеристике које одређују допринос ко-
јим сваки од наведених проналазака, посматран као цели-
на, мења постојеће стање технике. 

Оцена да ли је више проналазака међусобно повезано 
тако да чине јединствену проналазачку замисао доноси се 
без обзира на то да ли су проналасци дефинисани у одвоје-
ним захтевима или као алтернативе у оквиру једног захте-
ва. 

Члан 13. 

Димензије радне површине листова који садрже на-
црт не смеју бити веће од 2.6,2 х 17 cm. Листови не смеју 
имати исцртане оквире који ограничавају радну површину 
цртежа. Минималне маргине су на горњој страни листа 
2,5 cm, на левој 2,5 cm, на десној 1,5 cm и на доњој страни 
листа I cm. 
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Нацрт мора бити урађен на следећи начин: 
1) линије морају бити извучене тако да буду дебље, 

црне, добро уочљиве и неизбрисиве, a површине између 
линија се не смеју бојити или тонирати; 

2) попречни пресеци се означавају шрафирањем, које 
Не с м е да омета уочљивост главних линија и позивних оз-
нака; v 

3) размера и јасноћа слика морају бити такви да се на 
фотографској репродукцији са умањењем од 2 / 3 могу без 
тешкоћа распознати све појединост; 

4) сви бројеви, слова и позивне ознаке на сликама мо-
рају бити једноставни и јасни и не стављају се у заграде, не 

подвлаче, не заокружују и сл.; 
'5) нацрт се израђује прибором за техничко цртање; 
6) елементи приказани на слици морају бити пропор-

ционална осим ако су диспропорције неопходне за већу 
јасноћу слика; 

7) висина слова и бројева не сме бити мања од 
0,32 cm; 

8) један лист нацрта може садржати више слика. Ако 
је једна слика као целина израђена на два листа или на ви-
ше листова, делови слика на различитим листовима мора-
ју се израдити тако да се цела слика може саставити без за-
клињања, односно преклапања појединих делова слике са 
различитих листова. Слике на једном листу треба да буду 
распоређене једна испод друге, међусобно јасно одвојене, 
али без већег слободног простора између њих. Ако слике 
нису тако распоређене, морају се приказати једна поред 
друге, и то прва слика на левој страни листа. Слике се мо-
рају нумерисати арапским бројевима, независно од нуме-
рације листова; 

9) позивне ознаке у опису и захтевима не смеју се по-
јавити на нацрту и обрнуто. Исте карактеристике прона-
ласка означене позивним ознакама мо)рају у целој пријави 
патента бити означене истим ознакама; 

10) нацрт не сме садржати текстуалне делове, осим, 
кад је то неопходно, кратке речи као што су „вода", „па-
ра", „отворено", „затворено" и „пресек А-Б" или, у блок-
-дијаграму и дијаграму тока - кратке кључне речи неоп-
ходне за разумевање слика. 

Графикони и дијаграми тока сматрају се сликама. 

Члан 14. 

У апстракту се наводи назив проналаска и кратак 
садржај (резиме) суштине проналаска који је приказан у 
опису, захтевима и на нацрту. Кратак преглед мора да 
укаже на област ^технике на коју се односи проналазак и 
мора бити урађен тако да омогући јасно разумевање тех-
ничког проблема, суштине решења тог проблема и основ-
ни. начин (начине) употребе проналаска. Ако је потребно, у 
апстракту се може навести и хемијска формула која, од 
свих формула садржаних у пријави, најбоље карактерише 
проналазак. 

Апстракт не сме садржати наводе у вези са произвољ-
ним особинама и вредностима проналаска, као ни наводе 
у вези са теоретским могућностима примене. 

Ако пријава патента садржи нацрт, подносилац при-
јаве треба да назначи слику или, изузетно, више слика које 
предлаже за објављивање уз апстракт. Завод може одлучи-
ти да објави једну или више других слика ако сматра да 
боље карактеришу проналазак. Све главне карактеристике 
проналаска које су наведене у апстракту и илустроване 
сликом морају бити праћене позивним ознакама у загра-
ди. 

Апстракт мора бити тако састављен да може ефикас-
но послужити као инструмент за претраживање у одређе-
ној области технике, a посебно да се на основу њега оцени 
потреба за увидом у комплетну пријаву патента. 

Апстракт садржи највише 150 речи. 

Члан 15. 
Састојци пријаве патента морају бити подобни за ди-

ректно фотографе^ умножавање, за умножавање елек-
тростатичким поступком и за офсет-штампу и микрофил-
мовање у неограниченом броју примерака. Листови мора-

, ју, бити отпорни на цепање, гужвање и навирање. Може се 
- користити само једна страница листа. 

Листови су формата А4 папира (29,7x21 cm) који је 
беле боје, гладак, без сјаја, јак, савитљив и дуготрајан. 
Сваки лист се користи тако да су горња и доња страна 
листа краће стране формата (тзв. „високи формат"). 

Сваки од састојака пријаве патента (захтев за призна-
ње патента, опис проналаска, патентни захтев, нацрт и ап-
стракт) мора започињати на новом листу. Листови морају 
бити међусобно спојени тако да их је лако прелиставати, 
издвајати и поново спајати.. 

Минималне дозвољене маргине на листовима који не 
садрже нацрт износе: 

горња страна листа 2 cm 
лева страна листа 2,5 cm 
десна страна листа 2 cm 
доња страна листа . 2 cm 
Препоручене максималне маргине на листовима који 

не садрже нацрт износе: e 
горња страна листа 4 cm 
лева страна листа 4 cm 
десна страна листа 3 cm 
доња страна листа 3 cm. 
У тренутку подношења пријаве патента маргине на 

листовима морају бити потпуно празне (чисте). 
Сви листови у пријави патента морају бити нумери-

сани растућим арапским бројевима који се стављају на 
средини горње стране листа, али не на маргину. 

Захтев за признање патента, опис проналаска, патен-
тни захтев и апстракт морају бити штампани или откуца-
ни машином. Само се графички симболи и ознаке и хемиј-
ске и математичке формуле, ако је то неопходно, могу 
уписати руком. Размак између редова откуцаног текста 
мора износити 1,5. 

Висина великих слова у тексту не може бити мања од 
0,21 cm, при чему отисак слова на листу мора бити тамне 
и неизбрисиве боје. 

Захтев за признање патента, опис проналаска, патен-
тни захтев и апстракт не смеју садржати цртеже. Опис 
проналаска, патентни захтев и апстракт могу садржати хе-
мијске или математичке формуле, a опис проналаска и ап-
стракт - табеле. Патентни захтев може садржати табеле 
само ако је суштина самог захтева таква да је пожељно ко-
ришћење табеле. Табеле и хемијске или математичке фор-
муле могу бити приказане у „попречном формату" ако се 
у „високом формату" не могу приказати на задовољавају-
ћи начин. Листови на којима су табеле и хемијске или ма-
т е м а т и к е формуле приказане у „попречном формату" по-
стављају се тако да се заглавље табеле или формула нала-
зи на левој страни листа. 

Вредности физичких величина се обавезно исказују у 
јединицама Међународног система јединица (SI). За мате-
матичке, хемијске и молекуларне формуле и атомске масе 
употребљавају се симболи, као и технички изрази и знаци 
који су прихваћени и уобичајени у предметној области 
технике. 

Терминологија, знаци и симболи морају се доследно 
употребљавати у целом тексту пријаве патента. 

Сваки лист текста мора оити са минималним бројем 
грешака и без допуњавања, прецртавања или исписивања 
између редова. Одступање од овог правила дозвољено је 
ако се тиме не доводи у питање ауте^тичност садржаја и 
могућност квалитетног умножавања текста. 

Члан 16. 
Пријава патента не сме да садржи: 
1) наводе или цртеже противне закону и моралу; 
2) наводе који омаловажавају производе или поступ-

ке било ког трећег лица или квалитет и значај пријаве, од-
носно патента тог лица. Поређење са претходним стањем 
технике, само по себи, не сматра се омаловажавањем; 

3) наводе који очигледно нису значајни ни потребни. 
Ако пријава патента садржи наводе или цртеже про-

тивне закону и моралу, Завод ће их приликом објављива-
ња изоставити, указујући на место и број изостављених ре-
чи или цртежа. 

Ако пријава патента садржи наводе из става I. тачка 
2. овог члана, Завод их може изоставити приликом објав-
љиван^. Завод ће указати на место и број изостављених 
речи и, на захтев, доставиће копију изостављених делова 
текста. 
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Члан 17. 

Одредбе чл. 9, IO, И, 13, 14, 15. и 16. овог правилника 
примењују се и на касније поднеске којима се замењују 
битни састојци пријаве патента. Ови поднесци се достав-
љају Заводу на исти начин као и пријава патента. 

Сви битни састојци пријаве патента, као и поднесци 
који се накнадно достављају морају бити потписани. Ако 
поднесак није потписан, Завод ће позвати заинтересовану 
странку да га потпише у примереном року, рачунајући од 
дана пријема позива. Ако је у том року потписан, подне-
сак задржава датум кад је примљен. У супротном, сматра 
се да није поднесен. 

Накнадно поднесени документи који се саопштавају 
трећим лицима или који су у вези са две или више пријава 
патената морају се поднети у броју који одговара бррју 
лица којима се саопштавају, односно броју пријава на које 
се односе. Ако заинтересована странка, упркос захтеву За-
вода, не достави потребан број примерака докумената, 
примерци који недостају обезбедиће се на терет трошкова 
заинтересоване странке. 

Члан 18. 

Подносилац пријаве патента дужан је да обавештава 
Завод о променама своје адресе, односно седишта, позива-
јући се на број пријаве патента (у даљем тексту: П-број). 

Сви поднесци које подносилац пријаве доставља За-
воду у вези са пријавом патента морају садржати П-број. 

Члан 19. 

О пријавама патената води се посебан регистар, у ко-
ји се уписују: . 

1) П-број; ", 
2) датум подношења пријаве патента; податак о за-

траженом праву првенства; 
3) подаци о подносиоцу пријаве: лично име (име и 

презиме) и адреса ако је у питању физичко лице, односно 
фирма и седиште ако је у питању правно лице; 

4) подаци о проналазачу: лично име (име и презиме), 
односно подаци о изјави проналазача да не жели да буде 
наведен у пријави; 

5) подаци о пуномоћнику: лично име (име и презиме) 
и адреса ако је у питању физичко лице, односно фирма и 
седиште ако је у питању правно лице; 

6) назив проналаска; 
l ) ознака проналаска по Међународној класификаци-

ји патената (у даљем тексту: МКП); 
8) датум објављивања пријаве патента; 
9) подаци о захтеву за потпуно испитивање услова за 

признање патента; 
10) подаци о уплаћеним таксама; 
I l ) подаци о начину окончања поступка и регистар-

ски број патента; 
12) подаци о променама. 

Члан 20. 
У регистар пријава патената из члана 19. овог пра-

вилника неће се уписати поднесак који не садржи: 
1) изричиту или имплицитну назнаку према којој се 

тражи издавање патента; 
2) податке који омогућавају да се утврди идентитет 

подносиоца пријаве; / 
3) делове који на први поглед представљају опис про-

наласка, односно патентни захтев. 

II. ДЕПОНОВАЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА ЗА ПОТРЕ-
БЕ ПАТЕНТНЕ ЗАШТИТЕ МИКРОБИОЛОШКИХ 

П Р О Н А Л А З А К 

Члан 21. 
Ако се у микробиолошком проналаску појављује 

микроорганизам који није доступан јавности, нити је у 
пријави патента могуће описати начин на који га струч-
њак, без додатног инвентивног напора, може произвести, 
проналазак ће се сматрати описаним на довољно јасан и 
потпун начин, у смислу члана 78. став 2. Закона, само ако 
су испуњени следећи услови: 

1) ако је узорак микроорганизма депонован у призна-
тој депозитној установи из члана 24. овог правилника нај-
касије на данЈшдношењапријаве патента; 

2) ако пријава патента садржи све податке о микрФор-
ганизму који су познати подносиоцу пријаве; 

3) ако су у пријави патента назначени назив и адреса 
депозитне установе, службени број под којим је депозит 
заведен и датум депоновања. 

Подаци из става I. тачка 3. овог члана могу се доста-
вити накнадно: 

1) у року од три месеца од датума подношења з^хтева 
за признање права првенства; 

2) до дана подношења захтева да се пријава објави 
раније, у смислу члана 93. став 2. Закона. 

Примењује се рок из става 2. овог члана који први ис-
тиче. 

Члан 22. 
Од дана објављивања пријаве патента депоновани 

узорак микроорганизма је, на захтев, доступан свакоме. 
Доступност микроорганизма састоји се у његовом из-

давању тражиоцу, под следећим условима: 
1) да је захтев достављен Заводу у два примерка на 

обрасцу који прописује Завод; 
2) да је на захтеву Завод потврдио да је поднесена 

пријава патента у којој се подносилац пријаве позвао на 
депозит микроорганизма, као и да тражилац има право да 
захтева издавање узорка микроорганизма; 

3) да се тражилац обавезао подносиоцу пријаве па-
тента да тражени узорак депонованог микроорганизма не-
ће учинити доступним трећим лицима пре него што по 
пријави патента буде обустављен поступак, односно пре 
него што истекне рок трајања патента; 

4) да се тражилац обавезао подносиоцу пријаве па-
тента да ће тражени узорак депонованог микроорганизма 
користити искључиво у експерименталне или истраживач-
ке сврхе све док поступак по пријави патента не буде обус-
тављен, односно док не буде објављено решење о призна-
њу патента. 

Обавеза из става 2. тачка 4. овог члана не постоји ако 
тражилац користи издати узорак депонованог микроорга-
низма на основу обавезне или службене лиценце. 

Завод доставља депозитној установи, као и подносио-
цу пријаве или носиоцу патента једну копију захтева са по-
тврдом, на истом обрасцу, д а ј е поднесена пријава патента 
која се односи на депоновани микроорганизам и да подно-
силац захтева има право на прибављање узорка микроор-
ганизма. 

Члан 23. 

Ако узорак микроорганизма није више доступан код 
установе у којој је био депонован, нити је пренесен у неку 
другу признату депозитну установу код које би био досту-
пан, сматра се да проналазак није у пријави патента опи-
сан у смислу члана 78. став 2. Закона. 

Неће се сматрати да су наступиле правне последице 
недоступности депонованог микроорганизма ако су испу-
њени следећи услови: 

1) ако депонент у року од три месеца од дана кад је 
добио обавештење од депозитне установе да је првобитно 
депоновани микроорганизам постао недоступан поново 
депонује узорак тог микроорганизма; 

2) ако депонент приликом поновног депоновања при-
ложи потписану изјаву да је поново депоновани микроор-
ганизам исти као онај који је био претходно депонован; 

3) ако Завод у року од четири месеца од дана понов-
ног депоновања прими примерак потврде о депоновању 
узорка микроорганизма, коју издаје депозитна установа и 
која садржи број пријаве патента, односно патента на који 
се депозит односи. 

Ако је разлог недоступности микроорганизма његова 
невиталност, он се мора поново депоновати код исте депо-
зитне установе код које је био претходно депонован, a ако 
је разлог неки други, микроорганизам се Може депоновати 
и код неке друге депозитне установе. 

Ако депозитна установа код које је микроорганиѕам 
првобитно депонован изгуби статус признате депоѕитне 
установе или престане да делује као депозитна установа у 

i 
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области конкретне врсте микроорганизма или сасвим, a 
г д^прцент не буде у року од шест месеци обавештен о на-
д ^ ^ ^ ј р о м е н и , рок од три месеца из става 2. тачке I. овог 

- члана- почиње тећи од дана објављиван^ те промене у Па-
тентном гласнику.  

^ Члан 24. 
За потребе поступка патентне заштите микробио-

лошких проналазака, признате депозитне установе су: 
1) установе: 
а) које трајно постоје; 
б) које располажу потребним кадровима и опремом 

за извршавање задатака предвиђених овим правилником; 
в) које раде на непристрасан и објективан начин; 
г) које су, за сврхе депозита, приступачне свим депо-

нентима под истим условима; 
д) које примају у депозит све пливамо одређене врсте 

микроорганизама, испитују њихову виталност и чувају их; 
ђ) које су способне да депоненту издају потврде пред-

виђене овим правилником и да достављају узорке сваког 
депонованог микроорганизма у складу са условима и по-
ступком предвиђеним овим правилником, као и да чувају 
тајност података који, у поступку патентирања проналас-
ка, представљају службену тајну; 

2) установе које такав статус имају на основу ме-
ђудржавног споразума између СФРЈ и друге земље; 

3) установе које су као такве одређене међународи им 
споразумима којима је СФРЈ приступила. . 

Завод објављује у Патентном гласнику списак при-
знатих депозитних установа и одлуке признатих депозит-
них установа које се односе на висину накнада за радње 
које оне обављају у вези са депоновањем микроорганиза-
ма за сврхе поступка патентирања. 

IH. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК ИСПИТИВАЊА 
ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА 

Члан 25. 

Након пријема поднеска у коме се захтева издавање 
патента, у претходном поступку испитивања пријаве За-
вод испитује да ли поднесак испуњава услове за упис у ре-
гистар пријава патената из члана 20. овог правилника. 

Ако поднесак не испуњава услове из члана 20. овог 
правилника, Завод обавештава подносиоца о констатова-
ним недостацима и указује му на то да се предметни под-
несак неће сматрати пријавом патента ако се утврђени не-
достаци не отклоне у року од два месеца од дана пријема 
обавештења. 

Ако подносилац захтева отклони недостатке у року 
из става 2. овог члана, поднесак се уписује у регистар при-
јава патената са датумом пријема састојака пријаве који 
су недостајала 

Ако подносилац захтева не отклони недостатке у ро-
ку из става 2. овог члана, поднесак се одбацује. 

Члан 26. 

Ако се утврди да је поднесак који не испуњава услове 
из члана 20. овог правилника грешком уписан као пријава 
у регистар пријава патената, донеће се закључак о бриса-
њу ове пријаве из регистра. 

У образложен^ закључка из става I. овог члана под-
носиоцу пријаве ће се указати које недостатке у поднеску 
треба да отклони да би поднесак био уписан у регистар 
пријава патената. 

Члан 27. 

Пријава патента која је поднесена на страном језику, 
ако испуњава услове из члана 20. овог правилника, уписује 
се у регистар пријава патената са датумом подношења. 

Ако се у року од два месеца од датума подношења 
пријаве из става I. овог члана Заводу не достави превод 
пријаве на један од језика народа Југославије, донеће се за-
кључак о њеном брисању из регистра пријава патената. 

Члан 28. 

