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319. 
На основу члана 185. Закона о основама система 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОТВАРАЊЕ КОНЗУ-

ЛАТА КРАЉЕВИНЕ ДАНСКЕ У ДУБРОВНИКУ 
1. Даје се сагласност за отварање Конзулата Краље-

вине Данске у Дубровнику, са почасним конзулом на челу 
и конзуларним подручјем које обухвата територије следе-
ћих општина уз јадранску обалу од ушћа Неретве до југо-
словенско-албанске границе, и то: 

- у СР Хрватској - Плоче, Метковић, Дубровник; 
- у СР БиХ - Неум; 
- у СР Црној Гори - Херцег-Нови, Котор, Тиват, 

Будва, Бар и Улцињ. 
2. Савезни секретаријат за иностране послове обавес-

тиће, дипломатским путем, Краљевину Данску о саглас-
ности Савезног извршног већа да отвори Конзулат Кра-
љевине Данске у Дубровнику, са почасним конзулом на 
челу. 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 117/91 Председник, 
5. фебруара 1991. године Анте Марковић, с, р. 
Београд 

320. 
На основу члана 138. став I. тачка 8, у вези са чланом 

143. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
војних осигураника („Службени лист СФРЈ", бр. 7/85, 
74/87 и 20/89), Скупштина Заједнице социјалног осигура-
ња војних осигураника доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗДВАЈАЊУ ДЕЛА УКУПНИХ СРЕДСТАВА ФОН-
ДА ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДНОГ ОСИГУРАЊА 
ЗАЈЕДНИЦЕ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ВОЈНИХ 

ОСИГУРАНИК ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
ПОТРЕБА УЖИВАЛАЦА ПЕНЗИЈЕ 

1. Из укупних средстава Фонда пензијског и инвалид-
н о г осигурања војних осигураника издвајаће се, почев од 
1991. године, на посебан рачун, наменска средства за ре-
шавање стамбених потреба уживалаца пензије, у номинал-
ном износу. 

2. Износ средстава из тачке I. ове одлуке и услови и 
начин њиховог коришћења регулишу се општим актом 
Скупштине Заједнице крајем календарске године, за на-
редну годину, на предлог Стручне службе Заједнице. 

3. Средства издвојена у смислу тач. I. и 2. ове одлуке 
користе се за изградњу и куповину станова и одобравање 
стамбених кредита. 

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о издвајању дела укупних средстава Фонда 
пензијског и инвалидног осигурања Заједнице социјалног 
осигурања војних осигураника за решавање стамбених по-
треба уживалаца пензије („Службени лист СФРЈ", бр. 
69/83 и 64/89). 

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Скупштина Заједнице социјалног 
осигурања војних осигураник 

Бр. 24-1 Председник Председништва, 
28. марта 1991. године генерал-потпуковник у 
Београд пензији 

Боривој Петков, с. р. 

321. 
На основу члана 54. став 3. Закона о здравственом 

осигурању војних осигураника („Службени лист СФРЈ", 
бр. 13/72, 67/73, 58/76, 9/78 и 63/90), Скупштина Заједни-
це социјалног осигурања војних осигураника доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ (^ОБРАСЦИМА 
ЗДРАВСТВЕНИХ КЊИЖИЦА ВОЈНОГ ОСИГУРАНИ-
КА И ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ВОЈНОГ ОСИГУРАНИК 

1. У Одлуци о обрасцима здравствених књижица вој-
ног осигураника и члана породице војног осигураника 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 43/89) у тачки 2. речи: „Опре-
делио-ла се да основну здравствену заштиту користи 
у " замењују се речима: „Основну здравствену 
заштиту користи у ". 

2. У тачки 5. одредба под 15) став 5. алинеја четврта 
после речи: „живота" додају се зарез и речи: „односно на-
вршених 27 година живота ако је школовање на вишој 
школи, факултету или другој високој школи прекинуто 
због упућивања на служење војног рока по закону којим се 
уређује војна обавеза". 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Скупштина Заједнице социјалног 
осигурања војних осигураник 

Бр. 17-1 Председник Председништва, 
28. марта 1991. године генерал-потпуковник у 
Београд пензији 

Боривој Петков с. р. 