По упису пријаве патента у регистар пријава патена-
та, Завод испитује: 

1) да ли су плаћене прописане таксе за пријаву патен-
та; 

2) да ли захтев за признање патента испуњава услове 
из члана 6. овог правилника; 

3) да ли је, ако је подносилац пријаве патента страно 
лице, пријава пдонесена преко пуномоћника који се засту-
пањем бави у виду занимања и који је домаће правно лице 
или држављанин СФРЈ; 

4) да ли пријава патента садржи опис проналаска, па-
тентни захтев, нацрт (ако је потребан) и апстракт; 

5) да ли су састојци пријаве сачињени сагласно члану 
13. ст. I. и 2. и члану 15. ст. I. до IO. и став 13. овог правил-
ника; 

6) да ли је поднесена посебна пријава за сваки прона-
лазак, ако пријава на први поглед не испуњава услове је-
динства проналаска из члана 71. став 3. Закона; 

l ) да ли предмет пријаве патента на први поглед ука-
зује на то да је реч о техничком решењу одређеног пробле-
ма за који се, уз испуњење осталих услова предвиђених за-
коном, може признати патентна заштита; 

8) да ли је пријава патента класификована у складу са 
Стразбуршким споразумом о међународној класификаци-
ји патената. . -

Члан 29. 
Ако у претходном поступку испитивања утврди да 

пријава патента није уредна у смислу члана 28. овог пра-
вилника, Завод позива подносиоца пријаве да константо-
ване недостатке отклони у року из члана 81. Закона. 

Опис, патентни захтев и нацрт могу бити исправље-
ни, измењени и допуњени само у обиму којим се отклања-
ју недостаци наведени у резултату испитивања Завода. 

Члан 30. 

Ако у претходном поступку испитивања пријаве па-
тента према чл. 28. и 29. овог правилника утврди да су ис-
пуњени услови за објављивање, Завод доноси закључак о 
објављивању , пријаве патента у Патентном гласнику и по-
зива подносиоца пријаве да у одређеном року плати трош-
кове објаве. 

Ако подносилац пријаве патента не уплати трошкове 
објаве у прописаном, року, Завод закључком одбацује за-
хтев за признање патента и пријаву не објављује у Патен-
тном гласнику. 

Ако утврди да подносилац пријаве патента није у 
прописаном року отклонио недостаке према испитивању 
из члана 28. тач. l, 2, З, 4, 5. и 6, Завод закључко.м одбацује 
захтев за признање патента, a у случају из тачке 7. истог 
члана - решење.м одбија тај захтев. 

Члан 31. 

Подносилац пријаве патента који се позива на право 
првенства из прве пријаве, у смислу члана 75. Закона, 
дужан је да у року од 12 месеци од дана подношења прве 
пријаве поднесе захтев за признање права првенства, који 
мора да садржи датум подношења прве пријаве, назначе-
ње државе у којој је прва пријава поднесена и број под ко-
јим је прва пријава заведена,, 

Датум подношења прве пријаве и држава у којој је та 
пријава поднесена морају бити назначени у захтеву за при-
знање права првенства у тренутку његовог подношења, a 
број под који.м је прва пријава заведена може се доставити 
у року од три месеца од датума подношења захтева за 
признање права првенства. 

Оверени препис прве пријаве мора се, у с.мислу члана 
75. став 2. Закона, доставити Заводу у року од три месеца 
од датума подношења захтева за признање права првен-
ства. Завод оцењује да ли је потребно доставити оверен 

-превод раније пријаве и одр)еђује рок у коме се то мора 
учинити. 

Ако у захтеву за признање права првенства прве при-
јаве недостаје неки од података који се односи на за-
тражено право првенства (назначење државе, датум) или 
се они разликују од података из приложеног преписа прво-
битне пријаве, Завод позива подносиоца пријаве патента 
да у року од месец дана употпуни, потврди или измени од-
говарајуће податке у захтеву за признање права првен-
ства. 



Петак, 16. август 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 62 - Страна 959 -

Ако подносилац пријаве патента не поступи по пози-
ву Завода, сматра се да право првенства није ни за-
тражено. 

Члан 32. 

Подносилац пријаве патента има право да се позове 
на вишеструко право првенства засновано на различитим 
ранијим пријавама које су поднесене у једној земљи или 
више земаља. 

У случају позивања на вишеструко првенство, рокови 
који почињу тећи од датума првенства рачунају се од да-
тума најстаријег првенства. 

Члан 33. 

Ако се захтева једно првенство или више првенстава 
за пријаву патента, право првенства покрива само оне еле-
менте пријаве који су садржани у пријави или у пријавама 
чије се првенство захтева. 

Ако се извесне карактеристике проналаска за које се 
захтева првенство не налазе у патентним захтевима изне-
сеним у првој пријави, довољно је, да би било признато 
првенство, да скуп докумената раније пријаве прецизно 
открива те карактеристике. 

Члан 34. 

Подносилац пријаве који се позива на изложбено (са-
јамске) првенство дужан је да поднесе захтев за признање 
изложбеног првенства у року од три месеца од дана затва-
рања изложбе (сајма) на коју се позива. 

Доказе о праву на признање изложбеног првенства из 
члана 74. став 2. Закона подносилац пријаве је дужан да 
достави Заводу у року од три месеца од дана подношења 
захтева за признање изложбеног права првенства. 

Члан 35. 

Пријава патента се не објављује ако је поступак по 
њој обустављен пре него што је Завод извршио техничке 
припреме за њену објаву. 

Члан 36. 

. Објављивање пријаве патента, у смислу члана 93. 
став I. Закона, значи објављивање у Патентном гласнику: 

1) П-броја; 
2) датума подношења пријаве; 
3) података о затраженом праву првенства, и то: да-

тум изложбеног (сајамског) права првенства или датум и 
број пријаве и држава којој је поднесена прва пријава koja 
служи као основ права првенства; 

4) ознаке МКП; 
5) назива проналаска; 
6) података о подносиоцу пријаве: лично име (име и 

презиме) и адреса ако је у питању физичко лице, односно 
фирма и седиште ако је у питању правно лице; 

I) података о проналазачу: лично име (име и прези-
ме), односно навод да проналазач не жели да буде наведен 
у пријави; 

8) броја основне пријаве или основног патента, ако је 
у питању допунска пријава;    

9) броја првобитне пријаве, ако је у питању издвојена 
пријава; 

10) апстракта; 
II) карактеристичне слике нацрта, ако нацрт постоји; 
12) података о пуномоћнику: лично име (име и прези-

ме) и адреса ако је у питању физичко лице, односно фирма 
и седиште ако је у питању правно лице. 

Члан 37. 

По објављивању пријаве патента, предмет пријаве 
улази у стање технике, у складу са чланом 21. став 2. Зако-
на. Објављена пријава патента може се разгледати у за то 
одређеној просторији Завода. 

Предмет пријаве патента која је грешком објављена 
не улази у стање технике. 

Члан 38. 

Пре објављивања пријаве патента, a под услдвокг да 
буде објављена, њен предмет улази у стање технЉб^амо 
за потребе оцене новости проналазак који су пријављени 
за заштиту у другим пријавама патената са каснијим дату-
мом првенства од пријаве која није објављена у тренутку 
заснивања права првенства друге пријаве. 

Пријава патента која је грешком завода објављена у 
Патентном гласнику или на други начин учињена доступ-
ном јавности не улази у стање технике. 

IV. ПОСТУПАК ПОТПУНОГ ИСПИТИВАЊА ПРИЈА-
ВЕ ПАТЕНТА 

Члан 39. 

Завод приступа потпуном испитивању услова за при-
знање патента ако је захтев за потпуно испитивање прија-
ве патента поднесен у законском року и ако је уплаћена 
прописана такса. 

У Патентном гласнику објављује се П-број и датум 
подношења захтева за потпуно испитивање пријаве патен-
та. 

Члан 40. 

Ако се у поступку потпуног испитивања пријаве па-
тента утврди да опис проналаска није довољно јасан и 
потпун, или ако у њему није детаљно наведен најмање је-
дан од начина остварења проналаска чија се заштита 
тражи, Завод резултатом испитивања позива подносиоца 
пријаве патента да пријаву у примереном року измени, од-
носно допуни на основу резултата испитивања, тако да 
обим тражене заштите проналаска у потпуности произла-
зи из описа проналаска. 

Члан 41. 

Ако је у пријави патента опис проналаска довољно 
јасан и потпун тако да се може приступити испитивању ус-
лова за признање патента, Завод испитује да ли предмет 
пријаве патента: 

1) представља ново техничко решење одређеног про-
блема; 

2) представлл резултат стваралачког рада; 
3) испуњава услов техничке изводљивости; 
4) може бити примењен у индустријској или другој 

делатности; 
5) није искључен из патентне заштите у складу са чла-

ном 20. став 2. и члана 23. Закона. 

Члан 42. 

Ако се у поступку потпуног испитивања услова за 
признање патента утврди да предмет пријаве патента не 
испуњава неки од услова из члана 41. овог правилника, за-
вод резултатом испитивања, уз навођење свих разлога 
због којих се не може признати тражено право или се не 
може признати у траженом обиму, позива подносиоца 
пријаве да се у одређеном року изјасни и, ако је потребно, 
достави опис, патентне захтеве и нацрте у измењеном об-
лику. 

Ако се у резултату испитивања указује на то да про-
налазак не представља ново техничко решење одређеног 
проблема или да предмет пријаве очигледно произлази из 
познатог стања технике, завод ће подносиоцу пријаве уз 
резултат испитивања доставити копије свих докумената 
који се наводе у резултату испитивања. 

Члан 43. 
У фази поступка потпуног испитивања, подносилац 

пријаве може и по својој иницијативу a под условом из-
члара 73. став I. Закона, да допуни или измени опис про-
наласка, патентни захтев и нацрт и да те допуне, односно 
измене достави Заводу уз одговор на први резултат испи-
тивања. Даље допуне и измене могу да се врше само на 
тражење Завода. 
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Члан 44. ' 

Завод врши испитивање и доноси одлуку о пријави 
патента само на основу текста који је предложио подноси-
лац пријаве. 

Пре него што донесе решење о признању патента, За-
вод обавештава подносиоца пријаве о садржају текста па-
тентног захтева који намерава да усвоји и тражи од подно-
сиоца пријаве да у примереном року достави писану изја-
ву да је сагласан са предложеним текстом патентног за-
хтева. 

Ако подносилац пријаве патента не достави изјаву да 
је сагласан с предложеним текстом патентног захтева у 
року из става 2. овог члана, Заврд доноси решење о при-
знању патента према стању у списима, a у границама усво-
јеног патентног захтева. 

Ако подносилац пријаве благовремено изјави да није 
сагласан са текстом патентног захтева који Завод намера-
ва да усвоји, дужан је да наведе разлоге због којих га не 
прихвата или да достави текст измењеног патентног за-
хтева. Ако Завод прихвати наведене разлоге, односно тек-
ст патентног захтева који је подносилац пријаве изменио, 
донеће решење о усвајању захтева за признање nafeHTa, са 
текстом патентног захтева са којим се сагласио подноси-
лац пријаве. Ако Завод не прихвати текст измењених па-
тентних захтева, односно примедбе подносиоца пријаве, 
доноси решење о одбијању патента. 

Члан 45. 

Ако Завод у поступку потпуног испитивања пријаве 
патента утврди да нису испуњени услови за признање пра-
ва, доноси решење о одбијању захтева за признање патен-
та. 

Члан 46. 

Подаци из решења о признању патента уписују се у 
регистар патената, a подаци из решења о одбијању захте-
ва за признање патента - у регистар пријава патената. 

Подаци о признатом патенту уписаном у регистар 
патената објављују се у Патентном гласнику. 

Члан 47. 

У регистар патената Завод уписује: 
1) регистарски број патента; 
2) назив проналаска; 
3) податке о носиоцу патента; 
4) податке о проналазачу, односно навод да пронала-

зач не жели да буде назначен у пријави; 
5) податке о пуномоћник^; 
6) датум подношења пријаве и П-број пријаве, као ^ 

П-број допунске, односно издвојене пријаве; 
I) број и датум решења о признању патента; 
8) податке о признатом праву првенства; 
9) датум објављивања пријаве патента; 
10) датум регистровања; 
II) датум објављивања патента; 
12) ознаку проналаска по МКП; 
!З) податак о преносу права и лиценци (време траја-

ња, обим и врста); 
14) промене које се односе на носиоца права, као што 

су: промена назива, промена седишта, односно пребива-
лишта и друге промене које се односе на правни статус но-
сиоца права; 

15) датум и врсту одлуке по приговору и по предлогу 
за оглашавање ништавим решења о признању патента; 

16) податке о плаћеним таксама за одржавање 
важења патента; 

17) податке о престанку важења патента (правни ос-
нов и датум престанка). 

Изводи из регистра патената дају се на захтев заинте-
ресованих лица, након плаћања административне таксе. 

Члан 48. 
1ГУ Патентном гласникку се објављују: 

1) регистарски број патента; t 
2) П-број; 

3) датум подношења пријаве патента; 
4) податак о признатом праву првенства: датум под-

ношења прве пријаве и земља у којој је прва пријава под-
нета или датум изложбеног (сајамског) права првенства; 

5) датум објављивња пријаве патен j a ; 
6) назив проналаска; 
I) ознака МКП; 
8) број основне пријаве или основног патента, ако је у 

питању допунска пријава; 
9) број првобитне пријаве, ако је у питању издвојена 

пријава; 
10) подаци о проналазчу: лично име (име и презиме) 

и адреса, односно навод да проналазач не жели да буде на-
веден у пријави; 

II) подаци о носиоцу патента: лично име (име и пре-
зиме) и адреса ако је у питању физичко лице,односно фир-
ма и седиште ако је у питању правно лице; 

12) патентни захтев, односно први захтев, ако патен-
тни захтев садржи више захтева, са карактеристичном 
сликом нацрта проналаска, ако је потребно; 

13) подаци о пуномоћник: лично име (име и прези-
ме) и адреса ако је у питању физичко лице, односно фирма 
и седиште, ако је у питању правно лице. 1 

У Патентном гласнику објављују се и подаци о пре-
станку важења патента, и то број патента и датум престан-
ка његовог важења. 

Члан 49. 

Носилац патента се позива да у року од месец дана 
од дана објаве патента у патентном гласнику плати трош-
кове објаве патента и трошкове штампања патентног спи-
са. 

АКО носилац патента не плати трошкове објаве па-
тента у Патентном гласнику и трошкове штампања патен-
тног списа у року из става L овог члана, патент престаје 
да важи наредног дана од дана објаве патента у Патен-
тном гласнику. 

Члан 50. 

Исправа о патенту садржи: 
1) регистарски број патента; 
2) податке о носиоцу патента; 
3) назив проналска; 
4) име проналазача; 
5)датум признатог права првенства; 
6) датум уписа патента у регистар; 
l ) датум објављивања патента; 
8) датум издавања исправе. 
Уз исправу о патенту прилаже се патентни спис. 

V. ПОСТУПАЊЕ У ВЕЗИ СА ДОПУНСКОМ И ИЗДВО-
ЈЕНОМ ПРИЈАВОМ ПАТЕНТА 

Члан 51. 

Ако је обустављен поступак по основној пријави па-
тента, подносилац допунске пријаве може, осим у случају 
одрицања од основне пријаве патента, у року од три месе-
ца од дана пријема одлуке којом је по основној пријави па-
тента обустављен поступак, поднети предлог за утврђива-
ње да је допунска пријава постала основна пријава патен-
та. 

Ако је допунска пријава патента везана за основни 
патент, a основни патент престане да важи, подносилац 
пријаве може, у року од три месеца од дана престанка 
важења основног патента, поднети предлог за утврђивање 
да је допунска пријава патента постала основна пријава. 

Ако подносилац допунске пријаве патента, у случаје-
вима из ст. I. и 2. овог члана, не поднесе у прописаном ро-
ку предлог за утврђивање да је допунска пријава постала 
основна, поступак по допунској пријави се обуставља. 

Члан 52. 

Подносилац првобитне пријаве патента може подне-
ти пријаву издвојену из првобитне пријаве патента. Издво-
јена пријава патента не може се поднети након доставља-
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ња изјаве из члана 44. став 2. овог правилника у вези са 
текстом првобитне пријаве. 

VI. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА О ПРАВУ 
ПРВЕНСТВА 

Члан 53. 

На захтев подносиоца пријаве патента, Завод издаје 
уверење о праву првенства. 

Захтев за издавање уверења из става I. овог члана мо-
ра да садржи: 

1) опис проналаска истоветан опису у пријави патен-
та; 

2) патентни захтев истоветан патентном захтеву у 
пријави; 

3) нацрт истоветан нацрту у пријави патента (ако 
пријава садржи нацрт); 

4) доказ о уплати таксе за уверење. 

Члан 54. 

Уверење о праву првенства садржи: 
1) податке о подносиоцу пријаве: лично име (име и 

презиме) и адреса ако је у питању физичко лице, односно 
фирма и седиште ако је у питању правно лице; 

2) датум подношења пријаве патента; 
3) П-број, 
4) опис проналаска истоветан опису у пријави патен-

та; 
5) патентни захтев истоветан патентном захтеву у 

пријави; 
6) нацрт истоветан нацрту у пријави патента (ако 

пријава садржи нацрт); 
7) назначење да су подаци у овом уверењу истов(етни 

подацима у пријави патента. 

VIL ПОСТУПАК ЗА УПИС ПРОМЕНА У РЕГИСТРЕ 

Члан 55. 

У регистар пријава патената, односно регистар пате-
ната уписују се следеће промене: пренос права, уступање 
права коришћења (лиценца), промена назива и седишта, 
односно адресе подносиоца пријаве патента, односно но-
сиоца патента и друге промене. 

Члан 56. 

Поступак за упис промене покреће се писменим за-
хтевом који садржи: 

1) П-број; 
2) податке о подносиоцу захтева: лично име (име и 

презиме) и адреса ако је у питању физичко лице, односно 
фирма и седиште ако је у питању правно лице; 

3) податке о подносиоцу пријаве, односно носиоцу 
патента према стању у регистрима: лично име (име и пре-

. зиме) и адреса ако је у питању физичко лице, односно фир-
ма и седиште ако је у питању правно лице; 

4) назначење која је врста промене у питању. 
Уз захтев из става I. овог члана доставља се: 
1) доказ о правном основу промене чији се упис у ре-

гистар тражи (уговор или јавна исправа); 
2) уредно пуномоћје, ако се поступак за упис промене 

покреће преко пуномоћника; 
3) доказ о уплати таксе за решење по захтеву за упис 

промене. 
Уговор или јавна исправа којом се доказује правни 

основ промене чији се упис у регистар тражи доставља се 
у оригиналу или овереној копији, у целини или у делу из 
кога јасно произилази да је промена извршена. 

Члан 57. 

Ако је захтев за упис промене састављен у складу са 
чланом 56. овог правилника и ако уговор или јавна испра-
ва којом се доказује правни основ промене садржи све за-

коном прописане битне састојке, Завод ће донети решење 
о упису промене у регистар. 

Члан 58. ' 

Ако захтев за упис промене није састављен у складу 
са чланом 56. овог правилника, Завод ће позвати подноси-
оца захтева да га у року од 30 дана од дана пријема позива 
уреди. 

Ако подносилац захтева у року из става I. овог члана 
не поступи по примедбама Завода, захтев за упис промене 
ће се одбацити. ^ 

Члан 59. 

Ако уговор или јавна исправа којом се доказује прав-
ни основ промене не садржи све законом прописане битне 
састојке, или се подаци из захтева не слажу са подацима из 
регистара, Завод ће позвати подносиоца захтева да се у ро-
ку од 30 дана од дана пријема позива изјасне о разлозима 
због којих се упис промене не може извршити. 

Ако се подносилац захтева у року из става I. овог 
члана не изјасни о разлозима због којих се упис промене 
не може извршити или не наведе нове чињенице и не под-
несе нове доказе, Завод ће захтев за упис промене одбити. 

Члан 60. 

У регистар пријава патената, односно регистар пате-
ната уписује се да ли је лиценца искључива или неискљу-
чива, ако је врста лиценце опредељена уговором. 

Лиценца пријаве патента, односно лиценца патента 
уписује се у регистар као подлиценца ако ју је дао стица-
лац лиценце која је уписана у регистар. 

VIH. ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ НА РЕШЕЊЕ О 
ПРИЗНАЊУ ПАТЕНТА 

Члан 61. -
Поступак по приговору на решење о признању патен-

та покреће се подношењем приговора Заводу у писменом 
облику. Приговор мора да садржи: 

1) податке о подносиоцу приговора: лично име (име и 
презиме) и адреса ако је у питању физичко лице, односно 
фирма и седиште ако је у питању правно лице ; 

2) податке о носиоцу права утврђеног решењем на ко- -
је се приговара: лично име (име и презиме) и адреса ако је 
у питању физичко лице, односно фирму и седиште ако је у 
питању правно лице; " 

3) назначење да се приговара на решење о усвајању 
захтева за признање патента; 

4) број решења на које се приговара и регистарски 
број патента; 

5) разлоге због којих се приговара на решење, као и 
потребне доказе; 

6) уредно пуномоћје ако се поступак покреће преко 
пуномоћник; 

l ) доказ о уплати таксе за приговор. 
Подносилац приговора је са носиоцем патента стран-

ка у поступку. 

Члан 62. 

Ако Завод утврди да приговор није благовремен, до-
носи решење којим се приговор одбацује. 

Ако приговор на решење о усвајању захтева за при-
знање патента није сачињен сагласно члану 61. овог пра-
вилника, Завод позива подноисиоца приговора да га у ро-
ку од 30 дана од дана пријема позива уреди. 

Ако подносилац приговора не уреди приговор у року 
из става 2. овог члана, Завод закључком одбацује приго-
вор. 

Члан 63. 
Уредан приговор Завод доставља носиоцу патента и 

позива га да се о њему изјасни у року који не може бити 
краћи од 30 дана нити дужи од 60 дана или да, ако нађе да 

/ 
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је то потребно, у истом року достави измењен опис прона-
ласка; патентни захтев и нацрт. 

Ако је поднесено више приговора, Завод их доставља 
свим подносиоцима приговора, са позивом да се о њима 
изјасне у року из става I. овог члана. 

Изјашњење о приговору и евентуалне измене које је 
учинио носилац патента достављају се странкама у по-
ступку, које ће, ако то буде потребно, бити позване да се о 
њима изјасне у року из става 1. овог члана. 

Члан 64. 

У току поступка по приговору Завод позива странке, 
онолико пута колико је потребно, да у року из члана 63. 
став I. овог правилника доставе своје примедбе на поднес-
ке друге стране. 

Позивима који се достављају носиоцу патента тражи 
се да, зависно од случаја, носилац патента достави опис, 
патентне захтеве и нацрте у измењеном облику. 

Сви дописи Завода и одговори на њих достављају се 
свим странкама у поступку. 

У току поступка по приговору Завод одржава усмену 
расправу на којој се разматрају и утврђују чињенице зна-
чајне за доношење одлуке по приговору. 

Члан 65. 

Ако има намеру да измени решење о признању патен-
та, Завод о тој намери обавештава странке и тражи од њих 
да се, ако нису сагласне са текстом измењеног решења, о 
томе изјасне у року из члана 63. став I. овог правилника. 

Ако нека странка није сагласна са измењеним тек-
стом решења о признању патента који је саопштио Завод, 
поступак по приговору се може наставити. 

Члан 66. 

У Патентном гласнику објављује се регистарски број 
патента на који је поднесен приговор, a после доношења 
одлуке Завода по приговору објављују се следећи подаци 
из решења о приговору: регистарски број патента, подаци 
о носиоцу патента, датум регистровања, број и датум ре-
шења по приговору и подаци о садржини решења по при-
говору (да ли је решење о признању патента остало на 
снази или се мења, односно укида). 

Ако се решењем по приговору мења нападнуто реше-
ње о признавању патента, поред објаве података из става 
I. овог члана објавиће се и измењени патентни захтев, од-
носно први захтев ако патентни захтев садржи више захте-
ва. 

Ако се решењем по приговору мења нападнуто реше-
ње о признавању патента, штампаће се нови патентни 
спис са садржином која одговара решењу по приговору, a 
носиоцу патента издаће се нова патентна исправа. 

Члан 67. 

Носилац патента дужан је да плати трошкове штам-
пања новог патентног списа у року од 30 дана од дана об-
јаве података из решења по приговору. 

Ако у року из става I. овог члана носилац патента не 
плати трошкове штампања патентног списа, патент пре-
стаје да важи наредног дана од дана објаве података из ре-
шења по приговору. 

!Х. ПОСТУПАК ОГЛАШАВАЊА НИШТАВИМ РЕШЕ-
ЊА О ПРИЗНАЊУ ПАТЕНТА 

Члан 68. 
Поступак оглашавања ништавим решења о признању 

патента покреће се подношењем предлога Заводу. 
Предлог мора да садржи: 
1) податке о подносиоцу предлога: лично име (име и 

презиме) и адреса ако је у питању физичко лице, односно 
фирма и седиште ако је у питању правно лице; 

2) податке о носиоцу права на патент: лично име (име 
и презиме) и адреса ако је у питању физичко лице, односно 
фирма и седшптеако је у питању правно лице; 

3) назначење да се тражи оглашавање ништавим ре-
шења о признању патента; 

4) број решења и регистарски број патента чије се ог-
лашавање ништавим тражи; 

5) разлоге због којих се тражи оглашавање решења 
ништавим, као и потребне доказе; 

6) уредно пуномоћје ако се поступак покреће преко 
пуномоћник; 

7) доказ о уплати таксе за предлог. 

Члан 69. 

Ако предлог за оглашавање ништавим решења о при-
знању патента није сачињен сагласно члану 68. овог пра-
вилника, Завод позива подносиоца предлога да га у року 
од 30 дана од дана пријема позива уреди. 

Ако подносилац предлога не уреди предлог у року 
који је одређен у ставу I. овог члана, Завод закључком од-
бацује предлог. 

Члан 70. 

Уредан предлог за оглашавање ништавим решења о 
признању патента са приложеним доказима доставиће се 
носиоцу патента да би он у року који не може бити краћи 
од 30 дана нити дужи од 60 дана доставио свој одговор. 

У току поступка за оглашавање ништавим решења о 
признању патента Завод позива странке, онолико пута ко-
лико је потребно, да у року из става I. овог члана доставе 
своје примедбе на поднеске друге стране. 

У току поступка за оглашавање ништавим решења о 
признању патента Завод одржава усмену расправу на којој 
се претресају и утврђују чињенице значајне за доношење 
одлуке. 

На основу спроведеног поступка за оглашавање ниш-
тавим решења о признању патента, Завод доноси решење 
којим оглашава ништавим решење о признању права у це-
лости или делимично или предлог одбија. 

Члан 71. 
У Патентном гласнику објављују се следећи подаци 

из решења о оглашавању ништавим решења о признању 
патента: регистарски број патента, датум регистрована, 
фирма или лично име носиоца патента, број и датум реше-
ња о оглашавању ништавим патента података о томе да 
ли се решење оглашава ништавним у целости или дели-
мично. 

X. ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА У ПОДНЕСЦИМА 

Члан 72. 

Језичке грешке, грешке у писању и неисправности у 
документима поднесеним Заводу могу да се исправе на ос-
нову писменог захтева подносиоца документа. 

Ако се захтев за исправку односи на опис, патентни 
захтев или нацрт, грешка мора бити тако очигледна да се 
несумњиво може уочити да не постоји никаква друкчија 
намера од оне која је садржана у предлогу исправке. 

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 73. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да 
важе Правилник о начину састављања и подношења прија-
ва патената и њених прилога („Службени лист СФРЈ", бр. 
35/82) и одредбе чл. I. до 26. и чл. 45. до 48. Правилника о 
ближем уређивању питања у вези са поступком за призна-
ње права којима се штите проналасци и знаци разликова-
ња („Службени лист СФРЈ", бр. 35/82). 

Члан 74. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 23/187 Директор 
20. јуна 1991. године Савезног завода за патенте, 
Београд Благота Жарковић, с. р. 
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Образац П-1 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА 
(Попунити писаћом машином) 
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ЛИСТА ДОКУМЕНАТА ПРИЛОЖЕНИХ ЗАХТЕВУ - ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ 



Страна^966 - Број 62 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак,^ 16. август 1991. 

ПРИЈАВА ПАТЕНТА МОРА ДА САДРЖИ: 

1. Захтев за признање патента поднесен на обрасцу П - I 
2. Опис проналаска 
3. Патентни захтев (и) - назначење шта је у проналаску ново и 

шта подносилац пријаве захтева да се штити патентном 
4. Кратак садржај суштине проналаска (апстракт) 
5. Нацрт(и), ако је потребан 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА П-1 ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Пријава патента се подноси у четири примерка. 

Рубрике 1-5 захтева за признање патента попуњава Завод. % 

Подаци о подносиоцу пријаве уносе се у рубрике 6 до 13. 

Подносилац пријаве патента, ако је у питању физичко лице, уписује презиме a затим име, a ако је у питању прав-
но лице - пун назив (организација уписује назив под којим је регистрована у окружном суду). 

Физичко лице уписује занимање, a правно лице - врсту делатности. 

Уз адресу, испред имена места, уписује се и поштански број. 

Подаци о осталим пријавиоцима, ако их има !више, дају се на посебном листу и у том случају у рубрици 13 упи-
сује се знак X у квадратић предвиђеном за то. 

Подаци о заступнику уписују се у рубрике 14 до 18 ако се пријава подноси преко заступника. 

У рубрику 16 уноси се број регистрације СЗП само за заступнике који су-регистровани код Завода. 

Подаци о осталим заступницима, ако их има више, дају се на посебном листу и у том случају у рубрици 18 упи-
сује се знак X у квадратић предвиђеном за то. 

Подаци о проналазачу уносе се у рубрике 19 до 26. 

Ако пријаву не подноси проналазач, уписује се његово презиме и име, као и адреса или изјава подносиоца прија-
ве да проналазач не жели да буде наведен; ако таква изјава постоји, у рубрици 25 уписује се знак X у квадратић 
предвиђеном за то. 

Код назива проналаска (рубрика 27) уписује се само његов стварни назив. Ако се назив даје на једном од стра-
них језика, могу се користити енглески, француски, руски и немачки језик. 

Ако се тражи право првенства (рубрика 28 - приоритетно уверење), уписује се број, датум и земља пријаве на ко-
јој се заснива право првенства. 

У рубрику 29, на уоквирено место, уписује се број основне пријаве, односно основног патента ако се тражи при-
знање допунског патента уз основни патент. 

У рубрику 30, на уоквирено место, уписује се број првобитне пријаве ако се тражи раздвајање из првобитне при-
јаве. 

На крају сваког листа захтева ставља се потпис подносиоца пријаве или његовог заступника; ако је у питању до-
маће правно лице, поред потписа ставља се и печат. 

Пријава патента таксира се по прописима важећег Закона о тарифи савезних административних такса, с тим 
што се уплата врши на један од наведених /рачуна, зависно од територије на којој се врши, и то: 

ЗА ПРИХОДЕ ОСТВАРЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ, ОДНОСНО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

БРОЈ РАЧУНА НА КОЈИ СЕ УПЛАЋУЈУ, 
о д н о с н о РАСПОРЕЂУЈУ ПРИХОДИ 

Босна и Херцеговина 60818-840-007-3156 

Македонија 60818-840-033-3156 

Словенија 60818-840-025-3156 

Србија 60818-840-018-3156 

Војводина 60818-840-223-3156 

Косово 60818-840-316-3156 

Хрватска 60818-840-114-3156 

Црна Гора 60818-840 017-3156 

- код назива рачуна треба назначити „Остале савезне административне таксе у готовом новцу" 
- као сврху дознаке треба назначити „За пријаву патента" 
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'627. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. став 

I. тачка 9. Закона о Народној банди Југославије и једин-
ственог^ монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), a у вези са Зако-
ном о привременим мерама о циљевима и задацима зајед-
ничке монетарне политике у 1991. години (^Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У . 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАМЕН-
СКОГ ОКВИРА И УСЛОВА ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ 
КРЕДИТА КОЈЕ СУ БАНКЕ ДАЛЕ КРАЈЊИМ КОРИС-
НИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СЕЗОНСКИХ ЗАЛИХА 

И РЕЗЕРВИ ПШЕНИЦЕ ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
РОДА 1991. ГОДИНЕ 

1. У Одлуци о утврђивању наменског оквира и услова 
за рефинансирање кредита које су банке дале крајњим ко-
рисницима за финансирање сезонских залиха и резерви 
пшенице домаће производње рода 1991. године („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 51/91 и 58/91), у називу, речи: „намен-
ског оквира и" бришу се. 

2. Тачка l, мења се и гласи: 
„1. Овом одлуком утврђују се услови за рефинансира-

ње кредита које су банке дале крајњим корисницима за фи-
нансирање сезонских залиха и резерви пшенице домаће 
производње рода 1991. године. 

На кредите из ове одлуке примењују се и одредбе Од-
луке о условима и начину давања краткорочних кредита 
банкама на основу одређених исправа о краткорочним 
кредитима које су банке дале крајњим корисницима за од-
ређене намене („Службени лист СФРЈ", бр. 22/91)." 

3. У тачки 3. став I. речи: ,,у оквиру утврђеном овом 
одлуком" замењују се речима: „из ове одлуке". 

4. У тачки 4. став I. речи: ,,у оквиру утврђеном овом 
одлуком" замењују се речима: „за намене из тачке I. ове 
одлуке". 

5. У тачки 5. став 2. речи: „за намене и у оквиру ут-
врђеном у тачки I. ове одлуке" замењују се речима: „за на-
мене из тачке I. ове одлуке". 

6. У тачки 6. став I. речи: ,,у оквиру утврђеном овом 
одлуком" замењују се речима: „из ове одлуке". 

7. У тачки 7. речи: ,,у оквиру утврђеном овом одлу-
ком" замењују се речима: ,,у складу са овом одлуком". 

8. У тачки 9. речи: ,,у оквиру утврђеном овом одлу-
ком" замењују се речима: „из ове одлуке". 

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

ним испитном, потребним искуством и морално-политич-
ким квалитетима за вршење те функције, a одредбом чла-
на 28. тачка 7. прописано је да ће јавни правобранилац, 
односно његов заменик бити разрешен дужности пре исте-
ка времена на које је именован ако се утврди да је морал-
но-политички неподобан за вршење функције. 

3. Одредбама члана 159. став l, члана 160. став 3. и 
члана 166. Устава СФРЈ зајемчени су право на рад, доступ-
ност сваког радног места и функције у друштву под једна-
ки.м условил!а и слобода мисли и опредељења. 

Одредбама члана 203. ст. I.H 2. Устава СФРЈ утврђе-
но је да се слободе и права, зајемчени тим уставом, не мо-
гу одузети ни ограничити и да се законом одређује у којим 
случајевима и под којим условима коришћење слободама 
и правима противно Уставу СФРЈ повлачи ограничење 
или забрану коришћења тим слободама и правима. 

Слободе и права, утврђени Уставом СФРЈ, остварују 
се, по одредби члана 203. став 3. Устава СФРЈ, на основу 
Устава СФРЈ. 

Уставни суд Југославије сматра да оспорене одредбе 
наведеног закона нису у складу с Уставом СФРЈ, јер је 
оценио да у Уставу СФРЈ нема основа да се законом про-
пише да лице које се бира или именује на неку дужност мо-
ра имати одређено политичко опредељење, односно одре-
ђен поглед на свет. 

Ту оцену Уставни суд Југославије засновао је на од-
редбама Устава којима су утврђене слободе грађана и пра-
во на рад, a посебно на наведеним одредбама Устава 
СФРЈ, којима је грађанину зајемчена слобода мисли и оп-
редељења и доступност сваког радног места и функције у 
друштву. 

4. Уставни суд Југославије, на основу одредбе члана 
375. став I. тачка 4. Устава СФРЈ и одредбе члана 36. По-
словника Уставног суда Југославије, на седници одржаној 
13. фебруара 1991. године, донео је 

t О д л у к у 

1. Утврђује се да су одредбе члана 24. и члана 28. тач-
ка 7. Закона о јавном правобранилаштву, у делу који.м је 
утврђено да се за јавног правобраниоца, односно заменика 
јавног правобраниоца може бирати лице које има морал-
но-политичке квалитете, односно да ће јавни правобрани-
лац и његов заменик бити разрешени ако се утврди да ни-
су морално-политички подобни за вршење те функције, 
нису у складу са Уставом СФРЈ. 

2. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу СФРЈ" 
и у „Службеном веснику СР Македоније". 

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Суда Милован Бузаџић и судије - Хрвоје 
Бачић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др Омер 
Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Коља, 
Димче Козаров, др Иван Кристан, Вељко Марковић, Рад-
ко Мочивник, Душан Ружић и Милосав Стијовић. 

О. бр. 245 
13. августа 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 
1У број 84/1-89 
13. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 
24. И ЧЛАНА 28. ТАЧКА 7. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ПРА-

ВОБРАНИЛАШТВУ 

1. Уставни суд Југославије, решењем 1У-број 84 /1-89 
од 23. маја 1990. године, покренуо је поступак за оцењива-
ње уставности одредбе члана 24. и члана 28. тачка 7. Зако-
на о јавном правобранилаштву СР Македоније („Службен 
весник на СР Македонија", бр. 9/77, 6/81, 11/87 и 10/90). 