322. 
На основу члана 19. став I. Закона о здравственом 

осигурању војних осигураника („Службени лист СФРЈ", 
бр. 13/72, 67/73, 58/76, 9/78 и 63/90), Скупштина Заједни-
це социјалног осигурања војних осигураника доноси 
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УЧЕШЋУ 
ВОЈНИХ ОСИГУРАНИК A И ЧЛАНОВА Њ И Х О В И Х 
П О Р О Д И Ц А У С Н О Ш Е Њ У ТРОШКОВА К О Р И Ш Ћ Е -

Њ А З Н А Н С Т В Е Н Е ЗАШТИТЕ 
1. У Одлуци о учешћу војних осигураник и чланова 

њихових породица у сношењу трошкова коришћења 
здравствене заштите („Службени лист СФРЈ" бр. 31/85, 
30/86, 68/87, 21/88, 24/89, 64/89, 18/90 и 57/90) у тачки 2. 
ст. I. и 2. број: „5" замењује се бројем: ,,IO". 

2. У тачки 3. број: „30" замењује се бројем: „40". 
3. У тачки 5. одредба под 4) број: „30" замењује се 

бројем: „50". 
У одредби под 5) број:: „20" замењује се бројем: „30". 
4. У тачки 6. одредба под З) број: ,,IO" замењује се 

бројем: „30". 
5. После тачке 6. додаје се тачха 6а, која гласи: 
,,У остваривању права на стационарно лечење, осигу-

рана лица учествују у сношењу трошкова хируршке естет-
ске корекције, у износу од 50% од утврђене цене.". 

6. У тачки 9. одредба под l) мења се и гласи: 
„ l ) лица која се, у смислу Закона о здравственом оси-

гурању војних осигураник, сматрају потпуно неспособ-
ним за самосталан живот и рад;". 

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Скупштина Заједнице социјалног 
осигурања војних осигураник 

Бр. 15-1 Председник Председништва, 
28. марта 1991. године генерал-потпуковник у 
Београд пензији 

Боривој Петков, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАД! БИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ УРЕДБЕ О УП-
ЛАТИ И УСМ!ЕРАВАЊУ СРЕДСТАВА ФОНДА ФЕДЕ-
РАЦИЈЕ, О С Н О В Н О Г ПОРЕЗА НА П Р О М Е Т ПРОИЗ-
ВОДА И УСЛУГА У ПРОМЕТУ, ЦАРИНА, УВОЗНИХ 

И ДРУГИХ ДАЖБИНА 
1. Уставни суд Југославије покренуо је, по сопственој 

иницијативу поступак за оцењивање уставности Уредбе о 
уплати и усмјеравању средстава Фонда федерације, основ-
ног пореза на промет производа и услуга у промету, цари-
на, увозних и других дажбина („Службени лист СР Црне 
Горе", бр. 48/90) и супротности те уредбе са одредбама чл. 
28. и 33. Закона о финансирању федерације („Службени 
лист СФРЈ", бр. 15/77, 71/85, 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 
41/89 и 60/89), члана 2. Закона о посебној такси на увезену 
робу („Службени лист СФРЈ", бр. 31/70) и члана 2. Закона 
о плаћању посебне дажбине за израњање пореског оптере-
ћења увезене робе („Службени лист СФРЈ", бр. 63/83). 

2. Уредбом о уплати и усмјеравању средстава Фонда 
федерације, основног пореза на промет производа и услу-
га у промету, царина, увозних и других дажбина, прописа-
на је обавеза уплате и усмеравања средстава Фонда феде-
рације, основног пореза на промет производа и услуга, ца-
рина, увозних и других дажбина, које припадају федераци-
ји, на посебне рачуне у републици, као и усмеравање и 
коришћење тих средстава. 

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

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди обуставу из-
вршења појединачних аката и радњи предузетих на основу 
оспорене уредбе. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 6. марта 1991. године, донео је 

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

њи предузетих на основу 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), 

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

НУ број 14/91 
6. марта 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 И Х АКАТА 
И Р А Д Њ И ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О 

П О С Е Б Н О М ДОДАТКУ НА МАЛОГ! РО Д A Ј Н Е 
Ц И Ј Е Н Е НАФТНИХ ДЕРИВАТА 

1. Уставни суд Југославије покренуо је, по сопственој 
иницијативу поступак за оцењивање уставности Одлуке о 
посебном додатку на малопродајне цијене нафтних дери-
вата („Народне новине" - службено гласило Републике 
Хрватске, бр. 1/91) и супротности те одлуке са одредбама 
чл. 14. и 15. Закона о систему друштвене контроле цена 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 84/89). 