2. Одредбама члана 24. став I. Закона о јавном пра-
вобранилаштву прописано је да за јавног правобраниоца 
и за заменика јавног правобраниоца може бити именован 
држављанин Социјалистичке Федеративне Републике Ју-
гославије, дипломираш! правник са положеним правосуд-

О Д Л У К А 

О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
УРЕДБЕ О УПЛАТИ И УСМЈЕРАВАЊУ СРЕДСТАВА 
ФОНДА ФЕДЕРАЦИЈЕ, ОСНОВНОГ ПОРЕЗА НА 
ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ПРОМЕТУ, ЦА-

РИНА, УВОЗНИХ И ДРУГИХ ДАЖБИНА 

I. Уставни суд Југославије, решењем бр. Il У-14/91 
од 6. марта 1991. године, покренуо је поступак за оцењива-
ње уставности Уредбе о уплати и усмјеравању. средстава 
Фонда федерације, основног пореза на промет производа 
и услуга у промету, царина, увозних и других дажбина 
(„Службени лист СР Црне Горе", бр. 48/90) и супротности 
те уредбе са Законом о финансирању федерације („Службе-
ни л-ист СФРЈ", бр. 15/77, 71 /85 ,71/86 , 10/88,31/88, 16/89, 
41/89 и 60/89), Законом и посебној такси на увезену робу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 31/70) и Законом о плаћању 
посебне дажбине за изравнање пореског оптерећења увезе-
не робе („Службени лист СФРЈ", бр. 63/80). 
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2. Оспореном уредбом прописани су обавеза уплаћи-
вања на посебне рачуне у Републици средстава Фонда фе-
дерације, основног пореза на промет производа u услуга у 
промету, царина, увозних и других дажбина која припада-
ју федерацији и усмеравање и коришћење тих средстава. 
Средства уплаћена на рачуне утврђене том уредбом, по 
претходно утврђеном обрачуну обавеза федерације и Ре-
публике, користиће се за надомештај неизвршених обавеза 
федерације које су утврђене савезним прописима. Ступа-
њем на снагу те уредбе Служба друштвеног књиговодства 
неће примењивати Наредбу о изменама и допунама На-
редбе о рачунима за уплату прихода друштвено-политич-
ких заједница и њихових фондова, самоуправних интерес-
них заједница и других самоуправних организација и за-
једница, начину уплаћивања тих прихода и начину оба-
вештавања корисника тих прихода („Службени лист 
СФРЈ", бр. 66/90), осим дела КОЈИ се односи на посебан са-
везни порез на промет производа и услуга за финансирање 
ЈНА. 

3. Одредбама члана 279. ст. I. и 2. Устава СФРЈ ут-
врђено је да се сви приходи и расходи федерације утврђују 
у Буџету федерације, да приходе федерације чине царине и 
други изворни приходи утврђени савезним законом и до-
приноси република и аутономних покрајина, у складу с на-
челом ђзавноправности и заједничком одговорношћу ре-
публика и аутономних покрајина за финансирање функци-
ја федерације, и да се савезним законом може одредити да 
се приходи од царина не уносе у Буџет федерације и да се 
користе за потребе привреде. 

Одредбама тачке I. став 3. Амандмана XXXIV на Ус-
тав СФРЈ утврђено је да се савезним законом утврђују 
привредно недовољно развијене републике и аутономне 
покрајине, стални извори средстава Фонда, посебни усло-
ви кредитиран^ и других облика подстицања из тих сред-
става и начин пословања фонда. 

Одредбама мл. 28. и 33. Закона о финансирању феде-
рације прописано је да су изворни приходи федерације ца-
рине и друге царинске дажбине и таксе, савезне таксе, део 
основног пореза на про.мет производа и услуга, приходи 
који се остварују на основу посебних савезних закона и 
приходи које својом делатношћу остварују органи федера-
ције и да федерацији припада 75% од наплаћеног прихода 
од основног пореза на промет производа и 25% од напла-
ћеног прихода основног пореза на накнаде за услуге. 

Одредбом члана 2. Закона о посебној такси на увезену 
робу прописано је да су средства добијена наплатом по-
себне таксе приход федерације и да се уплаћују у савезни 
буџет. 

Одредбом члана 2. Закона о п лд ћа њу посебне дажби-
не за изравнање пореског оптерећења увезене робе пропи-
сано је да су средства, остварена наплатом посебне дажби-
не за изравнање пореског оптерећења увезене робе, при-
ход федерације. 

4. Уставни суд Југославије оценио је, полазећи од на-
ведених одредаба Устава СФРЈ и наведених савезних зако-
на, да се оспореном уредбом није могло прописати да се 
изворни приходи федерације и средства Фонда федерације 
за кредитирање и друге облике подстицања бржег развоја 
привредно недовољно развијених република и аутоном-
них покрајина уплаћују на посебне рачуне у републици и 
да се та средства, после једностраног пребијања обавеза 
Републике и обавеза федерације, користе за намене одређе-
не том уредбом, будући да се ти приходи, према Уставу 
СФРЈ, утврђују у буџету федерације и да се могу користи-
ти за намене одређене тим буџетом или савезним законом. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка 4. Устава СФРЈ и члана 36. став 2. Пословника Ус-
тавног суда Југославије, на седници одржаној IO. јула 
1991. године, донео је 

О д л у к у 
Укида се Уредба о уплати и усмјеравању средстава 

Фонда федерације, основног пореза на промет производа 
и услуга у промету, царина, увозних и других дажбина 
(„Службени лист СР Црне Горе", бр. 48/90). 

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

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је 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, Пјетер Коља, Димне Козарев, др Ратко Марко-
вић, Вељко Марковић, Душан Ружић и Владимир Шекс. 

Il У бр. 14/91 Председник 
25. јуна 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О О Ц Е Њ И В А Њ У УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 84. 
ПРАВИЛНИКА О ОСНОВАМА И МЕРИЛИМА ЗА 
СТИЦАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОХОТКА И ЧИС-
ТОГ ДОХОТКА И РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧ-
НЕ ДОХОТКЕ И ЗАЈЕДНИЧКУ ПОТРОШЊУ И ДРУ-

ГА ЛИЧНА ПРИМАЊА РАДНИКА 

1. Уставни суд Југославије, решењем I Н-У-број 
53/89 од 23. маја 1990. године, покренуо је поступак за оце-
њивање уставности одредбе члана 84. Правилника о осно-
вама и мерилима за стицање и распоређивање дохотка и 
чистог дохотка и расподелу средстава за личне дохотке и 
заједничку потрошњу и друга лична примања радника, ко-
ји је донела Радна организација „Емир Дураку" - Уд-
ружена текстилна индустрија у Ђаковици I. октобра 1987. 
године. 

2. Одредбом члана 84. наведеног правилника пропи-
сано је да Радна организација сноси трошкове за превоз 
радника на посао и са посла својим возилима, и то: 100% 
од стварне цене коштања унутар града за раднике који 
станују у граду и 50% од стварне цене коштања унутар 
града за раднике који долазе и одлазе на релацији Ђакови-
ца-Ораховац и Ђаковица-Клина. 

3. Одредбом Амандмана X тачка 5. став 3. на Устав 
СФРЈ утврђено је да радници у удруженом раду за укупну 
личну и заједничку потрошњу распоређују део дохотка 
сразмеран ,свом доприносу остваривању дохотка који су 
дали текући.м радом и управљањем друштвеним средстви-
ма као минулим радом радника. 

Уставни суд Југославије,, полазећи од наведене одред-
бе Устава СФРЈ, сматра да радници, распоређујући део 
чистог дохотка, могу утврдити право радника на накнаду 
трошкова превоза за долазак на посао и повратка са по-
сла. 1 

Међутим, Уставни суд Југославије утврдио је да су, 
признавањем трошкова превоза само радницима обухва-
ћеним оспореном одредбом члана 84. наведеног правилни-
ка, остали радници којима се не признају трошкови прево-
за доведени у неравноправан положај. 

Уставни суд Југославије, из тих разлога, оценио је да 
оспорена одредба Правилника није сагласна са Уставо.м 
СФРЈ. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. став 2. Пословника Уставног суда Ју-
гославије, на седници одржаној 24. априла 1991. године, 
донео је 

О д л у к у 

Укида се одредба члана 84. Правилника о основама и 
мерилима за стицање и распоређивање дохотка и чистог 
дохотка и расподелу средстава за личне дохотке и зајед-
ничку потрошњу и друга лична примања, који је донела 
Радна организација „Емир Дураку" - Удружена текстилна 
индустрија у Ђаковици I. октобра 1987. године. 

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Суда Милован Бузаџић и судије: Хрвоје 
Бачић, мр Крсте Чаловски, др Омер Ибрахимагић, др Бра-
нислав Ивановић, Петер Коља, Димне Козаров, Вељко 
Марковић, Радко Мочивник и Душан Ружић. 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и на на-
чин на који се објављују самоуправни општи акти Расане 
организације „Емир Дураку" у Ђаковици. 

П!-У-бр. 53/89 
24. априла 1991. године Председник 
Београд r Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 
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О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 3. 
ПРАВИЛНИКА О САОБРАЋАЈНИМ ЗНАКОВИМА НА 

ПУТЕВИМА ' 

1. Уставни суд Југославије, поводом иницијативе Ми-
ленка Јохура u Будимира Маринковића, из Гроцке, реше-
њем У, број 328/87-1 од 26. децембра 1990. године покре-
нуо је поступак за оцењивање уставности одредбе члана 3. 
Правилника о саобраћајним знаковима на, путеви.ма 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 48/81 и 17/85). 

Савезни секретаријат за саобраћај и везе, у одговору 
на решење о покретању поступка, истакао је да је пропис 

I којим се уређује да ће се саобраћај^! знакови на путеви.ма, 
ако су исписани ћирилицом, бити исписани и латиницо.м у 
складу са Међународном конвенцијом о сигнализацији на 
путевима и да то подразумева равноправно коришћење 
латинице и ћирилице. 

2. Одредбом члана 3. Правилника о саобраћајна! 
знаковима на путевима прописано је да се натписи на са-
обраћајном знаку, ако су написани ћирилицом, исписују и 
латиницом. 

3. Одредбом члана 246. став I. Устава СФРЈ утврђено 
је да су језици народа и народности и њихову писма рав-
ноправни на територији Југославије и да су у Социјалис-
тичкој Федеративној Републици Југославији у службеној 
употреби језици народа, a језици народности - у складу са 
Уставом СФРЈ и савезним законом. 

Одредбом члана 365. Устав СФРЈ утврђено је да фун-
кционери који руководе савезним органима управе и са-
везни.м организацијама могу доносити правилнике, наред-
бе и упутства за извршавање савезних закона, других про-
писа и општих аката Скупштине СФРЈ и прописа Савез-
ног извршног већа ако су за то овлашћени тим прописима, 
односно актима. 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведених одре-
даба Устава СФРЈ, оценио је да оспорена одредба наведе-
ног правилника није у сагласности са Уставом СФРЈ. 

Наведени правилник, по мишљењу Уставног суда Ју-
гославије, могао је уредити са.мо примену одредаба Зако-
на о основама безбедности саобраћаја на путевима које се 
односе на саобраћајне знакове на путевима. 

Будући да Закон о основа.ма безбедности саобраћајач 
на путевима не уређује употребу писа.ма народа и народ-
ности Југославије при исписивању натписа на саобраћај-
на^! знаковима на путевима, Уставни суд Југославије 
сматра да се оспореном одредбом наведеног правилника 
није могло прописати којим се писмом народа и народ-
ности Југославије исписују ти натписи. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 26. јуна 1991. године, донео је 

О д л у к у 

Укида се одредба члана 3. Правилника о саобраћај-
н а ! знакови.ма на путевима („Службени лист СФРЈ", бр. 
48/81 и 17/85). 

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

ву: председник Уставног суда Југославије Милован Буза-
џић и судије - Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, др 
Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Ко-
ља, Димче Козаров, др Ратко Марковић, Вељко Марковић 
и Душан Ружић. 

У. број 328/87-1 Председник 
26. јуна 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 35. 
ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И 

ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА 

I. Уставни суд Југославије, поводом иницијативе Ми-
ленка Јохура и Будимира Мариновића, из Гроцке, реше-

њем У. број 328/87-2 од 26. децембра 1990. године покре-
нуо је поступак за оцењивање уставности одредбе члана 
35. Правилника о регистрацији моторних и прикључних 
возила („Службени лист СФРЈ", бр. 74/89). 

Савезни секретаријат за саобраћај и везе, у одговору 
на решење о покретању поступка, истакао је да је пропис 
којим се уређује да се ознаке и бројеви на регистарским 
пробни.м таблица.ма на моторним и прикључним возили-
ма исписују словима латинице у складу са Међународном 
конвенцијом о саобраћају на путевима и да то подразуме-
ва равноправно коришћење латинице и ћирилице. 

2. Одредбом члана 35. Правилника о регистрацији 
моторних и прикључних возила прописано је да се ознаке 
и бројеви на регистарским таблицама и пробним таблица-
ма на моторним и прикључним возилима исписују слови-
ма латинице и арапским цифрама. 

3. Одредбом члана 246. став I. Устава СФРЈ утврђено 
је да су равноиравни језици народа и народности и њихо-
ва писма на територији Југославије и да су у Социјалис-
т!^ кој Федеративној Републици Југославен у службеној 
употреби језици народа, a језици народности - у складу са 
Уставом СФРЈ и савезним законом. 

Одредбом члана 365. Устава СФРЈ утврђено је да 
функционери који руководе савезни.м органима управе и 
савезним организацијама могу доносити правилнике, на-
редбе и упутства за извршавање савезних закона, других 
прописа и општих аката Скупштине СФРЈ и прописа Са-
везног извршног већа ако су за то овлашћени тим пропи-
сима, односно актима. 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведених одре-
даба Устава СФРЈ, оценио је да оспорена одредба наведе 
ног правилника није у сагласности са Уставом СФРЈ. 

Наведени правилник, по мишљењу Уставног суда Ју-
гославије, могао је уредити само примену одредаба Зако-
на о основама безбедности саобраћаја на путевима које се 
односе на регистрацију моторних и прикључних грозила. 

Будући да Закон о основа.ма безбедности с а о б р а ћ а 
на путевима не уређује употребу писама народа и народ-
ности Југославије при исписивању ознака на регистарски .v 
и пробним таблицама на "моторним и прикључним lĆ З!!-
лима, Уставни суд Југославије сматра да се оспореном од-
редбом наведеног правилника није могло прописати ко-
јим се словима и писмом народа и народности Југославије 
исписују те ознаке. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 26. јуна 1991. године, донео је 

О д л у к у 

Укида се одредба члана 35. Правилника о регистра-
цији моторних и прикључних возила („Службени лист 
СФРЈ", бр. 74/89). 

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

ву: председник Уставног суда Југославије Милован Буза-
џић и судије - Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, др 
Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Ко-
ља, Димче Козаров, др Ратко Марковић, Вељко Марковић 
и Душан Ружић. 

У. број 328/87-2 Председник 
26. јуна 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с, р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О МЕРАМА 
КОЈЕ СЕ МОГУ П Р Е У З И М А Т И РАДИ СПРЕЧАВА-
ЊА ПОРЕМЕЋАЈА ПРОИЗВОДЊЕ, ПРОМЕТА И РАЗ-
ВОЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И СУПРОТНОСТИ 

ТОГ ЗАКОНА СА САВЕЗНИМ ЗАКОНОМ 
I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о мерама које се могу предузимам! ради спречавања 
поремећаја производње, промета и развоја у Републици 
Србији („Службени гласник Републике Србије" бр. 6/90) и 
супротности тог закона са Законом о финансирању феде-
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рације („Службени лист СФРЈ", бр. 15/77, 71/85, 71/86, 
10/88, 31/88, 16/89, 41/89, 60/89 и 55/90), Законом о посеб-
,ној такси на увезену робу („Службени лист СФРЈ", бр. 
31/70), Законом о плаћању посебне дажбине за изравнање 
пореског оптерећења увезене робе („Службени лист 
СФРЈ", бр. 63/80) и Законом о спољнотрговинском посло-
вању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и 11/91). 

По мишљењу покретача поступка, оспореним зако-
ном уређена су одређена питања која се односе на усмера-
вање изворних прихода федерације у буџет Републике и на 
спољнотрговинско пословање са иностранством, што је 
несагласно са Уставом СФРЈ и одредбама наведених са-
везних закона, јер уређивање тих односа није у надлежнос-
ти република, већ је у надлежности федерације. 

2. Оспореним законом прописано је да се, ради спре-
чавања и отклањања поремећаја у производњи, промету и 
развоју, у Републици Србији могу утврдити, у складу са 
овим законом, одређене мере и да Влада Републике Србије 
може доносити прописе којима се изворни приходи феде-
рације усмеравају на посебан рачун Републике Србије и 
прописе који се односе на спољнотрговинско пословање. 

3. Одредбама члана 251. ст. l, 2, 3. и 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да радни људи, народи и народности Југосла-
вије своје економске интересе остварују на јединственом 
југословенском тржишту, да еу на јединственом југосло-
венском тржишту радни људи и организације удруженог 
рада равноправни у обављању делатности и стицању до-
хотка на основу деловања законитости тржишта и друш-
твеног усмеравања привредног и друштвеног развоја и ус-
клађивао^ односа на тржишту, да су друштвено-политич-
ке заједнице одговорне за обезбеђивање јединства југосло-
венског тржишта и да је противуставан сваки акт и свака 
радња којима се нарушава јединство југословенског 
тржишта. 

Одредбама члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
систем спољнотрговинског и девизног пословања и другог 
економског пословања са иностранством, обезбеђује из-
вршавање савезних закона у тим областима и утврђује и 
обезбеђује приходе који, по том уставу, припадају федера-
цији. 

Одредбама члана 279. ст. I. и 2. Устава СФРЈ утврђе-
но је да се сви приходи и расходи федерације утврђују у 
буџету федерације, a да приходе федерације чине царина и 
други изворни приходи утврђени савезним законом. 

Одредбом члана 3. став 2. Закона о привременим ме-
рама о порезу на промет производа и услуга („Службени 
лист СФРЈ", бр. 4/91) прописано је да је основни порез на 
промет производа и основни порез на промет услуга порез 
који се плаћа на територији СФРЈ иа основу овог закона и 
представља приход федерације у складу са савезним зако-
ном. 

Одредбама члана 28. Закона о финансирању федера-
ције прописано је да су изворни приходи федерације цари-
на и друге царинске дажбине и таксе, савезне таксе, део ос-
новног пореза на промет производа, приходи који се ос-
тварују на основу посебних савезних закона и приходи ко-
је својом делатношћу остварују органи федерације, a од-
редбом члана 33. тог закона федерацији припада 75% од 
наплаћеног прихода од основног пореза на промет произ-
вода и 25% од прихода од основног пореза накнаде за ус-
луге, утврђене савезним законом. 

Одредбама члана 15. Закона о спољнотрговинском 
пословању прописано је да се роба може увозити само ако 
одговара стандардима, атестима и техничким нормама 
квалитета, прописаним за стављање у промет, односно за 
употребу на југословенском тржишту, a одредбом члана 
75. тог закона прописано је да Савезно извршно веће може 
прописати антидампиншку дажбину ако је у одговарају-
ћем поступку утврђено да постоји знатна штета или опас-
ност од настанка штете за домаће произвођаче, a предлог 
за доношење антидампиншких дажбина могу поднети за-
интересован a предузећа преко Привредне коморе Југосла-
вије. 

Одредбом члана 2. Закона о посебној такси на увезену 
робу прописано је да су средства добијена наплатом по-
себне таксе приход федерације и да се уплаћују у савезни 
буџет. 

Уставни суд Југославије оценио је, полазећи од наве-
дених одредаба Устава СФРЈ и наведених савезних закона, 
да је право и дужност федерације a не републике да уреди 
систем спољнотрговинског, пословања са иностранством и 
да обезбеди извршавање савезних закона у тој области, a 
тиме и да пропише услове за увоз одређене робе. Стога ос-
порени закон није сагласан са одредбом члана 281. став I. 
тачка 5. Устава СФРЈ и у супротности је са одредбама чл. 
15. и 75. Закона о спољнотрговинском пословању. 

Уставни суд је оценио и да је искључиво право и 
дужност федерације a не републике да усмерава и расподе-
љује средства која су изворни приходи федерације, као 
што су део основног пореза на промет, царина, царинске 
дажбине и савезним законом одређене дажбине на увезену 
робу и да, према томе, оспорени закон није сагласан ни са 
одредбама члана 251. ст. l, 2, 3. и 5. и члана 279. ст. 1 и 2. 
Устава СФРЈ и да је у супротности са одредбом члана 3. 
став 2. Закона о привременим мерама о порезу на промет 
производа и услуга, са одредбама чл. 28. и 33. Закона о фи-
нансирању федерације, са одредбом члана 2. Закона о по-
себној такси на увезену робу и са одредбом члана 2. Закона 
о плаћању посебне дажбине за изравнање пореског оптере-
ћења увезене робе. 

4. Уставни суд Југославије, на основу чл. 35. и 36. По-
словника Уставног суда Југославије, на седници одржаној 
IO. јула 1991. године, донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да Закон о мерама које се могу предузи-

м а м ради спречавања поремећаја производње, промета и 
развоја у Републици Србији („Службени гласник Републи-
ке Србије", бр. 6/90) није сагласан са Уставом СФРЈ и да 
је у супротности са Законом о спољнотрговинском посло-
вању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и 11/91), Законом 
о привременим мерама о порезу на промет производа и 
услуга у промету („Службени лист СФРЈ" бр. 4/91), Зако-
ном о финансирању федерације („Службени лист СФРЈ" 
бр. 15/77, 71/85, 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 41/89, 60/89 и 
55/90), Законом о посебној такси на увезену робу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 31/70) и Законом о плаћању 
посебне дажбине за изравна ње пореског оптерећења увезе-
не робе („Службени лист СФРЈ" бр. 63/80). 

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

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је 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, Пјетер Коља, Димче Козарев, др Ратко Марко-
вић, Вељко Марковић, Душан Ружић и Владимир Шекс. 

1У-број 124/1-90 Председник 
IO. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
УРЕДБЕ О ОБАВЕЗНОМ ПРИБАВЉАЊУ АТЕСТА И 
ДРУГИХ ДОКАЗА КВАЛИТЕТА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ 

СЕРВИСИРАЊА РОБЕ ИЗ УВОЗА 

I. Савезно извршно веће покренуло је пред'Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности 
Уредбе о обавезном прибављању атеста и других доказа 
квалитета и обезбеђивању сервисирања робе из увоза 
(„Службени гласник Републике Србије", бр. 8/90) и суп-
ротности те уредбе са Законом о спољнотрговинском по-
словању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и 11/91) и са 
Законом о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 
37/88 и 23/91). 

Савезно извршно веће сматра да оспорена уредба ни-
је сагласна с Уставом СФРЈ због тога што је том уредбом 
прописана обавеза прибављања атеста за робу из увоза и 
рок од IO година за обезбеђивање резервних делова за по-
трошна добра и друге индустријске производе из увоза, 
што је, према мишљењу покретача поступка, у надлежнос-
ти федерације. 
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2. Уредбом о обавезном прибављању атеста и других 
доказа квалитета и обезбеђивању сервисирања робе из 
увоза прописано је да се производи из увоза могу ставља-
ти у промет ако имају атест који је издала организација са 
седиштем на територији Републике Србије, овлашћена за 
издавање атеста у складу са Законом о стандардизацији, 
ако на територији Републике Србије нема одговарајуће ов-
лашћене организације, што се доказује уверењем над-
лежног републичког органа, важи атест који је издала ов-
лашћена организација са седиштем у другој републици, 
ако су обезбеђени резервни делови за трајна потрошна до-
бра и друге индустријске производе за период од десет го-
дина од дана продаје производа и ако је обезбеђено серви-
сира!^ у периоду од најмање десет година од дана прода-
је производа. 

3. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
систем спољнотрговинског пословања и обезбеђује из-
вршавање савезних закона у тој области, a одредбом тачке 
I. подтачка 17. Амандмана XXXIX на Устав СФРЈ утврђе-
но је да федерација, преко савезних органа, уређује и обез-
беђује стандарде, техничке нормативе и норме квалитета 
производа, робе и услуга. 

Одредбом члана 15. Закона о спољнотрговинском по-
словању прописано је да се роба може увозити, или при-
времено увозити, само ако одговара стандардима, атести-
ма и техничким нормативима квалитета, прописаним за 
стављање у промет, односно за употребу те робе на југо-
словенском тржишту. 

Одрејфама чл. 7, 15. и 19. Закона о стандардизацији 
прописано је да обавезном атестирању подлежу произво-
ди за које је то утврђено прописима, донесеним на основу 
овлашћења из тог закона, да се одредбе тог закона приме-
њују и на производе из увоза и да се стандарди и други 
технички услови,' захтеви и поступци, одређени међуна-
родним уговором који обавезује СФРЈ, примењују у скла-
ду с одредбама тог уговора, односно прописа донесених за 
његово^ извршавање. Одредбом члана 40. став 2. Закона 
прописано је да атестирање производа врши савезна орга-
низација надлежна за послове стандардизације или орга-
низација коју она овласти, a одредбама чл. 63. и 64. пропи-
сано је да се прописом донесеним на основу тог закона 
одређују производи за које увозник, односно заступник 
стране фирме мора издати гаранцију за квалитет, односно 
исправно функционисање производа, обезбедити резервне 
делове и сервис за одржавање у гарантном року, a рок за 
обезбеђено сервисирање и снабдевање тржишта резервним 
деловима не може бити краћи од три године за апарате за 
домаћинство, односно пет година за друге технички 
сложене производе, осим ако прописом, донесеним на ос-
нову тог закона, није друкчије одређено. 

Уставни суд Југославије оценио је, полазећи од наве-
дених одредаба Устава СФРЈ, Закона о спољнотрговин-
ском пословању и Закона о стандардизацији, да је право и 
дужност федерације да пропише обавезу прибављања атес-
та за све производе из увоза, да одреди организације које 
могу издавати атесте и да пропише рок за обезбеђивање 
резервних делова за трајна потрошна добра и друге индус-
тријске производе из увоза. 

Ову оцену Уставни суд Југославије заснива на чиње-
ници да по Уставу СФРЈ федерација уређује систем спољ-
нотрговинског пословања и обезбеђује извршавање савез-
них закона у тој области, да преко савезних органа, уређу-
је и обезбеђује стандарде, техничке нормативе и норме 
квалитета производа, робе и услуга и да су, према наведе-
ним савезним законима, савезни органи надлежни да уре-
де односе који су уређени оспореном уредбом. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и чл. 35. и 36. Пословника Уставног суда Југосла-
вије, на седници одржаној IO. јула 1991. године, донео је 

О д л у к у 
Укида се Уредба о обавезном прибављању атеста и 

других доказа квалитета и обезбеђивању сервисирања ро-
бе из увоза („Службени гласник Републике Србије", бр. 
8/90). 

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

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је 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, Пјетер Коља, Димче Козаров, др Ратко Марко-
вић, Вељко Марковић, Душан Ружић и Владимир Шекс. 
ИУ-број 102/90 Председник 
IO. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ, ОДНОСНО ДЈЕЛОМИЧ-
Н О М ОСЛОБАЂАЊУ, ТЕ ПОВРАТУ ПОРЕЗА НА 

ПРОМЕТ И ДРУГИХ ДАВАЊА 

1. Савезно извршно веће покренуло је ћред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Одлуке о ослобађању, односно дјеломичном ос-
лобађању, те поврату пореза на промет и других давања 
(„Народне новине" - службени лист Републике Хрватске, 
бр. 55/90). 

Према мишљењу, изнесеном у предлогу, наведена од-
лука није сагласна са одредбама члана 251. ст. l , 2. и З, 
члана 264. и члана 279. ст. I. и 2. Устава СФРЈ и у супрот-
ности је са одредбама чл. 17. и 36. Закона jo опорезивању 
производа и услуга у промету („Службени лист СФРЈ", бр. 
33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 
63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/97, 
10/88, 27/88, 31/88, 41/89, 46/89, 60/89 и 13/90) и тариф-
ним бројем 6. Тарифе основног пореза на промет произво-
да и одредбама члана 28. став 2. тач. I. и 3. Закона о фи-
нансирању федерације („Службени лист СФРЈ", бр. 15/77, 
71/85, 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 41/89, 60/89 и 55/90), јер 
се том одлуком доводе у неравноправан положај грађани 
и организације удруженог рада, зависно од тога где им је 
седиште, односно пребивалиште. Поред тога, оспореном 
одлуком се федерацији ускраћује део средстава који јој 
припада од основаног пореза на промет, царине и других 
дажбина. 

2. Одлуком о ослобађању, односно дјеломичном ос-
лобађању, те поврату пореза на промет и других давања 
прописано је да право на ослобађање, односно делимично 
ослобађање и повраћају целини или делимично пореза на 
промет и других давања имају правна лица са седиштем у 
Републици Хрватској у којој су регистрована за увоз и 
промет путничких аутомобила и грађани са пребивалиш-
тем на територији Републике Хрватске, a та се права одно-
се на аутомобиле до 2.000 кубика запремине мотора. 

3. У одговору на предлог Савезног извршног већа, 
Влада Републике Хрватске навела је да је била овлашћена 
да оспорену одлуку донесе, јер савезни органи нису преду-
зели потребне мере да успоставе јединство југословенског 
тржишта које је нарушено прописима Републике Србије. 
Да би очувала равноправан положај, Република Хрватска 
је могла и морала да уреди односе који се, иначе, уређују 
савезним законом, будући да такав савезни закон није до-
несен. 

4. Одредбама члана 251. ст. l , 2, 3. и 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да радни људи, народи и народности Југосла-
вије остварују своје економске интересе на јединственом 
југословенском тржишту, да су на јединственом југосло-
венском тржишту радни људи и организације удруженог 
рада равноправни у обављању делатности и стицању до-
хотка на основу деловања законитости тржишта и друш-
твеног развоја и усклађнвања односа на тржишту, да су 
друштвено-политичке заједнице одговорне за обезбеђива-
ње јединства југословенског тржишта и да је противуста-
ван сваки акт и свака радња којима се нарушава јединство 
југословенског тржишта. 

Одредбама члана 264. став 2. Устава СФРЈ утврђено 
је да се савезним законом установљавају врсте прихода ко-
ји се остварују опорезивањем производа и услуга који су у 
промету на целој територији СФРЈ и утврђују начин и ви-
сина тог опорезивања, осим за производе и услуге за које 
начин и висину опорезивања на основу савезног закона ут-
врђују друге друштвено-политичке заједнице. 
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Према одредбама члана 279. ст. I. и 2. Устава СФРЈ, 
сви приходи и расходи федерације утврђују се у буџету фе-
дерације, a приходе федерације чине царина и други из-
ворни приходи утврђени савезним законом. 

Одредбом тачке 2. Амандмана XXX на Устав СФРЈ 
утврђено је да су противуставни прописи и други акти и 
радње којима се организације удруженог рада, или радни 
људи, зависно од седишта, односно прибивалишта, став-
љају у ^равноправан положај. 

Одредбом члана 2. Закона о трговини („Службени 
лист СФРЈ", бр. 46/90) прописано је да се продавац бави 
трговином слободно и под једнаким законским условима 
на јединственом југословенском тржишту, у складу са до-
брим пословним обичајима, трговачким правилима и на-
челима лојалне конкуренције и на начин којим се не нано-
си штета потрошачу, a одредбама члана 3. тог закона про-
писано је да се актима друштвено-политичке заједнице не 
може ограничити слободно наступање на тржишту, нару-
шавати конкуренција, нити се могу поједини трговци или 
потрошачи стављати у неравноправан положај. Према од-
редби члана 33. Закона о трговини, ограничавањем 
тржишта сматра се општи или појединачни правни акт и 
радња органа друштвено-политичке заједнице, трговца, 
предузећа и другог празног лица којима се, противно ус-
таву и закону, ограничава слободна размена робе и сло-
бодно н а с т у п а њ е на тржишту, или на други начин нару-
шава конкуреиција. 

Одредбама члана 28. Закона о финансирању федера-
ције одређено је да су изворни приходи федерације царина 
и друге царинске дажбине и таксе, савезне таксе, део ос-
новног пореза на промет производа, приходи који се ос-
тварују на основу посебних савезних закона и приходи ко-
је својом делатношћу бстварују органи федерације, a од-
редбом члана 33. тог закона одређено је да федерацији 
припада 75% од наплаћеног прихода од основног пореза 
на промет производа и 25% од прихода од основног поре-
за на накнаде за услуге, утврђене савезним законом. 

Одредбама члана 3. Закона о привременим мерама о 
порезу на промет производа и услуга („Службени лист 
СФРЈ", бр. 4/91) прописано је да је основни порез на про-
мет производа порез који се плаћа на територији Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије на основу 
овог закона и представља приход федерације у складу са 
савезним законом и да је посебни порез на промет произ-
вода порез који се плаћа на територији републике на осно-
ву овог закона и другог прописа републике који су у скла-
ду са овим законом и представља приход републике. Од-
редбама чл.15. и 16. Закона о привременим мерама о поре-
зу на промет производа и услуга одређени су производи 
на чији се промет не плаћа основни и посебни порез на 
промет производа, али међу тим производима се не нала-
зе аутомобили, нити је прописано да се порески обвезник 
може ослободити од плаћања пореза на промет зависно од 
тога где му је седиште, односно пребивалиште. 

Према оцени Уставног суда Југославије, оспореном 
одлуком није се могло прописивати да право на ослобађа-
ње, делимично ослобађање или повраћај у целини пореза 
на промет и других давања имају правна и физичка лица 
ако им је седиште, односно пребивалиште на територији 
Републике Хрватске. Оваквим уређивањем односа нару-
шава се јединствено југословеиско тржиште, a правна ли-
ца и радни људи се доводе у ^равноправан положај у сти-
цању дохотка, зависно од тога где им је седиште, односно 
пребивалиште, па је, стога, оспорена одлука несагласна са 
одредбама члана 251. ст. l , 2, 3. и 5. и члана 264. став 2. Ус-
тава СФРЈ и одредбом тачке 2. Амандмана XXX на Устав 
СФРЈ и у супротности је са одредбама чл. 2, 3. и 33. Закона 
о трговини и са Законом о привременим мерама о порезу 
на промет производа и услуга. 

Суд је оценио да је оспорена одлука несагласна и са 
одредбама члана 279. ст. I. и 2. Устава СФРЈ и у супрот-
ности је са одредбама чл. 28. и 33. Закона о финансирању 
федерација и са одредбама члана 3. Закона о привременим 
мерама о порезу на промет производа и услуга, јер се на 
основу те одлуке ускраћују федерацији њени изворни при-
ходи. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и чл. 35. и 36. Пословника Уставног суда Југосла-
вије, ка седници одржаној 24. априла 1991. године, донео је 

О д л у к у 

Укида се Одлука о ослобађању, односно дјеломич-
ном ослобађању, те поврату пореза на промет и других да-
вања („Народне новине" -- службени лист Републике 
Хрватске, бр. 55/90). 

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

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Уставног суда Милован Бузаџић и судије -
Хрвоје Бачић, мр Крсте Чаловски, др Омер Ибрахимагић, 
др Бранислав Ивановић, Пјетер Коља, Димче Козарев, др 
Иван Констан, Вељко Марковић, Радко Мочивник и Ду-
шан Ружић. 

ИУ-број 4/91 Председник 
24. априла 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О О Ц Е Њ И В А Њ У УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О ОВЛАШ-
ТЕЊИМА ВЛАДЕ РЕПУБ,ЛИКЕ ХРВАТСКЕ ДА ПРО-
ПИСУЈЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЈЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ГОСПО-
ДАРСКИХ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И 

СУПРОТНОСТИ ТОГ ЗАКОНА СА САВЕЗНИМ 
ЗАКОНОМ 

1. Савезно извршно веће покренуло је поед Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о овлаштењима Владе Републике Хрватске да пропи-
сује привремене мјере за заштиту господарских интереса 
Републике Хрватске („Народне новине" - службени лист 
Републике Хрватске, бр. 52/90) и супротности тог закона 
са Законом о опорезивању производа и услуга у промету 
(„Службени лист СФРЈ" бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 
66/83, 71/84, 39/85, 12/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 
41/89, 46/89, 60/89 и 13/90). 

Покретач поступка сматра да оспорени закон није 
сагласан са одредбама члана 154, члана 251. ст. 2. и 5, чла-
на 252. став 2, члана 264. став 2. и члана 281. став I. тачка 
5. Устава СФРЈ и да је у супротности са Законом о опоре-
зивању производа и услуга у промету због тога што се, по 
његовом мишљењу, оспореним законом нарушава једин-
ствено југословенско тржиште, радни људи и предузећа се 
доводе у неравноправан положај у привређивању и стица-
њу дохотка, a грађани не плаћањем посебних такса на имо-
вину доводе у неједнак положај, зависно од места пребива-
лишта. 