2. Одлуком о посебном додатку на малопродајне ци-
јене нафтних деривата уводи се посебан додатак, који се 
наплаћује уз малопродајну цену моторних бензина и 
плинских уља. 

3. Одредбама 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-по лит ич ке заједнице или самоуправног општег акта, 
чија се уставност, односно законитост оцењује, ако би њи-
хови.м извршењем могле наступити неотклоњиве штетне 
последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди обуставу из-
вршења појединачних аката и радњи предузетих на основу 
Одлуке о посебном додатку на' малопродајне цијене на-
фтних деривата, 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и.члана 28. Пословника Уставног суда југослави-
је, на седници одржаној 6. марта 1991. године, донео је 

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

њи, предузетих на основу Одлуке о посебном додатку на 
малопродајне цијене нафтних деривата („Народне нови-
не" - службено гласило Републике Хрватске, бр. 1/91). 

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

НУ број 17/91 
6. марта 1991. године 
Београд П ред сед н и к 

Уставног суда Југославије, 
Милован Бузаџић, с, р 
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ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

На основу члана 244. став L Закона о основама систе-
ма државне управе н о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 21/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90 и 74/90), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРА 

ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Разрешава се Петар Толев дужности саветника савез-

ног секретара за иностране послове, са 24. децембром 
1990. године, због одласка на другу дужност. 

Савезно извршно веће 

С. п, п. бр. 829/1 
14. марта 1991, године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с, р. 

С, п. п. бр. 830/1 
14. марта 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с, р. 

С. п, п. бр. 831/1 
14. марта 199L године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковићу с, р. 

На основу члана 236. Закона о основама система 
државне управе и о Савезном извршном већу.и савезним 
хзрганима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 72/89, 42/90 и 74/90), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА САВЕЗНЕ УПРАВЕ 

ЦАРИНА 
Поставља се др Радосав Секулић за директора Савез-

не управе царина, раније генерални директор Индустрије 
конфекције ,,Јавор" у Ивањици. 

С. п. п. бр. 832/1 
18. марта 1991. године 
Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90 и 74/90), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ АМБАСАДОРА У САВЕЗНОМ СЕКРЕ-

ТА РИ ЈАТУ ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Разрешава се Насте Чаловски дужности амбасадора у 

Савезном секретаријату за иностране послове, са 6. јануа-
ром 1991. године, због одласка на другу дужност. 

Савезно извршно веће 

На основу члана 236. Закона о основама система 
државне управе и о Савезном извршном већу и савезним 
органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90 и 74/90), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

САВЕЗНЕ УПРАВЕ ЦАРИНА 
Разрешава се Звонко Пошчић дужности вршиоца 

дужности директора Савезне управе царина. 
Именованом престаје радни однос због одласка у 

пензију са 30, јуном 1991. године. 

Савезно извршно веће 

С, п. п. бр. 833/1 
18. марта 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

На основу члана 244, став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90 и 74/90), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ 

СЕКРЕТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се Новак Прибићевић за помоћника савез-

ног секретара за иностране послове, раније амбасадор 
СФРЈ у Албанији. 

Савезно извршно веће 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90 и 74/90), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРА 

ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Разрешава се мр Игор Јововић дужности саветника 

савезног секретара за иностране послове, са 6, децембром 
1990. године, због одласка на другу дужност. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 834/1 
14- марта 1991, године 
Београд 

v Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

319. Решење о давању сагласности за отварање 
Конзулата Краљевине Данске у Дубровнику — 481 

320. Одлука о издвајању дела укупних средстава 
Фонда пензијског и инвалидног осигурања За-
једнице социјалног осигурања војних осигура-
н и к за решавање стамбених потреба уживала-
ца пензије — - - — - — — — — — — — 481 

321. Одлука о измени и допуни Одлуке о обрасцима 
здравствених књижица војног оси гуран ика и 
члана породице војног осигураника — — — — 48 i 



Страна 484 - Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 12. април 1991. 

Страна 
322. Одлука о изменама и допунама Одлуке о учеш-

ћу војних оеигураника и чланова њихових по-
родица у сношењу трошкова коришћења 
здравствено заштите 481 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Уредбе о уплати и 
усмјеравању средстава Фонда федерације ос-

Страна 
новног пореза на промет производа и услуга у 
промету, царина, увозних и других дажбина — 482 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о посеб-
ном додатку на малопродајне цијене нафтних 
деривата 482 

Постављења и разрешења 483 

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

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