2. Законом о овлаштењима Владе Републике Хрват-
ске да прописује привремене мјере за заштиту господар-
ских интереса Републике прописано је: „ради заштите гос-
подарских интереса Републике Хрватске, те спречавања и 
отклањања штета које правним и физичким особама чије 
је сједиште односно пребивалиште на територију Репуб-
лике Хрватске настају актима органа других република 
којима се нарушава равноправност на јединственом југос-
лавенском тржишту ствара монополски положај и ствара-
ју неравноправни односи у пословању или нарушавају 
други економски односи, Влада Републике Хрватске може 
прописивати и проводити привремене мјере у складу с 
овим законом (чл. l); прописати за правне и физичке особе 
са сједиштем односно пребивалиштем на територију ре-
публика из чланка I. овог закона да на територију Репуб-
лике Хрватске за одређене производе и услуге плаћају по-
себан порез на промет роба и услуга или посебне таксе за 
истицање твртке, пословни простор и грађевинско зем-
љиште (у власништву, закупу или на кориштењу), одмара-
ли шта, зграде или посебне дијелове зграде који се сезон-
ски или повремено користе за одмор или опоравак те од-
редити њихову висину и пријеме трајања, прописати осло-
бађања односно извршити поврат у цјелини или дјеломич-
но пореза на промет и других давања на робе и услуге 
крјима се на територију Републике Хрватске супституира 
понуда робе и услуге правних особа са с)едиштем на тери-
торију република из чланка I. овога закона, прописати и 
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подузети и друге мјере којима се отклањају поремећаји на 
тржишту настали као посљедица примјене мјера републи-
ка из чланка I. овога закона (чл. 2); под пребивалиштем 
односно сједиштем у смислу одредаба овог закона разуми-
јева се пребивалиште односно сједиште које је постојало 
на дан ступања на снагу овог закона; у прописивању мјера 
из чланка 2. точке I. овог закона Влада Републике Хрват-
ске може одређене мјере прописати и за држављане репуб-
лика из чланка I. овога закона који имају пребивалиште 
на територију Републике Хрватске, те да из примјене мје-
ра искључи држављане Републике Хрватске са пребива-
лиштем на територију других република (чл. З)." 

3. У одговору Сабора Републике Хрватске на предлог 
Савезног извршног већа наведено је да је оспорени закон 
донесен на основу уставног овлашћења из члана 140. Уста-
ва Републике Хрватске, ради заштите привредних интере-
са Републике и отклањања штета које настају правним и 
физичким лицима у Републици Хрватској на основу ахата 
и поступака органа у другим републикама, којима се нару-
шава равноправност на јединственом југословенском 
тржишту и ствара монополски положај и неравноправан 
однос у пословању. 

4. Одредбама члана 251. ст. l , 2, 3. и 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да радни људи, народи и народности Југосла-
вије остварују своје економске интересе на јединственом 
југословенском тржишту, да су на јединственом југосло-
венском тржишту радни људи и организације удруженог 
рада равноправни у обављању делатности и стицању до-
хотка на основу деловања законитости тржишта и друш-
твеног развоја и усклађивања односа на тржишту, да су 
друштвено-политичке заједнице одговорне за обезбеђива-
ње јединства југословенског тржишта и да је противусга-
ван сваки акт и свака радња којима се нарушава јединство 
југословенског тржишта. 

Одредбом тачке 2. Амандмана XXX на Устав СФРЈ 
утврђено је да су противуставни прописи и други акти и 
радње којима се организације удруженог рада, или радни 
људи, зависно од седишта, односно пребивалишта, став-
ллју у неравноправан положај. 

Одредбом члана 2. Закона о трговини („Службени 
лист СФРЈ", бр. 46/90) прописано је да се продавац бави 
трговином слободно и под једнаким законским условима 
на јединственом југословенском тржишту, у складу са до-
брим пословним обичајима, трговачким правилима и на-
челима лојалне конкуренције и на начин којим се не нано-
си штета потрошачу, a одредбама члана 3. тог закона про-
писано је да се актима друштвено-политичке заједнице не 
може ограничити слободно наступање на тржишту, нару-
шавати конкуренција, нити се могу поједини трговци, или 
потрошачи, стављати у неравноправан положај. 

Одредбом члана 28. Закона о финансирању федераци-
је („Службени лист СФРЈ", бр. 15/77, 71/85, 71/86, 10/88, 
31/88, 16/89, 41/89, 60/89 и 55/90) прописано је да су из-
ворни приходи федерације царине и друге царинске 
дажбине и таксе, савезне таксе, део основног пореза на 
промет производа, приходи који се остварују на основу 
посебног савезног закона и приходи које својом делатнош-
ћу остварују органи и организације федерације, a одред-
бом члана 33. тог закона да федерацији припада 75% од на-
плаћеног прихода од основног пореза на промет произво-
да и 25% од прихода од основног пореза на накнаде за 
услуге, утврђене савезним законом. 

Одредбом члана 3. ст. 2. и 3. Закона о привременим 
мерама о порезу на промет производа и услуга („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 4/91) прописано је да је основни порез 
на промет производа и основни порез на промет услуга 
порез који се плаћа на територији СФРЈ на основу овог за-
кона и представља приход федерације у складу са савез-
ним законом, a одредбама члана 15. наведеног закона од-
ређени су производи на које се не плаћа порез на промет, 
али међу тим производима нису производи за које је оспо-
реним законом предвиђено ослобађање плаћања пореза на 
промет. 

Уставни суд Југославије оценио је да овакво уређива-
ње односа оспореним законом није сагласно са одредбама 
члана 251. ст. l , 2 ,3. и 5. Устава СФРЈ и са одредбом тачке 
2. Амандмана XXX на Устав СФРЈ и у супротности је са 
одредбама чл. 2 ,3 . и 33. Закона о трговини, јер се тиме на-

рушава јединство југословенског тржишта, грађани и 
правна лица доводе се у неравноправан положај у обавља-
њу делатности и стицању дохотка, зависно од седишта, 
односно пребивалишта, a грађани се плаћањем посебне 
таксе на имовину доводе у неједнак положај зависно од 
држављанства, односно пребивалишта. 

Уставни суд сматра да се о с л о б о ђ е н а , или повраћа-
јем, у целини или делимично, пореза на промет укидају 
федерацији њени изворни приходи, a то није сагласно са 
одредбом члана 264. став 2. и чланом 279. сг. I. и 2. Устава 
СФРЈ и у супротности је са одредбама чл. 28. и 33. Закона 
о финансирању федерације, као и са Законом о привреме-
ним мерама о порезу на промет производа и услуга у про-
мету. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и чл. 35. и 36. Пословника Уставног суда Југосла-
вије, на седници одржаној IO. јула 1991. године, донео је, 
већином гласова 

О д л у к у 

Утврђује се да Закон о овлаштењима Владе Републи-
ке Хрватске да прописује привремене мјере за заштиту 
господарских интереса Републике („Народне новине" -
службени лист Републике Хрватс?ке, бр. 52/90) није сагла-
сан са Уставом СФРЈ и да је у супротности са Законом о 
трговини („Службени лист СФРЈ"', бр. 46/90), Законом о 
финансирању федерације (,,Службени лист СФРЈ" бр. 
15/77, 71/85, 71/86, 10/88, 31/8S, 16/89, 41/89, 60 /89 и 
55/90) и Законом о привременим верама о порезу на про-
мет производа и услуга („Службени лист СФРЈ", бр. 4/91). 

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

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је 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, Пјетер Коља, Димче Козарев, др Ратко Марко-
вић, Вељко Марковић, Душан Ружић и Владимир Шекс. 

IУ-број 9/91 Председник 
10. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 

Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О ПОСЕБ-
Н О М ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА ОДРЕ-
ЂЕНОГ ПОРЕКЛА И ПОСЕБНИМ ТАКСАМА И СУП-
РОТНОСТИ ТОГ ЗАКОНА СА САВЕЗНИМ ЗАКОНОМ 

I. Савезно извршно веће, Творница сладоледа и 
смрзнуте хране „Ледо" у Загребу, Подузеће за унутрашњу 
и вањску трговину „Metalia comerce" у Загребу, Трговин-
ско подузеће „Стандард-конфекција" у Загребу, Подузеће 
за производњу, унутрашњу и вањску трговину „Agrariaco-
ор" у Загребу, „Кемикалија-велекем" у Загребу и Подузе-
ће за производњу и промет робе „Fructus" у Загребу покре-
нули су пред Уставним судом Југославије поступак за оце-
њивање уставности Закона о посебном порезу на промет 
робе и услуга одређеног порекла и посебним таксама 
(„Службени гласник Републике Србије", бр. 6 /90) и његове 
супротности са савезним законом. Иницијативу за покре-
тање поступка дао је Слободан Балкански, из Новог Сада. 

Према мишљењу Савезног извршног већа, других по-
кретача поступка и даваоца иницијативе, оспорени закон 
је несагласан са Уставом СФРЈ и у супротности је са Зако-
ном о опорезивању производа и услуга у промету 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7 /77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 
66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 
41/89, 46/89, 60/89 и 13/90) и Законом о трговини 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 46/90) због тога што републи-
ке не могу да прописују посебан порез на промет за робу 
произведену на одређеном подручју и за услуге које 
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пружају правна лица и радни људи чије је седиште, однос-
ио пребивалишта на територији одређене републике, као и 
због тога што се тиме нарушава јединствено југословен-
ско тржиште, a предузећа и радни људи нису равноправни 
у обављању делатности и стицању дохотка. 

2. Законом о посебном порезу на промет робе и услу-
га одређеног порекла и посебним таксама прописано је да 
се иа промет робе и услуга одређеног порекла плаћа посе-
бан порез на промет робе и услуга и да се за истицање 
фирме и коришћење пословног земљишта плаћа посебна 
такса. Под робом одређеног порекла, у смислу овог зако-
на, сматра се роба која је произведена на територији ре-
публике која не извршава преузете обавезе, или одбија да 
учествује у утврђивању или спровођењу политике равноп-
равног регионалног развоја аграрне политике од интереса 
за целу земљу, или на други начин доводи Републику Ср-
бију у ^равноправан положај. Под услугама, у смислу 
овог закона, подразумевају се услуге које пружају правна 
лица и радни људи са седиштем, односно пребивалиштем 
на територији р(епублике која поступа како је то напред 
изнесено. Извршно веће Скупштине Републике Србије ут-
врђује који производи и услуге, односно правна лица и 
радни људи са седиштем, односно пребивалиштем на те-
риторији друге републике подлежу плаћању посебног по-
реза на промет робе и услуга и посебних такса и утврђује 

- висину и време трајања тих обавеза. 
3. Одредбом тачке 2. Амандмана XXX на Устав СФРЈ 

утврђено је да су противуставни прописи и други акти и 
радње којима се организације удруженог рада, или радни 
људи, зависно од седишта, односно пребивалишта, став-
л^ају у ^равноправан положај. 

Одредбама члана 251. ст. l , 2, 3. и 5. Устава СФРЈ ут-
врђено je да радни људи, народи и народности Југославије 
остварују своје економске интересе на јединственом југо-
словенском Тржишту; да су на јединственом југословен-
ском тржишту радни људи и организације удруженог рада 
равноправни у обављању делатности и стицању дохотка 
на основу,, деловања законитости тржишта и друштвеног 
Усмеравања привредног и друштвеног развоја и усклађи-
вао^ односа на тржишту; да су друштвено-политичке за-
једнице одговорне за обезбеђивање јединства југословен-
ćkor тржишта и да је противуставан сваки акт и свака рад-
ња којима се нарушава јединство југословенског тржишта. 

Одредбом члана 264: ста^2. Устава СФРЈ утврђено је 
да се савезним законом установљавају врсте прихода који 
се остварују опорезивањем производа и услуга који су у 
промету на целој територији СФРЈ и утврђују начин и ви-
сина тог опорезивања, осим за производе и услуге за које 
начин и висину опорезивања, на основу савезног закона, 
утврђују друге друштвено-политичке заједнице. 

Одредбама члана 3. Закона о привременим мерама о 
порезу на промет производа и услуга („Службени лист 
,СФРЈ", бр. 4/91) прописано је да је посебни порез на про-
мет производа и посебни порез на промет услуга порез ко-
ји се плаћа на територији републике на основу овог закона 
и другог прописа републике који су у складу са овим зако-
ном и представља приход републике. 

Одредбама чл. 2. ц 3. Закона b трговини прописано је 
" да се трговац бави трговином слободно и под једнаким за-
конским условима, на јединственом југословенском 
тржишту, a актима органа друштвено-политичке заједни-
це се не може ограничава^ слободно наступање на 
тржишту, нарушавати конкуренција, нити се могу поједи-
ни трговци, или потрошачи, стављати у неравнодраван 
положај на тржишту. Према одредби члана 33. наведеног 
закона, ограничавањем тржишта сматра се општи или по-
једнначни правни акти и радња органа друштвено-поли-
тичке заједнице којима се, противно уставу и закону, огра-
ничава слободна размена робе и слободно наступање на 
тржишту ,-а према одредби члана 34. тог закона, актима и  
радњама из члана 33. тог закона сматрају се нарочито ак-
ти и радње којима се трговац доводи у ^равноправан по-
ложај тако што му се онемогуђава ширење продајне 
мреже и продаја робе, или се присиљава на такву продају 
робе која није у складу са његовим пословним интересом. 

Према оцени Уставног суда Југославије, Законом о 
посебном порезу на промет робе и услуга одређеног по-
рекла и посебним таксама није се могао прописати посе-

бан порез на промет за робу произведену у одређеној ре-
публици и за услуге које пружају правна лица и радни љу-
ди са седиштем, односно пребивалиштем на територији 
одређене републике, нити је тим законом могла да се одре-
ди посебна такса за истицање фирме и коришћење послов-
ног простора и грађевинског земљишта за правна лица и 
радне људе чије је седиште, односно пребивалиште на те-
риторији одређене републике, a обављају делатност на те-
риторији Републике Србије. Оваквим уређивањем односа 
нарушава се јединствено југословенско тржиште, a правна 
лица и радни људи се доводе у ^равноправан положај у 
обављању делатности и стицању дохотка, зависно од тога 
где им је седиште, односно пребивалиште, па је, стога, ос-
порени закон несагласан са одредбама члана 251. ст. l , 2, 
3. и 5. и члана 264. став 2. Устава СФРЈ и одредбом тачке 
2. Амандмана XXX,на Устав СФРЈ и у супротности је са 
одредбама чл. 2, 33. и 34. Закона о трговини, као и са Зако-
ном о привременим мерама о порезу на промет производа 
и услуга, којим није предвиђена могућност увођења поре-
за на промет за робу, односно услуге одређеног порекла. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тач. I. и 2. Устава СФРЈ и чл. 35. и 36. Пословника Ус-
тавног суда Југославије, на седници одржаној IO. јула 
1991. године, донео је 

О д л у к у 

Утврђује се да Закон о посебном порезу на промет 
робе и услуга одређеног порекла и посебним таксама 
(„Службени гласник Републике Србије", бр. 6/90) није саг-
ласан са Уставом СФРЈ и да је у супротности са Законом о 
привременим мерама о порезу на промет производа и ус-
луга у промету („Службени лист СФРЈ'\ бр. 4/91) и са За-
коном о трговини („Службени лист СФРЈ", 6jp. 46/90). 

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

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

ГУ-125/1-90, 1У-125/2-90 Председник 
1У-125/3-90, 1У-125/4-90 Уставног суда Југославије, 
ЈУ-125/5-90, !У-125/6-90 Милован Бузаџић, с. р. 
1У-6/1-91 и 1У—10/1-91 
IO. јула 1991. године 
Београд 

О Д Л У К А 
О О Ц Е Њ И В А Њ У УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 
26. ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

РЕДОВНИМ СУДОВИМА 

1. Уставни суд Југославије, решењем 1У-број 120/1 -90 
од 6. марта 1991. године, покренуо је поступак за оцењива-
ње уставности одредаба члана 26. Закона о изменама и до-
пунама Закона о редовним судовима („Народне новине!' -
службени лист Републике Хрватске, бр. 4/90). 

2. Одредбама члана 26. наведеног закона прописано 
је да Сабор Републике Хрватске може, независно од усло-
ва прописаних законом, и пре истека времена на које су 
изабрани, разрешити председника редовног суда, односно 
судију Врховног суда Хрватске који су затечени на тој 
функцији даном ступања на снагу тог закона (став l ) ; да 
предлог за разрешење из става I. овог члана, уз одговара-
јуће образложење, на предлог или иницијативу министра 
правосуђа и управе, може поднети Комисија за избор и 
именовање Сабора најкасније до 31. децембра 1990. године 
(став 2) и да се на председника суда, односно судије из ста-
ва I. овог члана примењују одредбе члана 82. тог закона 
(став З). 

3. Одредбама члана 230. et . I. и 3. Устава СФРЈ и тач-
ке 6. Амандмана XXVII на Устав СФРЈ утврђено је да су-
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лије редовних судова бира и разрешава скупштина одгова-
рајуће друштвено-политичке заједнице на начин, под усло-
вима и по поступку којима се обезбеђује способност за 
вршење судијске функције и независност судија у суђењу и 
да се судије у редовном суду бирају на одређени период и 
да могу бити поново бирани. 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведених одре-
даба Устава СФРЈ, оценио је да оспорене одредбе наведе-
ног закона нису сагласне с Уставом СФРЈ. Ову оцену Ус-
тавни суд Југославије засновао је на чињеници да према 
схватању Уставног суда Југославије, из наведених одреда-
ба Устава СФРЈ произилази да скупштина одговарајуће 
друштвено-политичке заједнице може разрешити судије 
редовног суда, али само на начин, под условима и по по-
ступку којима се обезбеђује способност за вршење судијске 
функције и независност судије у суђењу и да је начин раз-
решења прописан ^!коном. Међутим, оспореним одредба-
ма наведеног закона прописано је да Сабор Републике 
Хрватске може разрешити председника редовног суда и 
судије Врховног суда Хрватске и пре истека времена на ко-
је су бирани, независно од услова прописаних законом, па, 
према томе, и независно од услова којима се обезбеђује 
њихова способност за вршење судијске функције и њихова 
независност у суђењу, иако је Уставом СФРЈ изричито ут-
врђено да се судије редовног суда могу бирати и разреши-
ти са.мо под тим условима. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 35. Пословника Уставног суда Југослава' 
је, на седници одржаној IO. јула 1991. године, већином гла-
сова, донео је 

О д л у к у 
1. Утврђује се да одредбе члана 26. Закона о изменама 

и допунама Закона о редовним судовима („Народне нови-
не" - службени лист Републике Хрватске, бр. 41/90) нису 
сагласне с Уставом СФРЈ. 

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

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је 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, др Иван Кристан, Пјетер Ко-
ља, др Ратко Марковић, Вељко Марковић, Радко Мон це-
ник и Владимир Шекс. 

1У-број 120/1-90 За председника 
IO. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд др Бранислав Ивановић, с.р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ И 
ДРУГИХ ДАВАЊА ЗА УВОЗ НОВИНСКОГ И ДРУГИХ 
ВРСТА ПАПИРА ЗА ПОТРЕБЕ НОВИНСКО-ИЗДА-

ВАЧКИХ ПОДУЗЕЋА 

I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о ослобађању пореза на промет и других давања за 
увоз новинског и других врста папира за потребе новин-
ско-издав^чких подузећа („Народне новине" - службени 
лист Републике Хрватске, бр. 12/91) и њене супротности 
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 привременим мерама о 
порезу на промет производа и услуга („Службени лист 
СФРЈ", бр. 4/91) и Царинским законом („Службени лист 
СФРЈ" бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 
38/86, 78/88, 49/89, 70/89 и 21/90). 

Савезно извршно веће сматра да оспорена одлука ни-
је сагласна са Уставом СФРЈ и да је у супротности с наве-
деним савезним законима због тога што прописује ослоба-
ђање од плаћања пореза на промет и других давања при 

увозу репродукционог материјала, a што се, по мишљењу 
покретача поступка, може уредити само законом. 

2. Одлуком о ослобађању пореза на промет и других 
давања за увоз новинског и других врста папира за потре-
бе новинско-издавачких подузећа прописано је да ће се но-
винско-издавачким предузећима са седиштем у Републици 
Хрватској за увезене количине новинског папира за потре-
бе те делатности извршити повраћај плаћених давања 
приликом тог увоза до висине плаћене царине и других 
царинских давања, a Министарство финансија је овлашће-
но да утврди начин обрачуна и која су то предузећа. 

3. Одредбом става I. члана 264. Устава СФРЈ утврђе-
но" је да се законом установљавају системи, извори и врсте 
пореза, такса и осталих дажбина, a одредбом става 2. ис-
тог члана - да се савезним законом установљавају врсте 
прихода који се остварују опорезивањем производа и ус-
луга који су у промету на целој територији СФРЈ и ут-
врђује начин и висина тог опорезивања, осим за производе 
и услуге за које начин и висину опорезивања, на основу са-
везног закона, утврђују друге друштвено-политичке зајед-
нице. 

Одредбама ст. I.H 2. члана 279. Устава СФРЈ пропи-
сано је да се сви приходи и расходи федерације утврђују у 
буџету федерације, a приходе федерације чине царине и 
други изворни приходи, утврђени савезним законом. 

Одредбом члана 281. став 1. тачка 5. Устава СФРЈ 
прописано је да федерација уређује и обезбеђује спољнот-
рговинско пословање, царински систем и приходе који јој, 
по Уставу СФРЈ, припадају. 

Одредбама чл. 2, 28. и 33. Закона о финансирању фе-
дерације („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) уређено је 
да се средства за финансирање Уставом СФРЈ утврђених 
функција федерације обезбеђују из изворних прихода феде-
рације и доприноса република и аутономних покрајина, с 
тим што федерацији припада 75% од наплаћеног основног 
пореза на промет производа и 25% од прихода од основ-
ног пореза на накнаде за услуге, утврђене савезним зако-
ном. 

Одредбом члана 76. став 4. Закона о спољнотрговин-
ском пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/90) уређе-
но је да Савезно извршно веће, у оквиру политике утврђе-
не средњорочним друштвеним планом Југославије и го-
дишњим актом о заједничкој девизној политици, у складу 
са политиком унапређења извоза робе и услуга, прописује 
повраћај царинских, пореских и других дажбина и друге 
мере из ст. ! . и 2. овог члана. 

Одредбом члана 29. став I. тачка 3. Царинског закона 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/90) уређено је да су орга-
низације удруженог рада, које се баве новинско-издавач-
ком делатношћу, ослобођене плаћања царине на робу која 
се не производи у СФРЈ, a служи непосредно за обављање 
њихове делатности. 

Полазећи од наведених одредаба Устава СФРЈ и са-
везних закона, Уставни суд Југославије је оценио да оспо-
рена одлука Владе Републике Хрватске није сагласна са 
Уставом СФРЈ и савезним законима. Ову оцену Уставни 
суд Југославије заснива на томе што је уређивање спољ-
нотрговинског пословања, ослобађање од плаћања основ-
ног пореза a промет и ослобађање од плаћања царине 
при увозу у надлежности федерације. Стога се те области 
не могу уређивати републичким законом, односно у кон-
кретном случају - оспореном одлуком. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка 4. Устава СФРЈ, на седници одржаној IO. јула 
1991. године, донео је 

О д л у к у 
Поништава се Одлука о ослобађању пореза на про-

мет и других давања за увоз новинског и других врста па-
пира за потребе новинско-издавачких подузећа („Народне 
новине" - службени лист Републике Хрватске, бр. 12/91). 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Народним новинама" - службеном листу Републике 
Хрватске. 

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

ПУ-број 57/91 
IO. јула 1991. године Председник 
Београд Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О НЕ-
ПРИМЕЊИВАЊУ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРЕКРША-
ЈИМА КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈУ САВЕЗНИ ПРОПИ-

СИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о непримењивању Закона о прекршајима којима се 
повређују савезни прописи („Службени лист СФРЈ" бр. 
4/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/89, 3 /90 и 35/91) на територи-
ји Републике Хрватске („Народне новине" - службени 
лист Републике Хрватске, бр. 26/91). 

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

2. Оспореном одлуком Владе Републике Хрватске 
прописано је да се на територији Републике Хрватске не 
примењују одредбе члана 63. став I. Закона о прекршајима 
којима се повређују савезни прописи, као и одредбе пропи-
са донесених на основу тог закона које су у супротности са 
Уставом Републике Хрватске. 

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 утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу оспорене одлуке, којима се одбија примена 
члана 63. став I. Закона о прекршајима којима се повређу-
ју савезни прописи и прописа донесених на основу тог за-
кона који су у супротности са Уставом Републике Хрват-
ске. 

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

Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу Одлуке о непримењивању Закона о 
прекршајима којима се повређују савезни прописи на те-
риторији Републике Хрватске („Народне новине" -
службени лист Републике Хрватске, бр. 26/91), којима се 
одбија примена члана 63. став I. Закона о прекршајима ко-
јима се повређују савезни прописи и прописа донесених на 
основу тог закона који су у супротности са Уставом Репуб-
лике Хрватске. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Народним новинама" - службено.м листу Републике 
Хрватске. 

НУ 111/91 
IO. јула 1991. године Председник 
Београд . Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О НЕ-
ПРИМЕЊИВАЊУ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОСНОВА-
МА СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И О САВЕЗНОМ 
ИЗВРШНОМ ВЕЋУ И САВЕЗНИМ ОРГАНИМА УПРА-

ВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о непримењивању одредаба 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) на територији Републике Хрватске („Народне нови-
не" - службени лист Републике Хрватске бр. 26/91). 

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 оспорене одлуке, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Оспореном одлуком Владе Републике Хрватске 
прописано је да се на територији Републике Хрватске не 
примењују одредбе чл. 281a. до 281д. Закона о основама 
система државне управе, као и прописи донесени на осно-
ву тог закона који су у супротности са Уставом Републике 
Хрватске. 

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 чија се уставност, односно закони-
тост оцењује ако би њиховим извршењем могле наступити 
неотклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних ахата и радњи предузетих на ос-
нову оспорене одлуке којима се одбија примена одредаба 
чл. 281a. до 281 д. Закона о основама система државне уп-
раве и о Савезном извршном већу и савезним органима 
управе и прописа донесених на основу тог закона који су у 
супротности са Уставом Републике Хрватске. 

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

Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу Одлуке о непримењивању одредаба 
Закона о основа.ма система државне управе и о Савезном 
извршном већу и савезним органима управе на територији 
Републике Хрватске („Народне новине" - службени лист 
Републике Хрватске, бр. 26/91), који.ма се одбија примена 
одредаба чл. 281a. до 281 д, Закона о основама система 
државне управе и о Савезно.м извршно.м већу и савезним 
органима управе и прописа донесених на основу тог зако-
на који су у супротности са Уставом Републике Хрватске. 

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

i 
НУ 112/91 Председник 
IO. јула 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 УСТАВНЕ ОД-
ЛУКЕ О СУ ВЕРЕНОСТИ И САМОСТАЛНОСТИ РЕ-

ПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности Ус-
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тавне одлуке о суверености и самосталности Републике 
Хрватске („Народне новине" - службени лист Републике 
Хрватске, бр. 31/91). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да нареди да се обустави извршење појединач-
них аката и радњи предузетих на основу одредаба Уставне 
одлуке о суверености и самосталности Републике Хрват-
ске. 

2. Уставном одлуком о суверености и самосталности 
Републике Хрватске утврђено је: да се Република Хрват-
ска проглашава сувереном и самосталном државом (Оде-
љак I); да Република Хрватска покреће, тим чином, посту-
пак раздруживања од других република (Одељак Il); да ће 
се међународни уговори које је закључила и којима је при-
ступила СФРЈ примењивати на територији Републике 
Хрватске ако нису у супротности с Уставом и правним по-
ретком Републике Хрватске, на основу одредаба међуна-
родног права о сукцесији држава у погледу уговора (Оде-
љак IH); да на подручју Републике Хрватске важе само 
закони које је донео Сабор Републике Хрватске, a до окон-
чања раздруживања и савезни прописи који нису стављени 
ван снаге; да Република Хрватска преузима сва права и 
обавезе која су Уставом Републике Хрватске и Уставом 
СФРЈ била пренесена на СФРЈ и да ће се поступак преузи-
мања тих права и обавеза уредити законом (Одељак IV); 
да су државне границе СФРЈ међународно признате 
државне границе досадашње СФРЈ у делу у коме се односе 
на Републику Хрватску, као и границе из.међу Републике 
Хрватске и Република Словеније, Босне и Херцеговине, 
Србије и Црне Горе у оквиру досадашње СФРЈ (Одељак V) 
и да Република Хрватска, прихватајући начела Париске 
повеље, јемчи свим својим држављанима национална и 
сва друга основна права и слободе човека и грађанина, де-
мократски поредак, владавину права и све остале највише 
вредности свог уставног и међународног правног поретка 
(Одељак VI). 

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 чија се уставност, односно закони-
тост оцењује ако би њиховим извршењем могле наступити 
неотклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови, утврђени чланом 379. Устава СФРЈ, да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу одредаба Одељка II став 2. и Одељка IH, IV 
и V Уставне одлуке о суверености и самосталности Репуб-
лике Хрватске. 

4. Уставни суд Југославије, на основу одредбе члана 
379. Устава СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда 
Југославије, на седници одржаној 11, јула 1991. године, до-
нео је 

Р е ш е њ е 

О обустави извршења појединачних аката и радњи 
предузетих на основу одредаба Одељка II став 2. и Одељка 
IH, IV и V Уставне одлуке о су верености и самосталности 
Републике Хрватске („Народне новине" - службени лист 
Републике Хрватске, бр. 31/91). 

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

I У. бр. 108/1-91 
l i . јула 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

но извршно веће покренули су пред Уставним .судом Ју-
гославије поступак за оцењивање уставности Одлуке о не-
примењивању одредаба Закона о војним судовима 
(„Службени лист СФРЈ", бр. A/li и 13/82) и Закона о вој-
ном тужилаштву („Службени лист СФРЈ", бр. 4/77) ка те-
риторији Републике Хрватске („Народне новине" -
службени лист Републике Хрватске, бр. 26/91). 

Покретачи поступка предложили су да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди ла 
се обустави извршење појединачних аката и радњи преду-
зетих на основу оспорене одлуке, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице на 
остваривању уставне улоге војних судова и војног 
тужилаштва и заштиту оружаних снага СФРЈ. 

2. Оспореном одлуком Владе Републике Хрватске 
прописано је да се на територији Републике Хрватске не 
примењују одредбе Закона о војним судовима и Закона о 
војном тужилаштву. 

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 друшг вс-
но-политичке заједнице или самоуправног општег акта чи-
ја се уставност, односно законитост оцењује ако би њихо-
вим извршењем могле наступити неотклоњиве u n ег не по-
следице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњена у 
лови утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да сз? 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу оспорене одлуке, којима се одбија примена 
одредаба Закона о војним судовима и Закона о војном 
тужилаштву. 

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

Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу Одлуке о непримењивању одредаба 
Закона о војним судовима и Закона о војном тужилаштву 
на територији Републике Хрватске („Народне новине" -
службени лист Републике Хрватске, бр. 26/91), којима се 
одбија примена одредаба тих закона на територији Репуб-
лике Хрватске. 

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

' Хрватске. 

Il У бр. 105/91 
IO. јула 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р, 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О НЕ-
ПРИМЕЊИВАЊУ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ВОЈНИМ 
СУДОВИМА И ЗАКОНА О ВОЈНОМ ТУЖИЛАШТВУ -

НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
I. Савезни секретаријат за народну одбрану и Савез-

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОС-

ТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењива,ње уставности За-
кона о изменама и допунама Закона о безбедности саобра-
ћаја на путевима („Урадни лист Републике Словеније", бр. 
1/91) и супротности тог закона са савезним законом. 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење, појединачних аката или радњи 
предузетих на основу одредаба оспореног закона, јер би 
њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве штет-
не последице. 

2. Законом о изменама и допунама Закона о безбед-
ности саобраћаја на путевима прописано је да ће се врши-
ти замена саобраћајних и возачких дозвола, потврда за 
привремено регистрована возила, као и регистарских и 
евиденцијских таблица, на основу подзаконских прописа 
донесених на основу тог закона. 
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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 предузете на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови, утврђени чланом 379. Устава СФРЈ, да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката или радњи преду-
зетих на основу оспореног закона. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео 

је 
Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката или рад-
њи предузетих на основу Закона о изменама и допунама 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Урадни 
лист Републике Словеније", бр. 1/91). 

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

ГУ 124/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
0 ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 
КРЕДИТНИМ ПОСЛОВИМА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о кредитним пословима са иностранством („Урадни 
лист Републике Словеније", бр. 1/91) и супротности тог 
закона са Законом о кредитним пословима са иностран-
ством („Службени лист СФРЈ", бр. 84/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу оспореног закона, јер би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

2. Законом о кредитним пословима са иностранством 
прописано је да се у Републици Словенији кредитно по-
словање са иностранством обавља по одредбама овог за-
кона. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, до доношења коначне од-
луке, наредити да се обустави извршење појединачног ак-
та или радње предузете на основу закона, другог прописа 
или општег акта органа друштвено-политичке заједнице 
или самоуправног општег акта чија се уставност, односно 
законитост оцењује, ако би њиховим извршењем могле на-
ступити неотклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката или радњи преду-
зетих на основу Закона Републике Словеније о кредитним 
пословима са ииостранством. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео 
је  

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних ахата или рад-

њи предузетих на основу Закона о кредитним пословима 
са иностранством („Урадни лист Републике Словеније", 
бр. 1/91). 

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

1У број 118/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ УСТАВНОГ 
ЗАКОНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТЕМЕЉНЕ УСТАВНЕ 
ПОВЕЉЕ О САМОСТАЛНОСТИ И НЕЗАВИСНОСТИ 

РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности Ус-
тавног закона за спровођење Темељне уставне повеље о 
самосталности и независности Републике Словеније 
(,,У радни лист Републике Словеније", бр. 1/91). 

Савезно извршно веће^ предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
да се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу наведеног уставног закона, јер би 
њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве штет-
не последице. 

2. Уставним законом за спровођење Темељне уставне 
повеље о самосталности и независности Републике Слове-
није утврђено је да се на територији Републике Словеније 
не примењује Устав СФРЈ и савезни закони, уређују се пи-
тања која, по Уставу СФРЈ, спадају у права и дужности фе-
дерације, укидају савезни органи, односно налаже тим ор-
ганима извршавање одређених задатака супротно Уставу 
СФРЈ и савезним законима, органи Републике Словеније 
преузимају одређене међународ!!е обавезе Југославије, 
расподељује се имовина Југославије и сл. 

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 предузете на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује, ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови, утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ, да Суд 
нареди да се обустави извршење појединачних аката или 
радњи предузетих на основу Уставног закона за спровође-
ње Темељне уставне повеље о самосталности и независ-
ности Републике Словеније. 

4. Уставни суд Југославије, на основу одредбе члана 
379. Устава СФРЈ, на седници одржаној 11, јула 1991. годи-
не, донео је 

Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката или рад-
њи предузетих на основу одредаба Уставног закона за 
спровођење Темељне уставне повеље о самосталности и 
независности Републике Словеније („Урадни лист Репуб-
лике Словеније", бр. 1/91). 

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

ГУ-107/1-91 Председник 
10. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 

Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
ИЛИ Р А Д Њ И ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

НАДЗОРУ НАД ДРЖАВНОМ ГРАНИЦОМ 

I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о надзору над државном границом („Урадни лист Ре-
публике Словеније", бр. 1/91) и супротности тог закона са 
Законом о прелажењу државне границе и кретању у гра-
ничном појасу („Службени лист СФРЈ", бр. 34/79, 56/80 и 
53/85). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, да 
се обустави извршење појединачних аката или радњи 
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предузетих на основу Закона о надзору над државном гра-
ницом, јер би њиховим извршењем наступиле неотклоњи-
ве штетне последице по уставни поредак земље. 

2. Законом о надзору над државном границом пропи-
сано је да органи Републике Словеније обезбеђују државну 
границу и врше надзор над прелажењем државне границе 
и утврђене су мере обезбеђивања државне границе. 

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 предузете на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката или радњи преду-
зетих на основу Закона о надзору над државном грани-
цом. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео 
је 

Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката или рад-
њи предузетих на основу Закона о надзору над државном 
границом (,,У радни лист Републике Словеније", бр. 1/91). 

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

!У 111/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ТЕМЕЉНЕ 
УСТАВНЕ ПОВЕЉЕ О САМОСТАЛНОСТИ И НЕЗА-

ВИСНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности Те-
мељне уставне повеље о самосталности и независности Ре-
публике Словеније („Урадни лист Републике Словеније", 
бр. 1/91). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу одредбе члана 379. Устава СФРЈ, 
нареди да се обустави извршење појединачних аката или 
радњи предузетих на основу Темељне уставне повеље о са-
мосталности и независности Републике Словеније, јер би, 
по мишљењу Савезног извршног већа, извршењем тих 
аката и радњи могле наступити неотклоњиве штетне по-
следице. 

2. Темељном уставном повељом о самосталности и 
независности Републике Словеније утврђено је да је Репуб-
лика Словенија самостална и независна држава, да за њу 
престаје да важи Устав СФРЈ и да преузима сва права и 
дужности који су њеним и Уставом СФРЈ пренесени на ор-
гане СФРЈ и утврђене су државне границе Републике Сло-
веније као самосталне и независне државе. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње предузете на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-' 
це. 

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 или рад-
њи предузетих на основу одредаба Одељка I ст. l , 2. и 3. и 
одредбе Одељка II Темељне уставне повеље о самостал-
ности и независности Републике Словеније. 

4. Уставни суд Југославије, на основу одредбе члана 
379. Устава СФРЈ, на седници одржаној 11, јула 1991. годи-
не, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката или рад-

њи предузетих на основу одредаба Одељка I ст. l , 2. и 3. и 
одредбе Одељка II Темељне уставне повеље о самостал-
ности и независности Републике Словеније („Урадни лист 
Републике Словеније", бр. 1/91). 

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

1У-1 Об/1-91 , Председник 
l i . јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О 
НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ И ДРУГИХ УВОЗНИХ 

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 увозних дажбина 
у Републици Словенији („Урадни лист Републике Слове-
није", бр. 26/91) и супротности те одлуке са Законом о фи-
нансирању 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 и 20/91) и Царинским за-
коном („Службени лист СФРЈ", бр. 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). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу одредаба оспорене одлуке, јер смат-
ра да би извршавањем тих аката или радњи могле насту-
пити неотклоњиве штетне последице. 

2. Одлуком о начину плаћања царине и других увоз-
них дажбина у Републици Словенији прописано је да сва 
правна и физичка лица која су дужна да плате царину или 
друге увозне дажбине, a имају седиште, односно боравиш-
те на територији Републике Словеније, царине и друге 
увозне дажбине уплаћују Служби друштвеног књиговод-
ства Републике Словеније. 

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 утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење појединачних аката или рад-
њи предузетих на основу Одлуке о начину плаћања цари-
на и других увозних дажбина у Републици Словенији. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката или рад-

њи предузетих на основу Одлуке о начину плаћања царине 
и других увозних дажбина у Републици Словенији („Урад-
ни лист Републике Словеније", бр. 26/91). 

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

НУ 130/90 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЗАКОНА О ПУТНИМ ИСПРАВАМА ДРЖАВЉАНА РЕ-

ПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о путним исправама држављана Републике Словени-
је (,,У радни лист Републике Словеније", бр. 1/91) и суп-
ротности тог закона са Законом о путним исправама 
држављана Социјалистичке Федеративне Републике Југос-
лавије („Службени лист СФРЈ", бр. 30/79 и 53/85). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди да се обустави извршење појединачних 
аката или радњи, предузетих на основу тог закона, јер би 
њиховим извршењем наступиле неотклоњиве штетне по-
следице. 

2. Законом о путним исправама држављана Републи-
ке Словеније уређено је издавање путних исправа (пасоша, 
заједничких пасоша, дипломатских пасоша, службених па-
соша, путног листа и путне исправе које се издају на осно-
ву међународног уговора и виза) којима држављани Ре-
публике Словеније за време боравка у иностранству дока-
зују свој идентитет и држављанство. 

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 предузете на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да Уставни суд Југослави-
је нареди да се обустави извршење појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Закона о путним испра-
вама држављана Републике Словеније. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката или рад-

њи предузетих на основу Закона о путним исправама 
држављана Републике Словеније („Урадни лист Републи-
ке Словеније", бр. 1/91). 

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

!У 113/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

ЦАРИНСКОЈ СЛУЖБИ 

I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о царинској служби (,,У радни лист Републике Слове-
није", бр. 1/91) и супротности тог закона са Законом о' ца-
ринској служби („Службени лист СФРЈ", бр. 56/80 и 49/87) 
и Царинским законом („Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 ' 
и 21/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу одредаба оспореног закона, јер 
сматра да би извршавањем тих аката могле наступити не-
отклоњиве штетне последице. 

2. Законом о царинској служби прописано је да се ос-
нива Републичка управа царина, која ће обављати царин-
ски надзор над увозом и извозом робе и кретањем људи на 
границама Републике Словеније према суседним држава-
ма, да ће се основати царинарнице и друге царинске орга-
низационе јединице које ће преузети непосредно вођење 
царинског поступка и доношење управних аката у том по-
ступку, као и да ће ова царинска служба преузети доса-
дашње раднике и службене ознаке Савезне управе царина, 
односно запошљавао нове квалификоване раднике. 

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 друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени у члану 376. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката или радњи преду-
зетих на основу Закона о царинској служби. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 25.,јула 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката или рад-
њи предузетих на основу Закона о царинској служби 
(,,У радни лист Републике Словеније", бр. 1/91). 

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

ГУ 116/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд - Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
ИЛИ Р А Д Њ И ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 

ЧЛ. 4, 5, 8, 9. И IO. ЗАКОНА О ЦЕНАМА 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о ценама („Урадни лист Републике Словеније", бр. 
1/91) и супротности тог закона са Законом о систему 
друштвене контроле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 
84/89). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу одредаба оспореног закона, јер би 
њиховим извршењем могле наступити нетклоњиве штетне 
последице. 

2. Одредбама чл. 4, 5, 8, 9. и IO. Закона о ценама про-
писано је да републички органи за цене врше и контролу 
цена производа и услуга који су од интереса за целу земљу 
и прописан поступак по коме се врши та контрола. 

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 предузете на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле настати 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 или рад-
њи предузетих на основу одредаба чл. 4, 5, 8, 9. и IO. Зако-
на о ценама у односу на производе и услуге који су од 
интереса за целу земљу. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 25. јула 1991. године донео је 
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Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката или рад 
њи предузетих на основу одредаба чл. 4, 5, 8, 9. и IO. Зако 
на о ценама („Урадни лист Републике Словеније", бр 
1/91), no којима органи у Републици Словенији врше кон 
тролу цена производа и услуга од интереса за целу земљу. 

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

1У бр. 123/1-91 
25. јула 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

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

БАНКАМА И ШТЕДИОНИЦАМА 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о банкама и штедионицама (,,У радни лист Републике 
Словеније", бр. 1/91) и супротности тог закона са савез-
ним законом. 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу оспореног закона, јер би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

2. Законом о банкама и штедионицама прописани су 
услови и поступак под којима домаћа и страна лица осни-
вају банке и штедионице. 

3. Одредбама члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, да нареди 
да се обустави извршење појединачног акта или радње 
предузете на основу закона, другог прописа или општег 
акта органа друштвено-политичке заједнице или самоуп-
равног општег акта чија се уставност, односно законитост 
оцењује ако би њиховим извршењем могле наступити не-
отклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката или радњи преду-
зетих на основу Закона о банкама и штедионицама 
(,,У радни либт Републике Словеније", бр. 1/91), којим се 
искључује примена Закона о банкама и другим финансиј-
ским организацијама („Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 
40/89, 87/89, 18/90 и 72/90) и Закона о Народној банци Ју-
гославије и јединственом монетарном пословању народ-
них банака република и покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90). 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката или рад-
њи предузетих на основу Закона о банкама и штедионица-
ма (,,У радни лист Републике Словеније", бр. 1/91), којим 
се искључује примена Закона о банкама и другим финан-
сијским организацијама („Службени лист СФРЈ", бр. 
10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 72/90) и Закона о Народној 
банци Југославије и јединственом монетарном пословању 
народних банака република и покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90). 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЧЛ. 4, 5. И 12. ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У БАНКА-

МА И ШТЕДИОНИЦАМА 
1. Савезно извршно веће покренуло је Пред Уставним 

судом Југославије пос?тупак за оцењивање уставности За-
кона o Агенцији Републике Словеније за осигурање депо-
зита у банкама и штедионицама (,,У радни лист Републике 
Словеније", бр. 1/91) и супротности тог закона са Законом 
о Агенцији федерације за осигурање депозита и санацију 
банака („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89, 63/90 и 20/91). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних ахата или радњи 
предузетих на основу одредаба оспореног закона, јер 
сматра да би извршавања тих аката или радњи могле на-
ступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Одредбама чл. 4, 5. и 12. Закона о Агенцији Репуб-
лике Словеније за осигурање депозита у банкама и штеди-
оницама прописано је да Агенција Републике Словеније 
осигурава депозите у банкама и штедионицама, под усло-
вима и на начин утврђеним актима Агенције у складу с 
прописима Банке Словеније; да су банке и штедионице 
дужне да плаћају премију осигурања депозита у висини и 
у роковима које утврди Агенција и да, до оснивања Аген-
ције, послове осигурања депозита врши Банка Словеније 
под условима које утврђује Извршно веће Републике Сло-
веније. 

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 предузете на основу закона, 
другог прописа или општег акта друштвено-политичке за-
једнице или самоуправног општег акта чија се уставност, 
односно 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 се 
обустави извршење појединачних аката или радњи преду-
зетих на основу одредаба чл. 4, 5. и 12. Закона о Агенцији 
Републике Словеније за осигурање депозита у банкама и 
штедионицама. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката или рад-
њи предузетих на основу одредаба чл. 4, 5. и 12. Закона о 
Агенцији Републике Словеније за осигурање депозита у 
банкама и штедионицама (,,У радни лист Републике Сло-
веније", бр. 1/91). 

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

1У 120/1-91 
25. јула 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

1У 119/1-91 
25. јула 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 
ПРЕДСАНАЦИЈИ, САНАЦИЈИ, СТЕЧАЈУ l i ЛИКВИ-

ДАЦИЈИ БАНАКА И ШТЕДИОНИЦА 

I. 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 (,,У радни лист Републике Словеније", -
бр. 1/91) и супротности тог закона са савезним законом. 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
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се обустави извршење појединачних аката или радњи, 
предузетих на основу оспореног закона, јер би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

2. Законом о предсанацији, санацији, стечају и ликви-
дацији банака и штедионица прописани су услови и посту-
пак под којима се на територији Републике Словеније 
обавља предсанација, санација, стечај и ликвидација бана-
ка и штедионица, редослед измирења поверилаца из сте-
чајне масе и правне последице отварања стечајног поступ-
ка. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, наредити 
Да се обустави извршење појединачног акта или радње 
предузете на основу закона, другог прописа или општег 
ак+а органа друштвено-политичке заједнице или самоуп-
равног општег акта чија се уставност, односно законитост 
оцењује ako би њиховим извршењем могле наступити не-
отклоњиве 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 или рад-
њи предузетих на основу Закона о пред санацији, санацији, 
стечају и ликВидацији банака и штедионица (,,У радни 
лист Републике Словеније", бр. 1/91) којим се искључује 
примена Закона о санацији, стечају и ликвидацији банака 
и других финансијских организација („Службени лист 
СФРЈ", бр. 84/89 и 63/90). 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је,'на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката или рад-
њи предузетих на основу Закона о предсанацији, санацији, 
стечају и ликвидацији банака и штедионица („Урадии 
лист Републике Словеније", бр. 1/91), којим се искључује 
примена Закона о санацији, стечају и ликвидацији банака 
и других финансијских организација („Службени лист 
СФРЈ", бр. 84/89 и 63/90). 

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

1У 122/1,-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузацић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЧЛАНА 4. СТАВ 3. И ЧЛАНА 4а. ЗАКОНА О СЛУЖБИ 
ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА У СОЦИЈАЛ ИС-

ТИ Ч КОЈ РЕПУБЛИЦИ ЦРНОЈ ГОРИ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Ус/тавним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о измјенама и допунама Закона о Служби друшгве-

; ног књиговодства у Социјалистичкој Републици Црној Го-
ри („Службени лист СР Црне Горе", бр. 21/91) и супрот-
нос.ти тог закона са савезним законом. 

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 оспореног закона, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Одредбом измењеног члана 4. став 3. Закона о 
Служби друштвеног књиговодства у Социјалистичкој Ре-
публици Црној Гори прописано је да ће се, ако је упуте! во 
генералног директора Службе друштвеног књиговодства 
Југославије у супротности са упутством генералног дирек-
тора Службе друштвеног књиговодства у Социјал истим кој 
Републици Црној Гори, примењивати упутство генерал-
ног директора Службе друштвеног књиговодства у Сопи-
јалистичкој Републици Црној Гори, a одредбом новог чла-
на 4а. истог закона прописано је да је Служба друштвено! 

књиговодства у Социјалис?ичкој Републици Црној Гори, 
ако Скупштина СР Црне Горе или Влада СР Црне Горе 
донесе пропис којим се штити друштвено-економски инте-
рес Републике, дужна поступити на начин утврђен тим 
прописом. 

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 ити 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, утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ, да на-
реди да се обустави извршење појединачних аката и рад-
њи предузетих на основу одредаба члана 4. става 3. и чла-
на 4а. Закона о Служби друштвеног књиговодства у Соци-
јалистичкој Републици Црној Гори. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео 
је 

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

предузетих на основу одредаба члана 4. став 3. и члана 4а. 
Закона о Служби друштвеног књиговодства у Социјалис-
тичкој Републици Црној Гори („Службени лист СР Црне 
Горе", бр. 14/35 и 21/91). 

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

1У број 109/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

613. Одлука о висини посебних трошкова поступка 
и трошкова за пружање информационих услу-
га Савезног завода за патенте 949 

614. Наредба о забрани увоза у Социјалистичку Фе-
деративне Републику Југославију и провоза 
преко територије Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије пошиљки папкара и 
производа и сировина пореклом од папкара из 
Републике Бугарске 950 

615. Правилник о престанку важења југословенских 
стандарда за округле цеви од алуминијума — 950 

616. Правилник о југословенским стандардима за 
котловска постројења г 950 

617. Правилник о југословенским стандардима за 
стаклене боце 950 

618. Правилник о југословенским стандардима за 
стоматолошке материјале 951 

619. Правилник o југословенском стандарду за оп-
шту методу за одређивање садржаја арсена — 951 

620. Правилник о југословенском стандарду за си-
рово маслиново уље 951 

621. Правилник о југословенском стандарду за са-
обраћај но-технич ку опрему јавних путева 952 

622. Правилник о југословенским стандардима за 
расхладна постројења 952 

623. Правилник о југословенским стандардима за 
котрљајне лежаје 952 

624. Правилник о југословенским стандардима за 
противексплозијску заштиту 953 

625. Правилник о престанку важења југословенских 
стандарда за толеранције дужинских мера — 953 

626. Правилник о поступку за признање патента — 954 
627. Одлука о изменама Одлуке о утврђивању на-

менског оквира и услова за рефинансирање 
кредита које су банке дале крајњим корисници-
ма за финансирање сезонских залиха и резерви 
пшенице домаће производње рода 1991. године 967 
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Одлука о оцењивању уставности одредаба члана 24. 
и члана 28. тачка 7. Закона о јавном правобра-
нилаштву 967 

Одлука о оцењивању уставности и законитости 
Уредбе о уплати и усмјеравању средстава Фон-
да федерације, основног пореза на промет про-
извода и услуга у промету, царина, увозних и 
других дажбина 967 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 84. 
Правилника о основама и мерилима за стица-
ње и распоређивање дохотка и чистог дохотка 
и расподелу средстава за личне дохотке и за-
једничку потрошњу и друга лична примања 
радника 968 

Одлука о 'оцењивању уставности одредбе члана 3. 
Правилника о саобраћајним знаковима на пу-
тевима 969 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 35. 
Правилника о регистрацији моторних и при-
кључних возила -. 969 

Одлука о оцењивању уставности Закона о мерама 
које се могу предузимати ради спречавања по-
ремећаја производње, промета и развоја у Ре-
публици Србији и супротности тог закона са 
савезним законом : 969 

Одлука о оцењивању уставности и законитости 
Уредбе о обавезном прибављању атеста и дру-
гих доказа квалитета и обезбеђивању сервиси-
рања робе из увоза : 970 

Одлука о оцењивању уставности и законитости Од-
луке о ослобађању односно дјеломичном осло-
бађању, те поврату пореза на промет и других 
давања 971 

Одлука о оцењивању уставности Закона о овлаште-
њима Владе Републике Хрватске да прописује 
привремене мјере за заштиту господарских ин-
тереса Републике Хрватске и супротности тог 
закона са савезним законом 972 

Одлука о оцењивању уставности Закона о посебном 
порезу на промет робе и услуга одређеног по-
рекла и посебним таксама и супротности тог 
закона са савезним законом 973 

Одлука о оцењивању уставности одредаба члана 26. 
Закона о изменама и допунама Закона о редов-
ним судовима 974 

Одлука о оцењивању уставности и законитости Од-
луке о ослобађању пореза на промет и других 
давања за увоз новинског и других врста папи-
ра за потребе новинско-издавачких подузећа — 975 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о непри-
мењивању одредаба Закона о прекршајима ко-

јима се повређују савезни прописи на терито-
рији Републике Хрватске 976 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о непри-
мењивању одредаба Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном ве-
ћу и савезним органима управе на територији 
Републике Хрватске — 976 

- Страна 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Уставне одлуке о 
сувереност^ и самосталности Републике 
Хрватске . 976 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о непри-
мењивању одредаба Закона о војним судовима 
и Закона о војном тужилаштву на територији 
Републике Хрватске 977 

Решење о обустави извршења поједииачних аката 
или радњи предузетих на основу Закона о из-
менама и допунама Закона о безбедности саоб-
раћаја на путевима — 977 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Закона о кредит-
ним пословима са иностранством 978 

Решење о обустави извршења појединачна аката 
или радњи предузетих на основу Уставног за-
кона за спровођење Темељне уставне повеље о 
самосталности и независности Републике Сло-
веније 978 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Закона о над-
зору над државном границом 978 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Темељна ус-
тавне повеље о самосталности и независности 
Републике Словеније 979 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Одлуке о-на-
чину плаћања царина и других увозних дажби-
на у Републици Словенији — 979 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу одредаба За- -
кона о путним исправама држављана Републи-
ке Словеније — 980 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Закона о ца-
ринској служби 980 

Решење о обустави изв,ршења појединачних аката 
или радњи предузетих на осно.ву одредаба чл. 
4, 5, S, 9. и IO. Закона оценама 980 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Закона о банкама 
и штедионицама 981 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба чл. 4, 5. 
и 12. Закона о Агенцији Републике Словеније 
за осигурање депозита у банкама и штедиони-
цама 981 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Закона о 
предсанацији, санацији, стечају и ликвидацији 
банака и штедионица 981 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба члана 4. 
став 3. и члана 4а. Закона о Служби друштве-
ног књиговодства у Социјалистичкој Републи-
ци Црној Гори — — — — 982 
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HOBO! HOBO! HOBO! 

У оквиру наше библиотеке ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ускоро излази из штампе 

КОМЕНТАР 
ЗАКОНА О РАДНИМ ОДНОСИМА 

ЗАКОН О РАДНИМ ОДНОСИМА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
ЗАКОН О КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ 

ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
АУТОР: мр Драгослав Р. ЖИВКОВИЋ 

Уз одговарајуће одредбе Закона о радним односима у државним органима, Зако-
на о колективним уговорима и Општег колективног уговора дата су објашњења. 

Књига обухвата новине којима је извршено усклађивање материје радних одно-
са са Уставом и обезбеђено запошљавање радника у складу са захтевом тржишне еконо-
мије. 

Ова збирка ће корисно послужити правним службама у предузећима, установама 
и другим организацијама, судовима и другим органима, адвокатима и другим правни-
цима који се баве применом ових прописа и истраживањем у области радних односа. 

Претплатна цена 880,00 

Поруџбине слати на адресу: ИНУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована Ристића l, 
поштански фах 226, телекс 11756, телефакс 651-482, телефон 651-840. 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке ,Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јивана 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. 


